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Landelijk startsein Nieuwe Rekenexamens                        
Kick-off was doorslaand succes met bijna 1200 deelnemers 
Een overweldigende meerderheid van de ondervraagde deelnemers heeft de online kick-off van 23 september ervaren 
als positief tot zeer positief. Dit beeld komt naar voren uit de evaluatieformulieren en reacties via de chat. Het webinar 
trok bijna twaalfhonderd deelnemers uit het hele mbo-veld. De deelnemers waren zeer te spreken over de bijna dertig 
workshops en presentaties door de coöperatie en externe sprekers. Voor sommigen was de hoeveelheid informatie 
wat overweldigend, maar gelukkig zijn hier alle presentaties en antwoorden op vragen nog terug te zien (na inlog).  

 

 

 

 

 

 

MijnRekenPortfolio Entree                      
nu op alle mbo-instellingen 
Alle mbo-instellingen kunnen nu met MijnRekenPortfolio wer-
ken om de rekenontwikkeling van hun entreestudenten vast te 
leggen. Rekendocenten kunnen in het portfolio voortgangs-
metingen plannen en uitvoeren. Naast de digitale metingen 
kunnen zij ook een RekenMeetGesprek houden. Binnen Mijn-
RekenPortfolio zijn rapportages voor studenten, rekendocenten, 
en examencommissie verbeterd. Alle digitale aanpassingen zijn 
tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Paragin.  

Examens op punten verbeterd  
na MaartMaand RekenMaand  
Na feedback op de MaandMaart RekenMaand hebben we de 
examens op een aantal punten verbeterd. Studenten kunnen 
hun berekeningen en antwoorden nu rechtstreeks kopiëren 
van het digitaal rekenapparaat naar het antwoordenveld. Daar-
naast zijn de rekenkaarten standaard beschikbaar tijdens de 
examens. De kaarten zijn op de site te downloaden in kleur en 
zwart/wit en staan onder ‘instructie’ in RemindoToets. Stu-
denten kunnen natuurlijk ook de papieren versie gebruiken.  

 

 

Digitale proces eenvoudiger in  
gebruik na aanpassingen  
De digitale werkomgeving voor IT-beheerders en beheerders is 
geoptimaliseerd, onder meer door SingleSignOn en koppe-
lingen met externe software. Voor de beheerders is het 
accountbeheer vereenvoudigd en zijn toegankelijkheids-
profielen toegevoegd voor studenten met Special Needs. De 
volgende stap is de ontwikkeling van de Open Onderwijs API, 
die gaat zorgen voor koppelingen met SIS-en, planningtools en 
andere software. De eerste pilots hiervan zijn gestart.  

 

Studenten en beoordelaars    
anoniem in BeoordelaarsModule  
Met de digitale BeoordelaarsModule is de beoordeling van de 
rekenexamens anoniem. Zowel de studenten als de getrainde 
beoordelaars blijven anoniem. Beoordelaars kijken overigens 
nooit werk na van studenten binnen de eigen instelling. De 
beoordelaar krijgt via de module een melding en heeft dan een 
week de tijd om een examen in RemindoToets na te kijken. De 
cijfers komen uiteindelijk in RemindoToets te staan, waarna de 
Examencommissie er een laatste oordeel over kan geven. 
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