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Positieve reacties en innovaties na de rekenmaanden
RemindoToets raakt verankerd in systemen van mbo’s
19 mei 2022
RemindoToets raakt steeds meer verankerd in de systemen van aangesloten mboinstellingen. De rekenmaanden leverden een stroom positieve reacties op en inzicht in
verbeterpunten. Instructievideo’s komen online, op een gezamenlijke website van de
coöperatie en twee andere examenleveranciers. ‘Zo kunnen we het materiaal
eenduidig aanbieden en maken we het de scholen makkelijker’, zegt Stefan Klutz,
Coördinator Examenplatform van CEM.
Als iemand zicht heeft op de verankering van RemindoToets, waarmee studenten straks de
nieuwe rekenexamens gaan maken, dan is het Stefan Klutz wel. Door het hele land gaf hij
trainingen aan beheerders en andere gebruikers om vertrouwd te raken met het digitale
examenplatform. Via de SupportDesk krijgt hij er vele vragen en opmerkingen over. Bijna
alle mbo-instellingen deden mee aan de MaandMaart RekenMaand en ruim de helft aan de
AprilMaand Entree RekenMaand. ‘De vragen kwamen binnen via de chat, mail en telefoon’,
vertelt Stefan, ‘en het belangrijkste nieuws is dat de deelnemers ons weten te vinden en dat
we het verschil kunnen maken.’
< lees verder onder de foto >

SupportDesk
Zowel uit informele reacties als uit de ingevulde evaluatieformulieren blijkt de tevredenheid
in het algemeen groot is over het verloop van de MaandMaart RekenMaand en de
AprilMaand EntreeRekenMaand. Ook over de SupportDesk zijn docenten en andere
gebruikers erg te spreken. ‘De scholen zijn zeer betrokken, wat alleen al blijkt uit de moeite
die velen namen om de evaluatieformulieren in te vullen. ‘Met de feedback en suggesties

voor verbeteringen doen we ook echt wat’, zegt Stefan. ‘Als blijkt dat het grootste deel van
de scholen hetzelfde vindt, gaan we daar actie op ondernemen.’
Basistraining
Stefan gaf trainingen van een dag lang over alle aspecten van RemindoToets aan ITbeheerders, rekendocenten, leden van examencommissies en beoordelaars. Het waren
intensieve trainingen in lokalen van mbo-instellingen, die om tien uur ’s ochtends begonnen
en om vijf ’s middags afgelopen waren. ‘Dat is een van de dingen die we anders gaan doen.
Niet meer op locatie en in een keer achter elkaar alle modules geven, maar losse modules
online aanbieden.’ Na de online basistraining krijgen de deelnemers meteen een account
waarmee ze zelf verder aan de slag kunnen met RemindoToets.
Twee websites
De module Accountbeheer, Plannen en Afname staan vanaf 1 juli online op digitaalexamineren.nl, de gezamenlijke website van de Coöperatie Examens MBO en
examenleveranciers SPL en ESS. Op die site staat al het instructiemateriaal over
RemindoToets bij elkaar, inclusief video’s en powerpointpresentaties. Overige informatie
over de rekenexamens staat op mijnexamensmbo.nl zoals onder meer handleidingen,
informatiebladen, instructievideo’s, achtergrondinformatie voor examencommissies, een lijst
met veel gestelde vragen en contactgegevens van de SupportDesk.

