
Handleiding Remindo Toets voor onderwijsinstellingen Soesv 

 

Voor docenten en toetscoördinatoren (examenbureau) 
Docenten en toetscoördinatoren hebben in Remindo vergelijkbare rechten. Toetscoördinatoren 

kunnen iets meer dan docenten inzien, maar de stappen die in eerste instantie doorlopen moeten 

worden zijn gelijk.  

In deze handleiding worden de volgende schermen en handelingen doorlopen: 

- Startscherm 

- Het examen starten als docent of toezichthouder 

- Het examen starten als student (ter informatie) 

- Koppelen van een toezichthouder aan een examenmoment. 

 

Startscherm 
Na het inloggen verschijnt de planningspagina. Op deze pagina staan onderaan de geplande examens 

(toetsmomenten). In dit voorbeeld staat er één: 

 

 

  



Het examen starten als docent of toezichthouder 
Als het examenmoment is aangebroken geeft de docent of toezichthouder de examenkandidaten 

toestemming om deel te nemen aan het examen. 

- Klik het activiteitenoverzicht aan. (zie balk bovenaan de pagina) 

 

- Klik het examen aan. Het volgende scherm verschijnt: 

  
- De eerste kandidaat heeft in dit voorbeeld toestemming gevraagd. 

- Klik op het rode vinkje naast: Vereist goedkeuring. 

  

- Klik op het groene vak: Keur examen goed. 



  

- Klik op afsluiten. De kandidaat krijgt nu de melding dat hij het examen kan starten.  

Let op: wanneer wordt gewacht tot alle kandidaten toestemming hebben gevraagd, kan voor alle 

kandidaten tegelijk goedkeuring worden verleend. Dit gaat op dezelfde wijze als voor één kandidaat. 

 

- Bovenin beeld staat de knop: Start het examen. 

- Klik op deze knop als het tijd is en iedereen toestemming heeft. 

- Het examen start voor de kandidaten direct.  



Het examen starten als student (ter informatie) 
In dit onderdeel van de handleiding worden de schermen getoond die de kandidaat ziet als hij zich 

aanmeldt voor het examen. De docent of toezichthouder kan zo zien wat er op het scherm van de 

student gebeurt tijdens bepaalde stappen in het proces. 

De student logt in met zijn inloggegevens via http://soesv-schoolnaam.remindotoets.nl. Hij komt op 

zijn startpagina. Hier staat het examen klaar. In dit geval: MTL transport.  

 

- Klik op het driehoekje, rechts naast de examennaam. Het volgende scherm verschijnt: 

 

- Klik op: Toestemming aanvragen. 

 

 



- Zolang de docent geen toestemming heeft gegeven, ziet de student bovenstaand scherm. 

Dat verandert in onderstaand scherm als het examen gestart is. 

 

- Klik op: Ga naar de vragen. 

- De student kan nu het examen maken. 

- Als de student het examen heeft afgerond ziet hij onderstaand scherm. 

 

 

 

  



Koppelen van een toezichthouder aan een examenmoment. 
Voorafgaande aan het examen heeft Soesv studenten en docenten aan dit examen gekoppeld. Het 

kan zijn dat er bij het examen een andere toezichthouder (surveillant) is dan de docent. In dat geval 

moet de toezichthouder aan het examen gekoppeld worden. 

 

 

- Klik op het 4e icoontje rechts in het toetsmoment. 

 

- Klik bovenaan op: + Voeg toezichthouders toe 

 

- Klik op: Vind toezichthouders 

 



 

- Vink de juiste toezichthouder aan (in dit geval is Test begeleider 1 aangevinkt) 

- Klik op: Doorgaan 

 

- Wijs zo nodig een locatie toe, bijvoorbeeld als een examen in verschillende lokalen wordt 

afgenomen. 

- Klik op: Voeg toezichthouders toe. 

 

- Klik op: Ga terug naar het overzicht.  

- De toezichthouder is aan het examen gekoppeld. 
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