
Remindo – Accorderen/Goedkeuren/Toestemming geven 
 

Om tijdens de digitale toetsing de toetsveiligheid te waarborgen moet aan een aantal 
punten worden voldaan. De toets moet afgenomen worden op een Chromebook op 
een beveiligd netwerk en de docent moet bij de toetsstart accorderen.  
 
Om de volgende redenen is het van belang om te accorderen: 
 

• Het accorderen geeft je als docent de mogelijkheid om te controleren 
dat iedereen tegelijk met de toets start 
 

• Het geeft je de mogelijkheid om te controleren dat de juiste student 
inlogt achter de juiste computer 
Dus niet dat student X voor student Y op laptop Z inlogt. 
 

• Accorderen voorkomt dat de student ongemerkt kan inloggen voor een 
andere student tijdens de toetsafname en dus niet een vraag/toets voor 
een andere student kan maken  
Bij een calamiteit/het opnieuw opstarten van de Chromebook wordt -als bij de 
toets geaccordeerd wordt- door de student opnieuw (digitaal) toestemming 
gevraagd om te starten met de toets. Bij een calamiteit, het vastlopen van 
een Chromebook is het logisch dat de student opnieuw toestemming vraagt 
en geef je als docent ook toestemming zodat de student verder kan werken 
aan zijn toets.  
 
Maar, het kan ook zijn dat een student zijn eigen toets al af heeft en met de 
inloggegevens van een andere student inlogt om diens toets te maken. In dat 
geval moet de laptop opnieuw opgestart worden, om opnieuw met de 
gegevens van een ander in te loggen. Op dat moment moet de docent ook 
weer accorderen, wat verdacht is (er is immers geen probleem met de 
laptop).  
 
Studenten zouden dan ook tijdens de toets voor elkaar in kunnen loggen en 
zo elkaar helpen, door vragen te maken voor een ander waar zij zeker van 
zijn. Een ouderwets uitwisselen van een papiertje, maar dan door het 
herstarten van de laptop. Als je niet accordeert, kan dit ongemerkt. Accordeer 
je wel, dan valt dit op. 
 
 
LET OP: als een student opnieuw om toestemming vraagt, controleer 
dan of de juiste student achter de juiste laptop zit! 

 


