
Onderwijsondernemer
Iedereen kan het gevoel vast nog terughalen: de stress van het eindexamen. 
Sinds Thorbecke (1862) maken elk schooljaar zo’n tweehonderdduizend leerlingen 

het centraal schriftelijk. De spanning stijgt dan tot het kookpunt: heb je voldoende 

onthouden en genoeg geoefend? Eindexamensite zorgt er al ruim dertien jaar voor 

dat examenkandidaten hier, met vertrouwen, ja op kunnen zeggen.

Eindexamensite toen: de kroeg
Eindexamensite begon in 2008 in de kroeg met de vraag: “Waarom 
is er geen digitale examenbundel?” Een paar maanden later zag de 
eerste versie het licht, toen nog in samenwerking met het LAKS als 
watmoetikweten.nl. De site werd onmiddellijk al veel gebruikt, vooral 
omdat deze toevallig vlak voor de eindexamens live kwam. 
De jaren daarop is Eindexamensite verder uitgebouwd. Eerst “uurtje-
factuurtje” bij een ICT-bureau in Oosterhout, tot de rekeningen niet 
meer betaald konden worden wegens het nog altijd ontbreken van 
een verdienmodel. Vervolgens outsourcend in Roemenië waarbij het 
omarmen van het Entree inlogsysteem en het aanbieden van een 
volgsysteem voor docenten zorgden voor een sterke groei. En nu 
inmiddels weer terug bij een ICT-bureau in Utrecht met een volledig 
vernieuwde versie waarmee de komende jaren trots tegemoet worden 
getreden.

Eindexamensite nu: voor leerling én docent
Op Eindexamensite kan voor zowel vmbo, havo als vwo, voor alle 
examenvakken, geoefend worden voor het landelijk examen. Leerlingen 
kunnen oefenexamens maken, de examenstof bekijken en gericht 
oefenen op onderwerp. Docenten kunnen de voortgang bewaken, 
feedback geven en toetsen klaarzetten.

Hoeveel er ook wordt geoefend, de website houdt het allemaal bij. Zowel 
de leerling als de docent hebben dus altijd en overal inzicht in welke 
examens al (deels) gemaakt zijn, en met welk resultaat. Bovendien is er 
voor elk vak, overzichtelijk weergegeven, inzage in de examenstof. Ook 
de voortgang is per onderwerp te volgen. Iedere leerling heeft daarmee 
letterlijk 1.000 examens in de broekzak waarvan de docent kan zien hoe 
hun leerlingen scoren. 

Wat docenten het meest aanspreekt is dat, na het maken van een 
oefenexamen, zichtbaar is op welke onderwerpen leerlingen al goed 
scoren en op welke nog niet. Beter nog: met één muisklik kunnen 
leerlingen zelfstandig of op voorstel van hun docenten gericht verder 
werken op exact die onderwerpen waar ze nog meer op zouden moeten 
oefenen.

Eenvoudig in gebruik
Door de jaren heen is geleerd dat een website niet eenvoudig genoeg 
kan zijn. Eindexamensite heeft geleerd goed naar docenten te luisteren 
en hun opmerkingen ter harte te nemen om de website steeds 
duidelijker en eenvoudiger te maken. Uitdaging is constant om de 
applicatie steeds krachtiger te maken zonder dat het ingewikkelder 
wordt in het gebruikt. 

Een mooi voorbeeld is de nieuwste mogelijkheid om een speciale 
toets te maken voor je leerlingen. Op veler verzoek kan nu een toets 
samengesteld worden uit beschikbare examenvragen. Deze toets kan 
vervolgens zowel formatief als summatief worden aangeboden. Is voor 
een formatieve toets gekozen dan kunnen de leerlingen, gedurende het 
maken van de toets, nog verder groeien doordat ze zelf kunnen kiezen 
voor uitleg. Is gekozen voor een summatieve toets, dan krijgen de 
leerlingen aan het eind ‘gewoon’ hun cijfer te zien. Een optie die ook in 
de pre-examenklassen als waardevol wordt ervaren.  

Maak gratis kennis met 
Eindexamensite
Ken je Eindexamensite nog niet? Maak dan met de 
gehele school, het hele schooljaar lang gratis gebruik van 
Eindexamensite. De pilot stopt automatisch.

Mocht je in het volgende schooljaar verder willen dan neem je 
zelf contact op om een licentie af te sluiten. Kosten bedragen in 
dat geval 15 euro per eindexamenleerling. Je betaalt alleen voor 
de leerlingen in examenklassen. Alle leerlingen van de gehele 
school kunnen overigens gebruik maken van Eindexamensite.nl. 

Je kunt meteen beginnen: ga nu direct naar eindexamensite.
nl, log in met je schoolaccount en jij en je leerlingen kunnen 
meteen aan de slag. Hulp nodig? Neem contact op met Sander 
of John: info@eindexamensite.nl 
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