
Evaluatie na een toets – Evaluatie-instellingen – uitleg: Evaluatieveld 
 

Locatie in Remindo: Beheeromgeving > Tabblad ‘Toetsen’ > Toetsmatrijs nieuw toevoegen of 

openen > Tabblad ‘Instellingen’ > ‘Evaluatie-instellingen 

Het is mogelijk om aan het einde van een toets een evaluatie toe te voegen. Dit kan op twee 

manieren:  

Optie 1:  Je kunt een evaluatieveld toevoegen. Hier kan de student zijn opmerkingen over de 

toets vermelden. Deze zullen o.a. via het resultaatoverzicht en de PDF in de planning 

beschikbaar komen. 

 Let op! Omdat de evaluatie van de cursus via Caracal gaat, raden wij aan optie 1 

voor de evaluatie van de toets te gebruiken. 

  

Optie 2:  Je kunt een link naar een externe evaluatie toevoegen. Hierdoor kan er aan het 

einde van de toets een externe navigatie-optie beschikbaar worden gemaakt. Dit kan 

op twee manieren: 

a. Door een knop waarmee de student door kan klikken naar de externe evaluatie. De 

tekst op deze knop kan zelf worden ingevoerd. Let op! Deze optie wordt eerst in 

pilotvorm getest, met als doel dat het daarna voor elke cursus beschikbaar wordt. 

Als de optie door ieder gebruikt kan worden, geven we dat hier/op de supportsite 

Remindo aan. 

b. Door de externe website te laten embedden in de afsluitende pagina, zodat de 

student in RemindoToets blijft en de externe evaluatie in het scherm binnen 

RemindoToets kan invullen. Let op! Deze optie (2b) wordt volledig afgeraden! 

Optie 1. Evaluatieveld 
 

Locatie in Remindo: Beheeromgeving > Tabblad ‘Toetsen’ > Toetsmatrijs nieuw toevoegen of 

openen > Tabblad ‘Instellingen’ > ‘Evaluatie-instellingen’ 

Om een evaluatieveld toe te voegen, dat aan het einde van een toets verschijnt, kies je bij de 

Evaluatie-instellingen voor: “Voeg evaluatie-veld toe?” > “Ja” 



 

Zichtbaarheid evaluatieveld voor studenten 

Wanneer het evaluatieveld is ingeschakeld in de Evaluatie-instellingen, ziet dat er als volgt uit voor 

de studenten. 

 



 

De student moet de opmerking actief opslaan. Als hij dit niet doet en hij klikt op de knop “Ga naar de 

startpagina”, dan wordt de opmerking niet opgeslagen.  

Evaluatie beschikbaar in resultaatoverzicht 

Op het resultatenscherm van de toets, zie je na afronding van de toets per student een icoontje 

waarmee de opmerking van de student ingezien kan worden (zie screenshot). 

 

 

 

https://remindo-support.sites.uu.nl/handleiding/toetsanalyse-learning-analytics-p-rit-rir-waarde-en-standaardafwijking/


Evaluatie beschikbaar in PDF rapportage op planning pagina 

Bij het genereren van een PDF rapportage van een toetsmoment, is het vanaf nu ook mogelijk om 

daar de evaluaties in mee te nemen (Let op! Externe evaluaties via een link (optie 2) worden hier 

niet weergegeven). 

 

 


