REFERENTIE

Automatiseren van
examenproces leidt
over het algemeen tot
tijdbesparing en
hogere slagingskans

Examenmomenten organiseren is een flinke klus. Het hele
proces omvat veel interactie, fysiek overleg en een goede
planning met extreme timings. “Dat moet toch makkelijker
kunnen?”, vroeg Hogeschool Saxion uit Deventer zich eerder
al af. Samen met Axians zijn ze aan de slag gegaan met een
oplossing, waardoor het examenproces nu al gedeeltelijk
geautomatiseerd is van aanvraag tot archivering. Dankzij
de cloudoplossing kan er ook nog eens een onbeperkt
aantal examens gelijktijdig kan worden afgenomen. En dat
is nog maar een greep uit de mogelijkheden van deze ‘GAIA
examenwerkplek’, die Axians creëerde in samenwerking
met IT-partners Citrix, Ivanti en Microsoft.
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“Voorheen kwam er weinig automatisering kijken bij het organiseren
van examenmomenten en de automatisering die er was, bood
onvoldoende meerwaarde. Op aanvraag van Saxion is door Axians
een eerste proefversie ontwikkeld die werkbaar is gemaakt”, vertelt
Manager Innonvatie Stefan Collet van Axians. Deze samenwerking
is uitgemond in een overeenkomst voor het leveren van digitale
examenwerkplekken.

"Digitaal toetsingssysteem
kan daarmee een groot gewin voor
iedere onderwijsinstelling zijn."
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KEY POINTS

Het toetsingssysteem biedt de
mogelijkheid voor complete

