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1

FAQ Algemene toetssoftware
Wanneer is TestVision beschikbaar voor de HvAUvA?

2

Hoelang kan er nog gebruik gemaakt worden van
QMP/Remindo?

3

Wat gebeurt er met bestaande vragen (itembank)
van QMP/Remindo?

4

Kan ik als faculteit parallel gebruik maken van
QMP/Remindo en TestVision?

5

Wie draagt de kosten voor de migratie activiteiten
(bestaand naar nieuw)?

6

Wie betaalt de opleidingskosten bij eerste gebruik
van TestVision

7

Heeft TestVision dezelfde functionaliteit als
QMP/Remindo?

8

Waarom is QMP/Remindo niet uit de aanbesteding
gekomen?

9

Wij zijn tevreden over QMP/Remindo, kunnen we
hier gebruik van blijven maken?
10 Wanneer is er een nieuwe aanbesteding en worden
we als faculteit wederom met een migratie
geconfronteerd?

11 Moeten we nu ook afstappen van onze WRS
toetsapplicatie (MapleTA/SoWiSo)?
12 Welke andere instellingen maken ook gebruik van
TestVision en kunnen wij als opleiding met hen
afstemmen over gebruikerservaringen
(community)?
13 Mogen wij als opleiding direct contact opnemen
met de leverancier van TestVision?

Antwoord
a. Vanaf 1 september zijn er mogelijkheden
om TV te bekijken en kennis te maken in
een demo-omgeving.
b. Voor summatieve toetsing zal eerst een
aantal zaken goed moeten zijn uitgewerkt
en ingeregeld, daar zijn enkele maanden
voor nodig.
We streven ernaar QMP/Remindo zo snel mogelijk
uit te faseren, echter: zolang als nodig kan het
gebruikt blijven worden. Naar verwachting zullen de
meeste gebruikers met ingang van het tweede
semester naar TV zijn overgestapt.
Deze worden in beginsel door de leverancier voor
ons geconverteerd. In sommige gevallen (bijzondere
vraagtypen bijv.) zal dat niet mogelijk zijn of is een
handmatige actie vereist.
TV geldt als concernapplicatie die vanaf het
studiejaar 2017-18 door alle faculteiten gebruikt
wordt.
De inspanningen die hiervoor binnen de faculteiten
nodig zijn, zullen in beginsel voor eigen rekening
zijn. In bijzondere situaties kan het Programma DT
hierin ondersteunen.
De trainingen worden kosteloos aangeboden, de
tijdbesteding van de deelnemers zijn voor rekening
van de faculteit.
TV voldoet aan alle eisen en vrijwel alle wensen
zoals geformuleerd in het Programma van eisen en
wensen, waaraan door alle faculteiten is
bijgedragen.
Bij een aanbesteding wint de partij die het beste
voorstel indient op basis van het programma van
eisen en wensen. In dit geval is dat niet QMP of
Remindo gebleken.
Zie vraag 5.
Het contract voor TV is in beginsel voor 4 jaar met
optie tot verlenging tot maximaal 6 jaar in totaal.
Dat betekent dat uiterlijk in 2021 een nieuwe
aanbesteding moet worden uitgevoerd. Een nieuwe
migratie is niet op voorhand uit te sluiten.
Nee, dit valt buiten deze aanbesteding. Hiervoor zal
in 2017 een traject worden gestart.
TV wordt vooral gebruikt bij enkele medische
faculteiten (Erasmus, UU). De leverancier
organiseert een gebruikerscommunity.
Nee, dit verloopt via de gebruikelijke kanalen: via
functioneel beheer voor vragen over de applicatie
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14 Hoeveel kost het gebruik van Testvision?
15 Zijn wij als opleiding verplicht gebruik te maken van
TestVision?
16 Hoe kan ikwat ik in Remindo/QMP deed nu in TV
doen?
17 Kunnen wij ook toetsvragen uit andere applicaties
importeren in TV?
18 Mijn vraag is niet beantwoord, bij wie moet ik zijn?

en de inrichting, via het programma digitaal toetsen
over de implementatie.
Dit is voor de faculteiten geregeld via het O&Otarief.
Zie vraag 5.
Hiervoor wordt een ‘overstap-gids’ ontwikkeld.
Neem hiervoor contact op met het programmateam
digitaal toetsen.
Bij programmamanagement;
Roger Deimann of Michiel van Geloven.

