
 

 

 

Stappenplan 
 

Vanaf augustus 2016 zijn theorie-examens opgenomen in de examenmix van Stem. Deze worden 
vanuit Stem alleen digitaal opgenomen. Hiervoor werken we met twee toetssystemen, één voor 
Carrosserie (Paragin) en één voor Motorvoertuigen & Tweewielers (TeleToets). 

 
Ongeacht welk toetssysteem u straks gaat gebruiken, is het van belang tijdig te beginnen met de 
voorbereidingen om de afname van deze theorie-examens vlekkeloos te laten verlopen. Wij helpen u 
daar graag mee! 

 
 

Stap 1: De projectleider 
Zorg vanuit school voor een persoon die verantwoordelijk is voor een goed verloop van de theorie- 
examens op uw school. Dat is bij voorkeur iemand die: 

- Openstaat voor vernieuwing 
- Affiniteit heeft met ICT-oplossingen 
- Inzicht heeft in de ICT-faciliteiten op school 
- Draagvlak heeft bij het management 
- Enthousiasmerend is 

 
Stap 2: Plan van aanpak 
De projectleider maakt een plan van aanpak voor invoering van het werken met het toetssysteem op 
zijn/haar school. Dit omvat enerzijds het regelen van de ICT, anderzijds het verdelen van de rollen en 
rechten op school. 

 
Stap 3: Rollen en rechten 
Binnen Stemzijn richtlijnen benoemd welke personen/functies welke rollen en rechten mogen hebben. 
Het is van belang om te zorgen dat deze personen toegang hebben tot het toetssysteem. U kunt 
daarvoor het aanmeldformulier toetssysteem gebruiken. 

 
Stap 4: Aan de slag met het toetssysteem 
Alle gebruikers moeten nu kennis maken met het systeem. Hiervoor organiseert Stem tenminste 4x 
per jaar bijeenkomsten om gebruikers te informeren en instrueren in het gebruik van het systeem. 
Zorg dat tenminste één persoon van uw organisatie een dergelijke bijeenkomst heeft bijgewoond om 
de ins en outs van het toetssysteem te leren kennen. Daarnaast is er op de site van Stem nog allerlei 
gebruikersinformatie voorhanden. 

 
Stap 5: Helpdesk 
Om de bovenstaande stappen goed te doorlopen, kan het zijn dat u ondersteuning nodig heeft. Dan is 
er ook een Helpdesk waar projectleiders tussendoor terecht kunnen met hun vragen. 

 
Beginnen 
Wilt u ook zo snel mogelijk van start? Mail de gegevens van uw projectleider naar 
info@stichtingstem.nl, wij nemen dan contact op met hem/haar. 


