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Signpost en Televic gaan volop voor digitaal toetsen en hernieuwen 
hun partnership tot 2024 

Technologiebedrijven brengen softwareoplossingen naar de schoolbanken. 
 
Signpost, de grootste ICT-partner voor het onderwijs, wordt een exclusieve verdeler in het 
secundair onderwijs van assessmentQ, het online toetsplatform van Televic Education. Hiermee 
speelt Signpost in op de toenemende interesse in digitaal toetsen en examineren in het 
onderwijs.  

Behoefte aan digitaal examineren 

Met de huidige gezondheidscrisis kende digitalisering ook in het onderwijs een enorme groei. Wie 
nog niet overtuigd was, zette de voorbije periode ook de stap naar digitaal onderwijs. Met 
Digisprong, de beleidslijn van minister Ben Weyts naar meer digitalisering, werd die noodzaak in 
een beleid gegoten. Naast laptops en digitale leermaterialen wordt ook digitaal toetsen steeds 
belangrijker. IT-leverancier Signpost is marktleider in het aanleveren van hardware en software 
voor het onderwijs en speelt een belangrijke rol in het faciliteren van de overstap naar digitaal 
onderwijs.  

Ook assessmentQ, het digitaal toetsplatform van Televic Education, ziet haar gebruikersbasis 
continu groeien. De interesse in digitaal toetsen, examineren en evalueren, als belangrijk 
onderdeel in het leerproces, wordt dan ook steeds groter.  

Strategisch, versterkend en complementair partnership 

Signpost biedt vandaag reeds Academic Software aan, een platform dat scholen van bundels met 
de meest relevante software voorziet. Daarnaast bouwde het de laatste jaren ook Digitale 
Methode uit, een digitale uitgeverij voor lesmateriaal in het secundair onderwijs. In het kader van 
hun zoektocht naar oplossingen voor de vraag naar digitaal toetsen voegt Signpost nu ook 
assessmentQ aan haar aanbod toe. Daarmee wordt de IT-leverancier een exclusieve Certified 
VAR (Value Added Reseller) van assessmentQ.  

“Door assessmentQ te verspreiden via het uitgebreide netwerk van Signpost mikken wij op een 
verdere duurzame en internationale groei van Televic Education”, klinkt het bij Joris Vanholme, 
General Manager van Televic Education.  

  



Het digitaal toetsplatform assessmentQ geeft scholen onder meer de mogelijkheid om in een 
gebruiksvriendelijke en veilige omgeving online toetsen op te stellen, af te nemen en automatisch 
te verbeteren. Digitaal examineren levert een gigantische tijdswinst op voor leerkrachten omdat 
alle examens gemakkelijk leesbaar zijn en de verbetering exponentieel sneller kan. Ook leerlingen 
zijn vragende partij om tussentijdse evaluaties en toetsen te kunnen afleggen in een digitale 
omgeving en daar te kunnen leren uit hun fouten. Als onderdeel van de totaaloplossing levert 
Signpost verder een beveiligde browseromgeving mee, die spieken tijdens digitale examens helpt 
voorkomen.   

“Voor ons draait het erom de onderwijsinstellingen te ontzorgen voor hun IT en daar horen ook 
digitale examens bij. Heel veel scholen hebben reeds een laptopproject bij ons. Digitale toetsen 
afnemen op al die laptops is een volgende logische stap. Wij gaan trouwens steeds meer digitale 
functies integreren in onze platformen zodat een school bewuster en goedkoper kan overstappen 
op digitaal lesgeven. In eerste instantie zetten we in op secundaire scholen in België. Daarvoor 
hebben we dit exclusief contract afgesloten. Maar we denken ook buiten de landsgrenzen, want 
we zijn actief in verschillende Europese landen”, zegt Arne Vandendriessche, CEO bij Signpost. 
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