SOON ZOEKT TOETSVRAGENMAKERS
Wilt u een bijdrage leveren aan de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde? En bent u een
specialist ouderengeneeskunde met affiniteit voor onderwijs? SOON biedt u de mogelijkheid om
toetsvragen te ontwikkelen voor de landelijke kennistoets.
Achtergrond
De opleiding ouderengeneeskunde zet verschillende toetsen in voor de beoordeling van de aios,
waaronder een landelijke kennistoets. Deze kennistoets wordt tweemaal per jaar digitaal afgenomen.
De toets is gebaseerd op de kenmerkende beroepssituaties (KBS) beschreven in het opleidingsplan
van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en bevat 100 toetsvragen.
Functieomschrijving

Wij zoeken vragenmakers die bij voorkeur tenminste 20 toetsvragen per jaar maken. Per toets
wordt een contract opgesteld, waarbij vooraf met u wordt afgestemd hoeveel toetsvragen u gaat
maken.

Voor de kennistoets maken we gebruik van gesloten toetsvragen. Hierbij ligt het juiste antwoord
van te voren exact vast. Het gaat hier om reguliere meerkeuzevragen (één-uit-meer vraag) en
multiple responsvragen (meer-uit-meer vraag). Ook afbeeldingen kunnen worden toegevoegd aan
een toetsvraag om zo de klinische relevantie te vergroten.

U ontwikkelt de vragen op basis van een toetsmatrijs. Deze wordt door de programmacommissie
landelijke kennistoets opgesteld en bevat toetsdoelen en bronnen.

U werkt in duo’s met een andere vragenmaker en geeft elkaar feedback op de vragen.

Vervolgens gaan de vragen naar onze programmaleider (SO) en onze programmamedewerker
(toetsdeskundige). Zij beoordelen de vragen en voorzien ze van verbetersuggesties en
opmerkingen waarna ze naar u worden teruggestuurd.

Nadat u de feedback heeft verwerkt wordt de definitieve toets samengesteld door de
programmaleider en programmamedewerker en worden de toetsvragen ingevoerd in onze digitale
vragenbank en voor afname klaargezet.

Op dit moment bestaat elke toets uit 100 nieuwe vragen. Het ligt in de verwachting dat we in de
toekomst oude toetsvragen gaan hergebruiken. U wordt dan gevraagd om in onze digitale
vragenbank te werken en oude toetsvragen door te nemen en te herzien waar nodig omdat
bijvoorbeeld een richtlijn en/of bron is veranderd.
Tijdsinvestering

De ervaring leert dat het ontwikkelen van één toetsvraag ongeveer twee uur de tijd vraagt.

We vergaderen tweemaal per jaar in Utrecht of via MS Teams. Hier bespreken we de toetsanalyse
van de laatste toets en de lessons learned die we meenemen naar de volgende ronde.

SOON biedt u een cursus aan over het maken van toetsvragen van twee dagdelen (accreditatie
wordt aangevraagd).
Vergoeding
U ontvangt vergader- en reiskostenvergoeding en een vergoeding per bruikbare toetsvraag.
Interesse?
Collega’s die u zijn voorgegaan, geven aan dat het ontwikkelen van toetsvragen een verrijking is van
hun kennis en inzicht, en behalve een leuke verdieping ook van meerwaarde is voor het dagelijkse
werk. Bent u geïnteresseerd in de functie of bent u op zoek naar aanvullende informatie, neem dan
contact op met Indrah op den Kelder, programmaleider Kennistoetsen via i.opdenkelder@soon.nl of
06 – 409 083 35.

