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Wat is dat en waarom is het zo waardevol?

Met een examen wordt getoetst of een professional over de juiste kennis en vaardigheden
beschikt om aan de slag te gaan in een bepaalde branche. Heeft de professional het examen
behaald? Dan wordt er een certificaat of diploma uitgereikt waarmee de professional kan
aantonen te beschikken over de juiste kennis en vaardigheden.

De voordelen op een rijtje...

Je test het kennisniveau van jouw
professionals

Professionals kunnen middels een
certificaat of diploma aantonen te
beschikken over de juiste kennis en
vaardigheden om aan de slag te
gaan in hun branche

Gekwalificeerde professionals zorgt
automatisch voor een verbetering
van de kwaliteit van je
dienstverlening

CERTIFICERING

Examenadviesburo is specialist op het gebied
van certificering en examinering. Voor het
ontwikkelen van een examen ben je bij ons aan
het juiste adres. Onze experts gaan in
samenwerking met inhoudsdeskundigen aan de
slag om een examentraject op te zetten. Dit
proces kent 7 stappen: van examenontwikkeling
tot afname. Wij lichten de 7 stappen toe.

Specialist in examinering...
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Oriënteren
kennisgebied

Bepalen van de
doelgroep

Opstellen beroeps-
competentieprofiel

1.
ORIËNTATIE &
BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL
Een examenontwikkeltraject kan op
verschillende manieren starten. Een
opdrachtgever kan bijvoorbeeld een
concrete vraag hebben in het kader van
onafhankelijke toetsing. Denk aan een
opleidingsinstituut dat de studenten
onafhankelijk wil laten toetsen. Dan is er
een duidelijke opdracht met een specifiek
kader en kunnen onze onderwijskundigen
aan de slag met de ontwikkeling. Wij zetten
ons specialisme in om advies te geven over
onafhankelijke en betrouwbare toetsing. 

Het gebeurt ook dat er behoefte is aan
certificering in een branche, waar nu nog
niets voor is of waar toetsing nog te weinig
aandacht krijgt. In dat geval beginnen we
met het oriënteren op de branche en de

inhoud van functies: het bepalen van de
doelgroep en het opstellen van een
beroepscompetentieprofiel. Dat zijn de
eerste stappen én vormt de basis. 

In een beroepscompetentieprofiel staan de
competenties van een professional
beschreven die nodig zijn om zijn of haar
vak goed te kunnen uitoefenen. Hierbij
wordt uitgegaan van een vakvolwassen of
ervaren beroepsbeoefenaar. Een
beroepscompetentieprofiel wordt altijd
opgesteld in samenwerking met de
branche. De inhoud van het
beroepscompetentieprofiel moet immers
aansluiten op de praktijk.

= De basis
in de eerste fase van het ontwikkeltraject.

Wat is een
beroepscomptentieprofiel?
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2.
EIND- EN TOETSTERMEN
FORMULEREN
Op basis van het beroepscompetentieprofiel gaan we
samen met inhoudsdeskundigen aan de slag met het
formuleren van leerresultaten en toetstermen. In de
leerresultaten wordt uitgewerkt wat een kandidaat met
die kwalificatie nodig heeft aan kennis en
vaardigheden om het vak uit te oefenen. De
toetstermen vormen een gedetailleerde uitwerking van
de leerresultaten. Door middel van een taxonomiecode
wordt ook het kennisniveau aangegeven waarop de
toetsterm beheerst moet worden. Examenadviesburo
werkt met de taxonomie van Bloom welke bestaat uit
zes niveaus, waaronder kennis, begrip en toepassing. 

Bij de ontwikkeling van leerresultaten en toetstermen
worden de kwaliteitsvoorschriften van NCP NLQF
gehanteerd. Dit houdt in dat de leerresultaten en
toetstermen opgesteld worden aan de hand van een
bepaalde formule. Deze formule ziet er als volgt uit:

''Om de kwaliteit van de leerresultaten en
toetstermen te waarborgen, zijn er meerdere
inhoudsdeskundigen én onderwijskundigen
betrokken bij de ontwikkeling.''

J O A N Y  V A N  D E R  W E I J D E N  |  S E N I O R  P R O D U C T C O Ö R D I N A T O R  

Verb + type (gedrag) subject (inhoudscomponent) scope (context)= Dé formule voor het opstellen van leerresultaten en toetstermen.

3.



TOETSTERM

3.
DE TOETSVORM BEPALEN

vaak voor een digitale theorietoets. Hierbij
passen we verschillende vraagvormen toe.
Denk aan multiple choice, rankschikvragen
of sleepvragen. Maar staat er in een
toetsterm dat de kandidaat een bepaalde
gesprekstechniek moet kunnen beheersen,
dan kiezen we voor een praktijktoets met
invulling van een praktijksimulatie. Een
praktijktoets kan ook andere invullingen
hebben. Denk aan een mondelinge
verdediging op basis van een scriptie of
een uitwerking op basis van een casus. 

Afhankelijk van de geformuleerde eind-
en toetstermen bepalen we welke
toetsvorm het beste aansluit en het beste
toetst wat iemand moet kennen en
kunnen. Bijvoorbeeld een theorie- of
praktijktoets of een mix van toetsvormen.
De toetstermen geven de richting aan van
de toetsvorm die we kiezen. Daar staat
immers in beschreven wat een kandidaat
moet kennen en kunnen. Toetsen we
bijvoorbeeld puur de kennis, begrip en het
toepassen van kennis? Dan kiezen we 

De uiteindelijke keuze voor de toetsvorm is afhankelijk van
meerdere factoren. Het aantal examenkandidaten speelt
bijvoorbeeld een belangrijke rol. Komen er per jaar bijvoorbeeld
meer dan duizend kandidaten een toets afnemen? Dan moet je je
afvragen of het haalbaar is om de antwoorden van deze open
vragen na te kijken binnen afzienbare tijd. 

De definitieve keuze...

Kandidaat moet een bepaalde
gesprekstechniek kunnen beheersen.

TOETSVORM
Praktijktoets met invulling van een
praktijksimulatie.
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4.
TOETSMATRIJS OF
BEOORDELINGSMODEL
OPSTELLEN
Afhankelijk van het gekozen type examen
stellen we bijvoorbeeld voor theorie-
examens een toetsmatrijs op. In de
toetsmatrijs vind je informatie over de
samenstelling van de toets. Daarin staat
welke onderdelen aan bod komen, hoeveel
vragen het examen per onderdeel bevat en
op welk niveau de vragen gesteld worden.
Ook wordt de cesuur van het examen
benoemd, zodat kandidaten zich goed
kunnen voorbereiden op het examen.

Wist je dat...
Toetsvragen altijd worden gemaakt op basis van de vastgestelde
toetstermen en onafhankelijk van lesmateriaal.

Het beoordelingsmodel dé manier is voor kandidaten om
zich voor te bereiden.

Is er gekozen voor een praktijktoets? Dan
stellen we een beoordelingsmodel op. Hier
staan alle criteria in waarop een kandidaat
wordt beoordeeld. Specifiek staat erin
waar beoordelaars op letten bij het
beoordelen van het examen. Per criterium
wordt aangegeven hoeveel punten een
kandidaat kan behalen en of deelscores
mogelijk zijn. Ook wordt de cesuur
aangegeven. Dan weet de kandidaat
hoeveel punten nodig zijn om te slagen.

Een toetsmatrijs of beoordelingsmodel áltijd wordt vastgesteld
door de Examencommissie.
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5.
EXAMEN ONTWIKKELEN
Is de toetsmatrijs of het beoordelingsmodel door de Examencommissie vastgesteld? Dan
gaan we aan de slag met de ontwikkeling. Onze onderwijskundigen gaan samen met
inhoudsdeskundigen aan de slag om bijvoorbeeld casussen te ontwikkelen voor
praktijkexamens of examenvragen voor theorie-examens. Deze worden daarna getest en
uiteindelijk vastgesteld door de Examencommissie. Het proces van het ontwikkelen van
toetsvragen voor een theorie-examen zie je hieronder:

Voor het ontwikkelen van casussen of opdrachten ten behoeve van
praktijkexamens wordt eenzelfde proces gevolgd. De inhoudsdeskundige maakt
een eerste versie van een casus aan de hand van een template. Hierna kijkt een
onderwijskundige naar de casus ter controle. Daarna wordt het naar een andere
inhoudsdeskundige gestuurd die inhoudelijk controleert of alles klopt. Vervolgens
reviewt een tweede onderwijskundige de casus. Tot slot worden de laatste
puntjes op de 'i' gezet en wordt de casus doorgezet naar de Examencommissie.
Na eventuele verwerking van de opmerkingen van de Examencommissie is de
casus klaar om afgenomen te worden!

Het ontwikkelen van een praktijkexamen
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6.
EXAMEN AFNEMEN

Het examen staat. Nu is het tijd om het
examen af te nemen. We zetten het
examen klaar in ons digitale toetssysteem
(bij theorie-examens). Of we maken -
indien van toepassing - een digitale
examenomgeving aan (bij
praktijkexamens). Vanaf dat moment
kunnen flextoetsen (theorie-examens)
worden afgenomen op een van onze 25
COEL-toetslocaties. De kandidaat plant
het examen gemakkelijk zelf in via ons
online boekingssysteem. 

Continue monitoring
capaciteit

's avonds én op
zaterdag geopend

Duizenden examenafnames
per maand

COEL toetscentra B.V. (hierna: COEL) is opgericht door Examenadviesburo voor de afname
van flextoetsen. Flextoetsen zijn digitale examens die flexibel zijn te boeken en af te
nemen. Op deze manier hebben examenkandidaten de mogelijkheid om zelf hun
flextoetsen in te plannen en af te leggen op een moment dat hen het beste uitkomt. De
COEL-toetslocaties zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun spreiding door het land
en hun bereikbaarheid. Door de spreiding zullen kandidaten niet lang onderweg zijn naar
hun examenlocatie. Wel zo aantrekkelijk voor een grote groep kandidaten. 

Over ons label: COEL toetscentra
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7.
EVALUEREN

Toetsniveau: hierbij analyseren we het slagingspercentage en de betrouwbaarheid van
het examen.
Vraagniveau: hierbij analyseren we de moeilijkheid van de vraag en het
onderscheidend vermogen.

De mening van onze opdrachtgevers is van groot belang. Daarom plannen we na ieder
ontwikkeltraject een eindevaluatie in met de opdrachtgever. Hierin bespreken we of de
doelen zijn behaald en of er bijzonderheden waren. We vragen ook hoe de opdrachtgever
de samenwerking heeft ervaren. Die feedback nemen we mee in de verbeteringen van
onze processen én onze werkwijze. 

Vanaf het moment dat de examens worden afgenomen evalueren we periodiek. Dit doen
we op twee verschillende niveaus:

1.

2.

Examenadviesburo heeft eigen onderwijskundigen in
huis die experts zijn op het gebied van
toetsontwikkeling en het onderhouden van toetsen. Zij
houden zich dagelijks bezig met bijvoorbeeld het
verversen van een itembank en het nagaan hoe
betrouwbaar een examenvraag nog is.
Vanuit Examenadviesburo vinden wij het belangrijk
dat een itembank elk jaar up-to-date wordt
gehouden. Er kunnen namelijk bepaalde
wetswijzigingen of actualiteiten plaatsvinden.
Daarnaast is het van belang dat elk jaar een deel van
de itembank wordt ververst. Items kunnen
verouderen, afwijkende statistische gegevens laten
zien of uitlekken. Door de itembank met regelmaat te
verversen wordt de itembank up-to-date gehouden.

Kwaliteit staat voorop!
Wij hechten veel belang aan het leveren van kwaliteit. Daarom worden onze
(toets)processen jaarlijks geaudit door onze kwaliteitsmanager. Komen er
verbeterpunten uit de audit? Dan wordt dit opgenomen in ons
kwaliteitsmanagementsysteem. Vanuit dit systeem worden medewerkers
toegewezen om actiepunten op te pakken. Onze kwaliteitsmanager ziet erop
toe dat deze deadlines behaald worden en het proces up-to-date blijft. 

Onderhoud examens
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HEB JE NOG VRAGEN?
Wij vertellen je graag meer over hoe wij kunnen
bijdragen aan het ontwikkelen van examens binnen jouw
sector. Je mag altijd bellen naar 085-8081063.

Met vriendelijke groet,

Anne Prins - van den Bergh 
Algemeen directeur Examenadviesburo B.V.

Wij drinken graag een kop koffie of thee om de
mogelijkheden te bespreken!

WIL JE MEER WETEN OVER
EXAMENONTWIKKELING?

Wist je dat wij ook ondersteunen én
adviseren op het gebied van NLQF?
Klik hier voor meer informatie en
neem contact met ons op!

https://www.examenadviesburo.nl/dienst/nlqf/

