
 

 

 

 

Een nieuw examen en wat dan? 
De afgelopen periode zijn er door SOESV voor alle kwalificaties nieuwe theorie-examens ontwikkeld en be-
schikbaar gesteld aan de scholen. De invoering van deze examens heeft veel impact op de scholen. Deze 
notitie heeft ten doel om aan de deelnemende scholen een handvat te bieden op welke wijze ze om kun-
nen gaan met de nieuwe examens. Deze notitie bevat 2 kernelementen;  
1: Hoe komt het examen tot stand? 
2: Hoe gaat u aan de slag met de nieuwe examens? 

1: Hoe komt het examen tot stand?  
De ontwikkelgroep ontwikkelt op basis van het kwalificatiedossier de examens. In deze notitie wordt met 
name ingegaan op de theorie-examens die binnen SOESV verband worden ontwikkeld. Bij de ontwikkeling 
van het theorie-examen worden een 3-tal stappen doorlopen;  
 
Stap 1: De Examenmatrijs  
Een examenmatrijs helpt om vooraf te bepalen wat er exact getoetst gaat worden. Welke leerdoelen wor-
den er getoetst en zijn er bepaalde leerdoelen belangrijker dan andere leerdoelen. Bij de ontwikkeling van 
de examenmatrijs legt de ontwikkelgroep vast op welk niveau de leerdoelen worden getoetst. De ontwik-
kelgroep stelt op basis van het kwalificatiedossier in gezamenlijkheid vast wat de kandidaat moet kunnen 
en welke kennis er van hem/haar wordt verwacht.   
 
Stap 2: De Kennisboom  
Bij de start van de ontwikkeling van een theorie-examen wordt met de ontwikkelgroep een kennisboom 
opgesteld. De start van deze kennisboom is het hoofdonderwerp van de examenmatrijs. Dit kan overeenko-
men met een kenniselement dat is beschreven in het kwalificatiedossier of daarvan zijn afgeleid, bijvoor-
beeld: ‘Heeft kennis van de anatomie van het oog’.  
 
Met de ontwikkelgroep wordt bepaald welke kennis de kandidaten moeten hebben over dit element. Dit 
gebeurt door ‘takken’ aan te maken. Deze takken splitsen zich steeds verder uit, tot de kennis die t volgens 
de ontwikkelgroep terug moet kunnen komen in het examen volledig is. Als de kennisboom is afgerond, 
worden op basis hiervan bijpassende vragen ontwikkeld. Op die manier geeft een kennisboom inzicht in de 
vakkennis die een kandidaat moet beheersen voor het theorie-examen. 
 
Stap 3: Ontwikkelen van vragen 
Op basis van de kennisboom worden er door de ontwikkelgroep vragen ontwikkeld. De ontwikkelgroep 
splitst zich op in deelgroepen die per groep de vragen ontwikkelen en vervolgens ter controle de vragen 
van de andere groep inclusief de antwoordmogelijkheden tegenlezen. De ontwikkelde vragen worden on-
derwijskundig gecheckt door de uitvoeringsorganisatie. Als de volledige examenset gereed is worden deze 
nogmaals in zijn geheel doorgenomen door de ontwikkelgroep en daarna aangeboden aan de vaststellings-
commissie.  



2: Hoe gaat u aan de slag met de nieuwe examens.   
Zodra de examenmatrijs en kennisboom zijn vastgesteld, worden deze beschikbaar gesteld via de examen-
bank. Soms wordt er op een eerder moment al een concept gedeeld. 
 
Scholen kunnen hun lesprogramma's toetsen aan de examenmatrijs. Zij kunnen zich daarbij de volgende 
vragen stellen:  

- Komen de onderwerpen uit de examenmatrijs aan bod in het lesprogramma? 
- Is de mate waarin aandacht aan de onderwerpen wordt besteed ook in verhouding met de exa-

menmatrijs? 
- Zijn de studenten ga afloop van het lesprogramma in staat examenvragen van het juiste kennisni-

veau te beantwoorden? 
 
Een logische vervolgstap is om te toetsen of het type kennis dat in de kennisboom wordt uitgesplitst her-
kenbaar is in het lesprogramma. Mogelijke vragen hierbij kunnen zijn: 

- Zijn de gebruikte termen herkenbaar voor mijn studenten? 
- Komen de gebruikte formules overeen met die op school gebruikt worden? 
- Komt de kennis uit de boom terug in lesprogramma? 

 
Mocht één van de documenten vragen oproepen, dan kunnen de vragen gesteld worden door een mail te 
sturen naar info@soesv.nl. 
 
De school kan haar studenten voorbereiden op het digitale toetsprogramma door de demo-toets op de 
website van SOESV te maken. Hier komen verschillende vraagtypen aan bod en is het mogelijk verschil-
lende scherminstellingen uit te proberen. 
 
Na afloop van het examen kan getoetst worden of de studenten de verschillende examenonderdelen vol-
doende beheersen. Dit kan op individueel niveau en op groepsniveau. Het individuele resultaat op matrijs-
onderdelen kan de docent inzien in RemindoToets. Voor de groep kan de docent de gegevens opvragen via 
info@soesv.nl. Op basis van de resultaten kan worden ingezoomd op de specifieke matrijsonderdelen of 
die van de kennisboom. 
 

Tot slot  
Op de examenbank staat het kwaliteitshandboek gepubliceerd, dit brondocument is in april 2021 goedge-
keurd door het bestuur en bevat alle processen die van toepassing zijn op SOESV. Wij roepen alle betrokken 
scholen op om dit handboek te raadplegen. In hoofdstuk 7 vindt u bijvoorbeeld het volledige proces voor 
het onderhoud en beheer van examens. Dat is weergegeven in een overzichtelijke tabel.  
 
Wanneer de examens door de scholen worden ingezet, leidt dit mogelijk tot feedback op de exameninstru-
menten. Om goed met al deze feedback om te gaan is er een proces voor onderhoud en beheer opgesteld. 
Dit bestaat uit het verzamelen van de feedback, het categoriseren van de feedback en het oppakken en ver-
werken ervan. Dit laatste vindt plaatst tijdens de jaarlijkse evaluatiebijeenkomsten met de ontwikkelgroe-
pen. Een onderdeel van deze bijeenkomsten is daarnaast een jaarlijkse analyse van de vragenbanken bij de 
theorie-examens. Kortom wilt u exact op de hoogte zijn van alle SOESV-processen, wie waar over gaat en 
op welke fundament de examens zijn ontwikkeld.; raadpleeg dan vooral het kwaliteitshandboek.  
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