SOON (Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland) faciliteert en stimuleert sinds
2009 de samenwerking tussen de opleidingsinstituten voor specialist ouderengeneeskunde van het VU medisch
centrum Amsterdam, Radboudumc Nijmegen en LUMC Leiden. Hiermee wil SOON de kwaliteit verhogen van de
opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. SOON is de spil in alle activiteiten die dit doel ondersteunen.

SOON zoekt toetsvraagmakers
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.

Functie
Wij zoeken vragenmakers die tenminste 20 vragen per jaar maken. Het betreft verschillende varianten
van meerkeuze vragen die digitaal worden afgenomen bij de aios.
Aan de hand van toetsdoelen en kennisbronnen, welke in een toetsmatrijs staan, stelt u vragen op. U
vormt tijdens het vragen maken een duo met een andere vraagmaker. U geeft elkaar feedback op de
vragen. Vervolgens gaan de vragen ter beoordeling naar een toetsdeskundige. De toetsdeskundige
geef adviezen hoe de meerkeuzevraag te optimaliseren. Nadat de vragenmaker deze verbeterpunten
heeft aangepast gaat de toetsdeskundige met alle gemaakte vragen een toets samenstellen. Na
toetsafname volgt analyse van de vragen, hoe zijn deze gemaakt en kunnen de vragen nog
geoptimaliseerd worden? Deze analyse wordt met de vragenmakers besproken. Na optimalisatie wordt
de vraag opgenomen in een vragenbank om zo in de toekomst opnieuw gebruikt te kunnen worden.
Dit hele proces kost ongeveer 2 uur per vraag.
SOON biedt u een cursus van twee dagdelen over het maken van toetsvragen aan. Daarnaast bestaat
de tijdsinvestering uit twee vergaderingen per jaar in Utrecht. U ontvangt vergader- en reisvergoeding
en een vergoeding per bruikbare toetsvraag.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in de functie, dan kunt u dit vóór 16 januari 2019 kenbaar maken door middel
van een e-mail aan Ilse Kleine Schaars, programmaleider Kennistoetsen: i.kleineschaars@soon.nl
U kunt ook met haar contact opnemen mocht u meer informatie willen.

