
 

ExTH is op zoek naar meerdere  

Itemconstructeurs (freelance) 

voor het examen: 

-  Wettelijke Kaders Milieu Specifiek 

Functie-inhoud 

Het gaat om het schrijven en inhoudelijk beoordelen van praktijkgerichte gesloten examenvragen. In 
overleg en afhankelijk van de inhoudelijke expertise wordt bepaald over welke toetstermen vragen 
geconstrueerd worden.  

De itemconstructeur voldoet aan de volgende eisen: 

- heeft expertise op minimaal één van de volgende inhoudsgebieden: 
o Wet op de economische delicten (WED) 
o Voorlopige Maatregel (m.n. Awb en WED) (voorkeur) 
o Sfeerovergangen  
o Samenwerking met e omgevingsdiensten (voorkeur) 
o Samenwerking met de overige ketenpartners (voorkeur) 
o  Landelijke Handhavingstrategie (LHS) 
o Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten (BSBm) 

- heeft expertise op minimaal één van de volgende kleursporen: 
o Groen 
o Grijs 
o Waterschap (voorkeur) 
o Rijkswaterstaat (voorkeur) 
o Nautisch (voorkeur) 
o Inspectiediensten 

- kan items in verschillende vraagvormen construeren; 
- kan het taalgebruik in de items afstemmen op de doelgroep; 
- kan zich houden aan de afgesproken deadlines en de afgesproken werkwijze; 
- is werkzaam binnen het werkveld; 
- is bij voorkeur bekend met examinering; 
- heeft geen connectie met een opleider. 

Tijdsinvestering 

Tussen juni en oktober 2021 zullen de eerste items ontwikkeld worden. In een startbijeenkomst 
wordt een instructie gegeven over het schrijven van goede toetsvragen en de werkwijze bij ExTH. Als 
de itemconstructeur de items heeft geschreven, zal de toetsdeskundige van ExTH toetstechnische 
feedback formuleren. Indien het grote aanpassingen betreft, zullen de items worden geretourneerd 
voor revisie. Daarna worden de items doorgestuurd naar een inhoudelijke expert. De 
itemconstructeur kan gevraagd worden de rol van inhoudelijk expert voor een andere constructeur 



aan te nemen. Op basis van de inhoudelijke en toetstechnische feedback moeten de items worden 
aangepast voor ze vastgesteld kunnen worden door de examencommissie. Naar verwachting zal de 
vaststelling in het najaar van 2021 plaatsvinden.  

Vergoeding 

De ontwikkelde vragen worden voorgelegd aan de examencommissie van WKMS. Indien het item 
voldoet aan de kwaliteitseisen en inhoudelijk correct is, zal het item worden vastgesteld. Voor een 
vastgesteld item bedraagt de vergoeding €20,00 excl. btw en voor het inhoudelijk beoordelen van 
een item is de vergoeding €5,00 excl. btw. De uitbetaling geschiedt volgens factuur of declaratie.  

Bent u geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan uw cv per e-mail naar itemontwikkeling@exth.nl. 
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Kim Hendriks-Cornelissen door te mailen 
naar bovenstaand e-mailadres of te bellen naar +31 (0)33 489 29 67.  
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