
 

Maatwerkexamen 

 

Een examen is een steekproef op de kennis en kunde die een kandidaat heeft, maar bij 

sommige kandidaten geeft de reguliere examensetting geen goed beeld van wat een 

kandidaat daadwerkelijk kan. In sommige gevallen komt dit door een beperking, zoals 

verminderd gezichtsvermogen, dyslexie of dyscalculie. Ook kan het voorkomen dat 

een kandidaat last heeft van faalangst of stress. Voor kandidaten die moeite hebben 

met een bepaald vak biedt SVMNIVO het Maatwerkexamen aan.  

Voor wie? 

Om in aanmerking te komen voor een Maatwerkexamen moeten kandidaten voldoen 

aan de volgende voorwaarden: 

• Kandidaat is minstens drie keer gezakt op een theoretisch examen; 

• Kandidaat heeft op het examen bij minimaal de helft van de onderdelen 

tenminste eenmaal boven de cesuurgrens gescoord; 

• Kandidaat kan aantonen dat een opleiding is gevolgd; 

• Kandidaat heeft alle proeftoetsen gemaakt die SVMNIVO verstrekt voor de 

betreffende module; 

• Kandidaat is in het bezit van minimaal de helft van de certificaten die nodig zijn 

voor het diploma. Hierbij geldt dat deze certificaten bij SVMNIVO zijn behaald; 

• Kandidaat mag een Maatwerkexamen maximaal één keer herkansen.  

 

Hoe ziet een maatwerkexamen eruit? 

Het Maatwerkexamen zal worden gehouden in de vorm van een assessmentgesprek. 

Dit duurt ongeveer een uur. Op basis van resultaten op eerder gemaakte theorie-

examens wordt een uniek examen samengesteld, bestaande uit vijftien vragen. Deze 

vragen hebben betrekking op de onderwerpen waarop de kandidaat bij de eerder 

afgelegde examens het zwakst scoorde. De vragen komen uit de reguliere examens en 

zullen waar mogelijk in open vorm worden gesteld, zodat ook de juiste achterliggende 

beredenering kan worden getoetst.  

Binnen twee weken na het examenmoment zal kandidaat geïnformeerd worden over 

de definitieve uitslag van het Maatwerkexamen, inclusief een beknopte uitleg van de 

scores op de verschillende onderwerpen. Dit kan de kandidaat helpen om naar de 

toekomst toe heel gericht te werken aan de onderwerpen die hij nog minder goed 

beheerst. 

Hoe kunt u zich aanmelden? 

De procedure van het Maatwerkexamen bestaat uit drie onderdelen: 
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1) In deze fase wordt uw aanvraag voor het Maatwerkexamen behandeld. Een 

onderwijskundige van SVMNIVO maakt een analyse van de reeds afgelegde examens. 

Zo wordt duidelijk welke onderdelen de kandidaat (nog) niet goed beheerst.  

2) Indien u in aanmerking komt voor het Maatwerkexamen vindt in deze fase een 

(telefonisch) intakegesprek plaats, waarbij uitgelegd wordt welke onderdelen getoetst 

worden. Vervolgens wordt een examendatum afgesproken en de procedure wordt 

uitgelegd. Indien uw aanvraag afgewezen wordt, wordt u hier per e-mail van op de 

hoogte gesteld.  

3) De laatste fase betreft een assessmentgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de 

kandidaat door een assessor geïnterviewd aan de hand van het beoordelingsmodel. 

Inschrijven kan via uw account. Uw aanvraag zal dan in behandeling worden 

genomen. Nadat de onderwijskundige uw aanvraag heeft geaccordeerd, wordt 

telefonisch contact met u opgenomen. Zodra een examendatum is afgesproken 

ontstaat de betalingsverplichting. Het actuele tarief vindt u op de tarievenlijst. 

 

Hoe wordt het resultaat van mijn maatwerkexamen berekend? 

Het resultaat van uw maatwerkexamen wordt als volgt berekend: 

• U hebt al eerder een aantal keer examen gedaan. Op één of enkele 

onderwerpen scoort u daarbij telkens onvoldoende. Deze onderwerpen zullen 

daarom op het maatwerkexamen aan de orde komen. 

• De andere onderwerpen, waarop u minimaal één keer voldoende hebt 

gescoord, zullen echter ook in het resultaat worden meegewogen. Daarbij 

wordt gekeken naar uw beste examenpoging.  

• De weging vindt plaats volgens de toetsmatrijs van het reguliere examen. De 

cesuur (zak-slaaggrens) die wordt toegepast is ook hetzelfde als in het 

reguliere examen. 

 

Een voorbeeld 

Stel, een examen bestaat uit vijf onderwerpen, die op een verschillende manier 

meewegen: 

Examenonderwerp Weging (toetsmatrijs) 

A 20% 

B 25% 

C 15% 

D 10% 

E 30% 

De cesuur van dit examen is vastgesteld op 65%. 
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En stel, een kandidaat heeft dit examen vijf keer gedaan, maar is telkens niet 

geslaagd. Zie hier zijn resultaten: 

 

 Onderwerp     

 A B C D E 

Gewogen 

totaal 

Examenpoging 1 80% 20% 70% 90% 20% 47% 

Examenpoging 2 90% 50% 50% 70% 15% 50% 

Examenpoging 3 100% 30% 50% 50% 40% 52% 

Examenpoging 4 80% 40% 25% 40% 70% 55% 

Examenpoging 5 80% 40% 70% 70% 40% 56% 

 

Nu wil de kandidaat een maatwerkexamen doen. Hoe zal dat maatwerkexamen eruit 

zien? 

• Deze kandidaat scoort over het geheel genomen steeds onvoldoende op 

onderwerp B en E. Daarom zullen de onderdelen B en E getoetst worden op het 

maatwerkexamen. Voor wat betreft de vraagverdeling wordt zoveel mogelijk 

de toetsmatrijs aangehouden. In dit geval zal dus zo'n 45% (25%/(25% + 

30%)) van het maatwerkexamen uit onderdeel B bestaan en 55% (30%/(25% 

+ 30%)) uit onderdeel E. 

• De onderwerpen A, C en D zullen wel in het eindresultaat van het 

maatwerkexamen worden meegenomen. Daarbij wordt 

het beste totale examenresultaat op deze onderdelen meegenomen. Dat is hier 

examenpoging 1. Het gewogen resultaat op A, C en D is daar: 

o A: 80% (score) * 20% (weging) = 16% 

o C: 70% (score) * 15% (weging) = 11% 

o D: 90% (score) * 10% (weging) = 9% 

• Opgeteld begint de kandidaat dan dus al aan het maatwerkexamen met een 

score van 36%. Er is dus nog maar 29% nodig voor een voldoende.  

• Het maatwerkexamen weegt daarbij voor 55% (weging B en E bij elkaar 

opgeteld) mee in het eindresultaat. Dat betekent dat een kandidaat op het 

maatwerkexamen nog maar 36%/55% = 53% hoeft te behalen.  

• Van de 15 vragen moet hij er dus 8 goed hebben voor een voldoende. 

Deze berekeningswijze, waarbij ook uw al behaalde onderdelen worden meegenomen, 

is ingegaan op 1 april 2020. 
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