Ontwikkelaars BROK® en GCP-WMO Examenvragen gezocht!
Komend voorjaar worden de nieuwe BROK®- en GCP-WMO-examens gepubliceerd.
Het Examenbureau Medisch Wetenschappelijk Onderzoeker (EMWO) is druk bezig met de
screening van bestaande en ontwikkeling van nieuwe examenvragen om deze examens
samen te stellen.
EMWO is op zoek naar onafhankelijk inhoudelijk experts op het gebied van medisch
wetenschappelijk onderzoek die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de
nieuwe BROK®- GCP-WMO-examens.
Wie zoeken we?
Het is belangrijk dat je als ontwikkelaar van examenvragen (ook wel itemconstructeur
genoemd) inhoudelijk expert bent op het gebied van klinisch onderzoek. In de praktijk
betekent dit dat je voldoende ervaring hebt met het doen van klinisch onderzoek vanuit de
rol van onderzoeker of toezichthouder. Je bent dus ook goed bekend met de huidige weten regelgeving hieromtrent en hebt zelf een GCP-WMO of BROK® registratie.
Begeleiding
Natuurlijk word je als beginnende ontwikkelaar van examenvragen op weg geholpen en krijg
je begeleiding vanuit EMWO. Om antwoord te geven op vragen rondom itemconstructie en
voor toelichting op de meer toetstechnische kant van het verhaal (want hoe maak je
eigenlijk een goede examenvraag?), krijg je van EMWO een (online) training. Tijdens
deze training worden instructies gegeven, raak je bekend met
de werkwijze rondom itemontwikkeling en kan er een eerste begin worden gemaakt met het
maken van examenvragen.
Vervolgens voer je als itemconstructeur je taken zelfstandig uit (maar uiteraard is
er een toetsdeskundige van EMWO beschikbaar en bereikbaar voor vragen).
Tijdsinvestering
In de basis gaat het proces van itemontwikkeling als volgt: Je krijgt opdracht om een
aantal items te ontwikkelen. Deze items worden door een collega-constructeur inhoudelijk
tegen gelezen en door EMWO toetstechnisch beoordeeld. Daarna worden de gemaakte
examenvragen (eventueel met aanpassingen) vastgesteld door de
redactiecommissie. Uiteraard krijg je een vergoeding per ontwikkelde vraag!
Lijkt het je leuk om mee te helpen met het ontwikkelen van examenvragen voor de EMWO
examens? Meld je dan aan door je naam en cv te mailen naar info@emwo.nl. Er wordt dan
zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

