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Toelichting bij de toetsmatrijzen NVHP 
Op de website (www.cito.nl/organisaties/examenkandidaten/hypothecair-planners) zijn de 
toetsmatrijzen NVHP voor de theorietoetsen 1 en 2 en het praktijkexamen geplaatst.  In deze 
toelichting leggen we je uit wat een toetsmatrijs betekent. 

 
Wat is een toetsmatrijs? 
In de toetsmatrijs NVHP staan de eindtermen (vetgedrukt) en de toetstermen van elk examen NVHP. 
Bovendien staat er bij elke eindterm hoeveel vragen hierover worden gesteld in het examen. 

Eindterm 

  Toetsterm 

Taxonomie Pct 
score- 
punten 

Aantal 
vragen 

K B RV PV 

1.  Je baseert jouw werkzaamheden op de actuele kennis van de relevante 
 wet- en regelgeving, besluiten en rechtspraak voor hypothecaire planning  
 en de van toepassing zijnde richtlijnen en gedragscodes (zelfregulering). 

4 4 

1.1 Je legt de actuele wet- en regelgeving voor hypothecaire planning uit.  
 X     

{…..] 
X      

1.12 Je geeft de specialist waarnaar je hebt doorverwezen de juiste input voor het 
 onderhavige hypothecair plan, waardoor de specialist zijn taak goed kan 
 vervullen en blijft met deze specialist in contact. 

   X 
 

 

enz. 
      

 
De theorie-examens 1 en 2 bestaan elk uit 30 vragen. Voor elk examen zijn er meerdere varianten, 
waar we steeds in dezelfde verhouding dezelfde hoofdonderwerpen (eindtermen) opnemen.  
Door ook informatie over de taxonomie in de toetsmatrijs op te nemen, proberen we er voor te 
zorgen dat de varianten vergelijkbaar zijn qua inhoud en qua moeilijkheid. De taxonomie (K, B, RV, 
PV) geeft aan op welk niveau je de toetsterm moet beheersen. 

Soms moet er iets van de aantallen vragen over een hoofdonderwerp afgeweken worden. We gaan 
uit van een maximale afwijking van 5% per examen, dat zijn 1 à 2 vragen per examen. 

 
Wat betekenen de letters K, B, RV, PV ? 
De letters geven aan op welk niveau je de toetsterm moet beheersen. 
Kennis: de kandidaat beschikt over theoretische kennis en/of feitenkennis. 
Begrip: de kandidaat heeft inzicht in (begrijpt) de informatie.  
Reproductieve vaardigheid: je past je kennis toe in herkenbare situaties, met behulp van 
bestaande/bekende regels, formules, rekenmethoden. 
Productieve vaardigheid: je past je kennis toe in nieuwe, onbekende situaties, waarbij een beroep 
wordt gedaan op je creativiteit en je vaardigheid tot analyse en synthese. 

http://www.hypothecairplanner.nl/
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Bijvoorbeeld: in het praktijkexamen zullen vooral toetstermen worden behandeld met als 
beheersingsniveau productieve vaardigheid (PV). 

 
Wat is het verband tussen de eind- en toetstermen van de theorie-examens 1 en 2 en het 
praktijkexamen? 
Je bepaalt zelf of je eerst theorie-examen 1 doet of theorie-examen 2. Maar de voor-de-hand-
liggende volgorde is dat je eerst theorie-examen 1 doet.  
 
De theorie-examens 1 en 2 zijn in een bepaalde mate concentrisch opgebouwd. Dat betekent dat een 
aantal toetstermen voor theorie-examen 1 ook kunnen worden bevraagd in theorie-examen 2.  
Dat kan niet andersom: in theorie-examen 2 worden GEEN toetstermen uit theorie-examen 1 
bevraagd. 
 
Het praktijkexamen is allesomvattend.  In de toetsmatrijs voor de praktijktoets staan weliswaar 
toetstermen die niet in de theorie-examens worden bevraagd. Maar de kandidaat moet in het 
praktijkexamen beslissingen in de financiële analyse (theoretisch) kunnen onderbouwen. Dat zijn 
onderwerpen die in één van de theorie-examens al aan bod kunnen zijn geweest. 
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