
  
 
 
 

 

Toetsreglement kennistoets Heelkunde 
Laatste update: 15 oktober 2021 
 
Dit document bevat informatie over de jaarlijkse kennistoets Heelkunde en de afname ervan. 
 

Kennistoets: voortgangstoets 

De kennistoets is een voortgangstoets met een formatieve status. Dit wil zeggen dat er geen 
consequenties zijn verbonden aan de uitslag van de toets. De score die de aios krijgt, is een 
score waarbij het resultaat wordt afgezet tegen peers uit hetzelfde opleidingsjaar. 
 
Door de toets jaarlijks te maken, krijgt men zicht in de ontwikkeling van het kennisniveau van 
de aios door de opleidingsjaren heen, en inzicht in het beheersingsniveau op de thema’s uit 
SCHERP. Wel is het de bedoeling dat dit niveau gedurende de jaren toeneemt, ofwel dat 
daarin een ontwikkeling te zien is.  
 

Doelgroep, vrijstelling en aanmelden 

1. De kennistoets is gericht op en verplicht voor alle aios Heelkunde, inclusief de 
vooropleidingsaios Orthopedie, Urologie en Plastische Chirurgie. Ook als de aios recent 
gestart is met zijn/haar opleiding, maakt hij1 deze de kennistoets. 
 

2. Vrijstelling: bij hoge uitzondering kan er vrijstelling verkregen worden voor de kennistoets. 
Denk aan: zwangerschap, ziekte, (tijdelijke) stopzetting van de opleiding of een 
buitenlandstage. Andere cursussen, congressen, vakanties, bruiloften, etc. zijn GEEN 
reden voor een vrijstellingsaanvraag. 
 
Vrijstelling dient uiterlijk twee weken van tevoren aangevraagd te worden bij de eigen 
opleider. Indien de opleider toestemming geeft voor de vrijstelling, moet deze 
toegestuurd worden aan opleiding@heelkunde.nl. De aios ontvangt vervolgens een 
formele bevestiging van de verleende vrijstelling, die in VREST geüpload kan worden. Er 
moet dus in VREST altijd een uitslag of een vrijstellingsaanvraag geüpload zijn onder het 
kopje “ABSITE / Kennistoetsresultaten”. 
 

3. Aanmelden voor de toets doet u via de NVvH-website. U vult hierbij uw persoonlijke 
gegevens in, alsmede: 

a. uw huidige opleidingsjaar  
 

b. in welke regio u wordt opgeleid 
Let op: ga daarbij uit van de regio waar het C-briefje verkregen zal worden 
 

c. voor differentianten: welke hoofd differentiatie wordt gevolgd 
Let op: alléén differentianten vullen een differentiatie in! 1e t/m 4e jaars aios 
vullen dit NIET in. 
Let op: u moet de differentiatie kiezen én het vierkantje aanvinken! 
Let op: indien u tevens differentiatie Longchirurgie volgt, kruis dit dan ook aan. 
 

4. Ook kunt u via deze weg de toets betalen. Kosten zijn €95 per persoon. Deelnamekosten 
worden vergoed door het ziekenhuis uit de beschikbaarheidbijdrage van de aios. De aios 
dient zelf de kosten te declareren. 
 
 

 
1 Overal waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden 

mailto:opleiding@heelkunde.nl
https://heelkunde.nl/themas/cursorisch-onderwijs/info-data?id=60&eventclusterexternalid=35


  
 
 
 

 

Toetsapplicatie, locatie en ICT-eisen 

5. De kennistoets wordt online afgenomen met de applicatie RemindoToets. Een computer 
of laptop en goede internettoegang zijn nodig om de toetsomgeving te kunnen 
benaderen. Een tablet of een mobiele telefoon is NIET geschikt om de toets te maken. 
De computer of laptop is bij voorkeur niet gekoppeld aan een 2e scherm. Uitgangspunt is 
dat de computer of laptop maximaal 5 jaar oud is. Internet Explorer kan niet gebruikt 
worden als browser. 
 

6. De toets wordt regionaal (of lokaal als de COVID-19 maatregelen regionale afname niet 
toestaan) afgenomen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om de toets te maken vanaf 
een andere locatie. De (regio)opleiders informeren de aios waar de toets wordt 
afgenomen. 
 

7. Aios ontvangen separaat per mail de inloggegevens en een wachtwoord voor de toets. 
Zij ontvangen deze mail op het mailadres waarmee zij zich hebben ingeschreven.  
Het betreft een geautomatiseerde mail. We adviseren aios daarom om ook de spambox 
te controleren wanneer zij een week voor afnamedatum nog geen mail ontvangen 
hebben. 
 
De aios moeten de inlog-gegevens en wachtwoord meenemen naar afname van de 
toets. 
 

8. Onderstaande URL’s moeten door de ziekenhuizen op de whitelist gezet worden, anders 
blokkeert de firewall van het ziekenhuis de toetsapplicatie. Aios of opleiders kunnen deze 
URL’s doorgeven aan de ICT-afdeling van het ziekenhuis (om te whitelisten). 

https://nvvh.remindotoets.nl   
https://hub.remindotest.com  
https://fms.remindotoetsmanager.nl  
https://support.paragin.nl  
https://sentry.paragin.nl2  
 
 

Voorbereiding 

9. Voor afname van de toets wordt op de NVvH-website een overzicht gepubliceerd van 
literatuur / bronnen die gebruikt zijn bij het maken van de toetsvragen.  
De bronnen bestaan veelal uit recente richtlijnen, diverse leerboeken en actuele wet- en 
regelgeving. 
 

10. Voor de aios: neem de inlog-gegevens en wachtwoord mee naar afname van de toets!  
 
11. De kennistoets bevat 215 vragen die gaan over de volgende clusters van thema’s uit 

SCHERP: 
 

Opleiding GI TR 
Wetenschap CO LO 

Algemeen VA KC 
 

 
2 Deze URL geeft een foutmelding; dit klopt. Dit is een omgeving die alleen toegankelijk is voor de developers van 
RemindoToets waarin meldingen vanuit de afname-omgevingen van RemindoToets worden verzameld. Vandaar 
dat deze URL toegankelijk moet zijn. De data in deze omgeving is voor ons (terecht) niet te benaderen en geeft 
daardoor een foutmelding. 

https://nvvh.remindotoets.nl/
https://hub.remindotest.com/
https://fms.remindotoetsmanager.nl/
https://support.paragin.nl/
https://sentry.paragin.nl/
https://heelkunde.nl/themas/cursorisch-onderwijs/info-data?id=60&eventclusterexternalid=35


  
 
 
 

 
12. De toets bevat leerdoelen die gericht zijn op: 

o Kennis (reproduceren) 
o Inzicht 
o Toepassen van kennis en inzichten 

Bij dit laatste wordt gebruik gemaakt van praktijkgerichte casussen 
 

13. Voor de toetsvragen worden verschillende vraagvormen gebruikt:  
o meerkeuzevragen met één goed antwoord 
o meerkeuzevragen met meerdere goede antwoorden 
o sorteervragen 
o matching/matrixvragen (waarbij opties gematcht moeten worden; er kunnen per rij 

één of meerdere antwoorden goed zijn) 
o hotspotvragen (waarbij een gebied aangegeven moet worden) 
o grafische verbindvragen (waarbij punten op een kaart verbonden moeten worden) 
o invulvragen 
o sleepvragen 
 
De meeste vraagvormen wijzen zich vanzelf. Zo niet, wordt er een duidelijke instructie 
gegeven hoe de vraag beantwoord moet worden. 

 

Afname 

14. Voor de starttijd is de toets reeds zichtbaar voor de aios in Remindo Toets.  
De toets zelf gaat open op het afgesproken tijdstip van 13.30 uur. 
 

15. De aios heeft vier uur de tijd om de toetsvragen te beantwoorden: van 13.30 – 17.30 uur. 
Op de eindtijd worden de antwoorden opgeslagen en de toets automatisch afgesloten. 
Niet beantwoorde vragen worden fout gerekend. De aios mag, als hij eerder klaar is, de 
toets ook zelf eerder afsluiten. 
 

16. Als er sprake is van onverhoopte vertraging van de aios: de toets moet voor 14.30 uur 
gestart worden. De eindtijd van de toets blijft gelijk, dus vertraging gaat af van de 
beschikbare tijd van de aios.  
Mocht er door een calamiteit meer vertraging zijn of als de eindtijd verlengd moet 
worden, dan dient de opleider zo snel mogelijk contact op te nemen met 
opleiding@heelkunde.nl. 
 

17. Aios die de toets gemaakt hebben, mogen niet voor 14.30 uur vertrekken uit de zaal. 
 

18. Het is niet de bedoeling om een mobiele telefoon of andere devices te gebruiken tijdens 
het maken van de toets. 
 

19. Er zijn voldoende opleiders aanwezig zijn bij afname van de toets. Zij houden toezicht en 
zijn het aanspreekpunt voor aios bij onverhoopte vragen of problemen. 
 

20. Als het vlak voor de start van de toets niet lukt om in te loggen, meldt de aios dit bij de 
opleiders ter plaatse. Zij nemen contact op met het NVvH-bureau per mail via 
opleiding@heelkunde.nl. De mail wordt uiteraard op moment van de toets direct bemand. 
 

  

mailto:opleiding@heelkunde.nl
mailto:opleiding@heelkunde.nl


  
 
 
 

 
21. RemindoToets is een zeer gebruiksvriendelijk systeem en het beantwoorden van de 

vragen wijst zich vanzelf. In onderstaand schema is de betekenis van de symbolen die 
worden gebruikt te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Hoewel de kennistoets een voortgangstoets betreft en er geen sprake is van ‘gezakt’ of 
‘geslaagd’, vindt de toets onder toezicht plaats. Dit is omdat we zuiver willen meten over 
welke kennis de aios beschikt en niet hoe goed de aios informatie kan opzoeken.  

 

Resultaat 

23. Direct na afloop van de toets ziet de aios zijn resultaat.  
 

24. Er wordt geen cijfer voor de toets gegeven, er  is dus ook geen sprake van ‘zakken’ of 
‘slagen’ voor de toets. De individuele scores worden afgezet tegen de collega-aios uit 
hetzelfde opleidingsjaar (peers). 
 

25. Na de toets krijgen alle aios tot een week na de afname inzage in de toetsvragen. Bij de 
vragen is tevens te zien in welke bron/literatuur het antwoord terug te vinden is. Zo kan 
de aios zien welke literatuur hij nader kan bestuderen om zijn kennis op dat onderwerp te 
vergroten. 
 

26. Tijdens deze inzage-periode kan de aios feedback geven op toetsvragen. De aios kan op 
deze manier aan de examencommissie laten weten dat hij bijvoorbeeld van mening is dat 
een vraag niet duidelijk is, of dat hij denkt dat een vraag niet klopt. 
Deze feedback is zeer welkom en wordt meegenomen door de examencommissie om 
toetsvragen eventueel aan te passen of te laten vervallen. 
 

27. De definitieve uitslag van de toets volgt 6 tot 8 weken na afname van de toets. Dan heeft 
de examencommissie de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsvragen kunnen 
analyseren en kunnen corrigeren waar nodig. 
Dit uitslag wordt ook gecommuniceerd aan de regio-opleider, die dit communiceert met 



  
 
 
 

 
de opleidersgroep. 
 

28. Na de definitieve uitslag krijgen de aios gedurende twee weken opnieuw inzage in de 
toets om toetsvragen die gecorrigeerd of vervallen zijn, te kunnen bekijken.  
Regionale opleiders kunnen aios de mogelijkheid bieden om de toets plenair (regionaal 
of lokaal) na te bespreken en onderliggende leerstof door te nemen. 
 

29. Bij de volgende afname van de kennistoets wordt van de aios verwacht dat hij tot een 
hogere score komt ofwel dat er een ontwikkeling te zien is in het kennisniveau van de 
aios (formatieve toetsing). 
 

30. Er is vooralsnog nog geen koppeling met VREST. Het is daarom aan de aios zelf om het 
resultaat van de toets te uploaden in VREST bij het kopje ”ABSITE / 
Kennistoetsresultaten”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tot slot 

De toetsvragen zijn ontwikkeld door chirurgen. Jonge Klare-collega’s hebben alle vragen 
inhoudelijk gecontroleerd, en de vragen zijn taal- en toetstechnisch gecontroleerd door 
onderwijskundigen. Toch zijn er ongetwijfeld verbeteringen mogelijk; graag horen wij 
verbetersuggesties voor een volgende afname. 
 
 
Tot slot wensen wij alle aios veel succes met de voorbereiding en de afname van de 
kennistoets Heelkunde! 
 
Namens de examencommissie van het Concilium Chirurgicum en het bureau van de NVvH, 
 
Bas Verhoeven 
Abbey Schepers 
Claudia Keyzer 
Jan Duijff 
Wendy Kelder 
Esther Jacobs 
Anita Bruning 


