
 
 
 
 

 

Veel gestelde vragen kennistoets 
Laatste update: 15 oktober 2021, versie 5.0 

 

Onderstaand vindt u een selectie van de veel gestelde vragen die bij het bureau binnen 

komen. Mocht uw vraag hier niet tussen staan, neem dan gerust contact op met het bureau 

van de NVvH via opleiding@heelkunde.nl. 

 

Aios 

1. Is het voor aios verplicht om deel te nemen aan de kennistoets? 

Ja, het is voor aios verplicht gedurende hun gehele opleiding deel te nemen aan de 

kennistoets, zoals ook beschreven in het Kaderbesluit CCMS (art. B.12.3.c). 

 

2. Zijn vooropleidingsassistenten verplicht om deel te nemen aan de kennistoets? 

Ja,  het Concilium Chirurgicum heeft besloten dat de kennistoets ook voor 

vooropleidingsassistenten verplicht is.  Immers, de vooropleidingsassistenten doorlopen 

hetzelfde traject als de aios Heelkunde. 

 

3. Wanneer ik net in opleiding ben gekomen (één of twee maanden) moet ik dan ook 

deelnemen aan de kennistoets? 

Ja, de kennistoets is bedoeld als een voortgangstoets en wordt  formatief ingezet. De aios 

die deze toets vroeg in de opleiding maken, hebben daardoor de mogelijkheid om te toetsen 

hoe het staat met het kennisniveau. Aan de uitslag van de toets worden geen consequenties 

verbonden. De verwachting is dat de aios tot het vierde opleidingsjaar een zekere groei 

doormaakt. 

 

4. Ik ben differentiant, is de kennistoets dan nog wel op mij van toepassing? Met andere 

woorden, moet ik de toets nog wel maken? 

Ja, ook van differentianten wordt verwacht dat zij de kennistoets maken aangezien van de 

differentianten wordt verwacht dat zij hun algemene kennis op peil houden. 

Denk eraan om bij inschrijven aan te geven wat uw hoofddifferentiatie is. 

 

De kennistoets  

5. Hoeveel vragen worden er tijdens de kennistoets gesteld en hoe lang duurt het? 

Het examen bestaat uit 215 meerkeuze vragen. Hiervoor krijgen de aios vier uur de tijd. De 

kennistoets wordt landelijk centraal ingepland. 

 

6. Hoe moet ik mij inschrijven voor het examen? 

Alle aios ontvangen per mail een uitnodiging om zich in te schrijven. Facturatie volgt in een 

later stadium. Indien u als aios geen uitnodiging heeft ontvangen, neem dan contact op met 

opleiding@heelkunde.nl.  

 

7. Moet de locatie voor de kennistoets nog aan specifieke eisen voldoen? 

Ja, de aios moeten per persoon beschikking hebben over een computer of een laptop met 

internet. Een tablet of telefoon is NIET geschikt voor het maken van de toets.  
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Het is belangrijk dat de ICT-afdeling van het ziekenhuis een aantal URL’s van tevoren op de 

whitelist zet. Zier hiervoor het toetsreglement.  

8. Hoe kan ik mij voorbereiden op de toets? 

Alle literatuur waarop de toetsvragen worden gebaseerd, wordt vermeld in een literatuurlijst. 

Dit overzicht is te vinden op de website. 

 

Gezien de hoeveelheid van de stof raden we aan om op tijd een planning te maken. Aan de 

opleiders wordt gevraagd om deze literatuur mee te nemen in het lokale onderwijs. 


