
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage A 

 

Lokaal Toetsplan Huisartsopleiding UMCG 

  



 

 

 

Versiedatum: 01-07-2013 

Pagina 2 van 8 

 

Lokaal Toetsplan 

Huisartsopleiding UMCG 

 

 

 

Inhoudsopgave 

Inleiding ............................................................................................................................................... 3 

Beoordelingscommissie ...................................................................................................................... 3 

Selectieve beoordeling/voortgangsbeslissing ..................................................................................... 4 

Toelichting en regelgeving toetsing en beoordeling Huisartsopleiding UMCG .................................. 4 

LHK .................................................................................................................................................. 4 

ComBeL ........................................................................................................................................... 5 

Arts-patiënt communicatie (APC)-toets ......................................................................................... 6 

Kennis Over Vaardigheden toets (KOV) .......................................................................................... 6 

CAT (Critical Appraisal of a Topic) ................................................................................................... 6 

Klinische Module ............................................................................................................................ 7 

Differentiatiemodule ...................................................................................................................... 7 

Diensten .......................................................................................................................................... 7 

Procedure aanvullende toetsing Huisartsopleiding UMCG ................................................................ 7 

 



 

 

Versiedatum: 01-07-2013 

Pagina 3 van 8 

 

Lokaal toetsplan  

Huisartsopleiding UMCG 

 

 

Inleiding 

De toetsing in de huisartsopleiding is bindend vastgelegd in het Landelijk Protocol Toetsing en 

Beoordeling in de Huisartsopleiding en in hoofdstuk 1 deel II van het Landelijk Toetsplan. Onder-

staand volgt de lokale uitwerking voor de aios aan de Huisartsopleiding UMCG. 

 

Deelname aan de in dit stuk beschreven toetsings- en beoordelingsmomenten is verplicht voor elke 

aios. 

 

De aios is zelf verantwoordelijk voor het toetsings- en beoordelingstraject, bijvoorbeeld het maken 

van afspraken en het inleveren van formulieren. Het ‘Overzicht van momenten van toetsing, 

beoordeling en selectieve besluitvorming’  (dat iedere aios jaarlijks ontvangt) maakt duidelijk 

wanneer iets moet gebeuren. Belangrijke momenten worden ook vermeld in het jaarprogramma van 

de groep op Nestor. De verschillende toetsen en bijbehorende formulieren zijn te vinden op de 

website: www.huisartsopleidinggroningen.nl 

 

Alle benodigde formulieren voor het opleidingsjaar worden gebundeld in een toetsboekje dat de aios 

aan het begin van het eerste opleidingsjaar ontvangt. Aan het einde het opleidingsjaar dient de aios 

dit toetsboekje volledig ingevuld in te leveren bij het secretariaat van de huisartsopleiding. De 

formulieren voor het tweede opleidingsjaar zijn te vinden op de website. Voor jaar 3 is het 

toetsboekje onderdeel van de onderwijsmap. 

 

Beoordelingscommissie 

In de landelijke regelgeving is vastgelegd dat het hoofd besluit over de voortgang van de opleiding 

van de aios. De beoordelingscommissie functioneert bij de huisartsopleiding UMCG als een 

adviescommissie van het hoofd. De leden van deze commissie zijn de jaarcoördinatoren en de 

algemeen secretaris. 

 

De beoordelingscommissie komt ten minste elk kwartaal bij elkaar om de voortgang van de aios te 

bespreken en adviseert hierover aan het hoofd van de opleiding.  

 

Na advies van de beoordelingscommissie aan het hoofd van de opleiding, kan het hoofd besluiten tot 

het: 

 

1. Al dan niet benoemen van aandachtspunten rond de voortgang van de opleiding van de aios. De 

aios kan worden uitgenodigd voor een gesprek met het hoofd of de jaarcoördinator. 

2. Stellen van voorwaarden aan de voortzetting van de opleiding van de aios. De aios kan worden 

uitgenodigd voor een gesprek met het hoofd of de jaarcoördinator. 

3. Voornemen om de opleiding van de aios te beëindigen. De aios wordt uitgenodigd voor een 

gesprek met het hoofd. 

4. Het (in bijzondere gevallen) uitstellen van de selectieve beslissing met maximaal 3 maanden, 

eventueel in combinatie met het stellen van voorwaarden aan de voortzetting van de opleiding 

van de aios. 

 

De aios, opleider en groepsbegeleider worden in bovengenoemde situaties schriftelijk op de hoogte 

gebracht van beslissingen van het hoofd. Het is de verantwoordelijkheid van de aios om in overleg 

met de opleider en de groepsbegeleider een verbeterplan op te stellen.  
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Het is de verantwoordelijkheid van de opleider en de groepsbegeleider om de aios (bij het verbeter-

traject) te begeleiden. Zo nodig ondersteunt de groepsbegeleider de opleider bij het begeleiden van 

de aios. De groepsbegeleider informeert de jaarcoördinator over belangrijke momenten in het 

verbetertraject. 

 

Selectieve beoordeling/voortgangsbeslissing 

Voor elke aios geldt dat het hoofd ten minste aan het einde van jaar 1, aan het einde van jaar 2 en 3 

maanden voor de beoogde einddatum van de opleiding een voortgangsbeslissing neemt.  

De selectieve beoordelingsprocedure bestaat uit minimaal: 

� Beoordeling van functioneringsniveau van de aios door opleider en groepsbegeleider 

Jaar 1: voorlopige beoordeling 6 maanden voor de start van het tweede opleidingsjaar en 

definitieve beoordeling 2 maanden voor de start van het tweede opleidingsjaar.  

Jaar 2: beoordeling aan het einde van elke stage-periode 

Jaar 3: voorlopige beoordeling in de 4
e
 maand van het 3

e
 opleidingsjaar. Definitieve beoordeling 

uiterlijk 4 maanden voor het beoogde einde van de opleiding. 

� Advies inzake voortgang aios door de beoordelingscommissie aan het hoofd (uiterlijk 1 maand 

voor de start van het volgende opleidingsjaar of uiterlijk 4 maanden voor de beoogde einddatum 

van de opleiding) 

� Voortgangsbeslissing van het hoofd (uiterlijk aan het einde van het opleidingsjaar, of uiterlijk 3 

maanden voor de beoogde einddatum van de opleiding), rekening houdend met beoordelingen, 

adviezen en toetsuitslagen 

 

De evaluatieve toets-, feedback- en (overige) beoordelingsmomenten zijn voor alle aios gelijk. Deze 

werkwijze is gebaseerd op het Landelijk Protocol Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding, 

paragraaf 1.3 en hoofdstuk 2. 

 

De opleiding kan op voorstel van het hoofd en na goedkeuring door de RGS maximaal zes maanden 

worden verlengd. 

 

Het hoofd van het opleidingsinstituut heeft de bevoegdheid om de opleidingsovereenkomst met de 

aios op te zeggen vanwege ongeschiktheid. Dit kan betrekking hebben op gebrek aan competenties 

(of onvoldoende ontwikkeling van die competenties), de opleidbaarheid van de aios (onvoldoende 

bereid of in staat te leren) of andere zwaarwichtige redenen. 

 

In geval van geschillen is de geschillenprocedure van toepassing, zoals beschreven in het 

Kaderbesluit CHVG/regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). 

 

Toelichting en regelgeving toetsing en beoordeling Huisartsopleiding UMCG 

 

LHK 

De Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK) wordt twee maal per jaar afgenomen, in april 

en in oktober. De uitslagen worden bekendgemaakt via de groepsbegeleiders (lees ook mentor) en 

besproken met de aios of in de groep. 

Aios die ziek zijn op het moment van de toets dienen dit te melden bij het secretariaat van de 

opleiding. 
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Richtlijnen bij onvoldoende toetsen zijn beschreven in het Landelijk Toetsplan, het Protocol Toetsing 

en Beoordeling in de Huisartsopleiding en het Lokaal Toetsplan. Meer informatie is te vinden in het 

hoofdstuk ‘Procedure aanvullende toetsing Huisartsopleiding UMCG’ .  

 

ComBeL 

Ieder kwartaal in jaar 1, ten minste 1 keer per stage in jaar 2 (2 keer met de stagebegeleider en 1 

keer met de groepsbegeleider) en ieder trimester in jaar 3, voert de aios voortgangsgesprekken met 

de opleider en de groepsbegeleider, conform het ‘Overzicht van momenten van toetsing, 

beoordeling en selectieve besluitvorming’ . De voortgangsgesprekken worden gevoerd aan de hand 

van de door opleider of groepsbegeleider ingevulde ComBeL. Er zijn aparte versies van de ComBeL 

voor de opleider en de groepsbegeleider (ComBeL opleider en ComBeL docent).  

De itemscores op de ComBeL zijn het vertrekpunt voor het vaststellen van de leerdoelen en het 

opstellen van leerplannen (als onderdeel van het IOP) door de aios, die bij de ComBeL worden 

gevoegd.  

 

Werkwijze voortgangsgesprek opleider en aios 

1. De aios maakt een afspraak met de opleider voor het voortgangsgesprek 

2. De opleider vult de ComBeL (zie de website) voor het betreffende kwartaal in op grond van 

zijn/haar eigen waarneming en inzicht in het werk van de aios, mede aan de hand van andere 

toetsinstrumenten en informatie van medewerkers in de opleidingspraktijk.   

3. De opleider en de aios bespreken de visie van de opleider over de voortgang van de 

opleiding van de aios in het voortgangsgesprek. 

4. De aios beschrijft de belangrijkste aspecten/conclusies van het gesprek in een verslag dan 

wel in § 3 van de ComBeL (‘Gezamenlijke conclusie/afspraken’): dit geldt als een beknopt 

verslag van het voortgangsgesprek en kan naar behoeven worden worden aangevuld met 

items die niet elders in de Combel staan vermeld. De aios is er verantwoordelijk voor dat dit 

verslag gemaakt wordt. 

5. Opleider en aios ondertekenen de ComBeL en het verslag voor gezien. De opleider kan nog 

iets toevoegen aan het verslag. 

6. De aios maakt voor elk van zijn leerdoelen (aandachtspunten voortvloeiend uit het 

voortgangsgesprek en de ComBeL) voor de komende maanden leerplannen als onderdeel 

van het IOP.  

7. De opleider en de aios vullen het dienstenregistratieformulier in en ondertekenen dat. Dit 

geldt voor jaar 1 en jaar 3. 

 

Werkwijze voortgangsgesprek groepsbegeleiders en aios 

1. De aios maakt een afspraak met één van zijn groepsbegeleiders voor het voortgangsgesprek 

en overhandigt het toetsboekje met daarin de reeds besproken ComBeL opleider en het 

opgestelde IOP aan zijn groepsbegeleiders. 

2. De groepsbegeleider vult de ComBeL docent voor het betreffende kwartaal in op grond van 

zijn/haar eigen waarneming en inzicht in het werk van de aios. 

3. De groepsbegeleider en de aios bespreken de voortgang van de aios aan de hand van de 

ComBeL docent, de ComBeL opleider en het IOP.  

4. In § 3: ‘Gezamenlijke conclusie/afspraken’ van de ComBeL beschrijven groepsbegeleider en 

aios de belangrijkste aspecten/conclusies van het gesprek; dit geldt als een beknopt verslag 

van het voortgangsgesprek en kan naar behoeven worden worden aangevuld met items die 
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niet elders in de Combel staan vermeld. De aios is verantwoordelijk voor dit verslag van het 

gesprek . 

5. Groepsbegeleider en aios ondertekenen de ComBeL en het verslag. 

6. De aios past zo nodig het IOP aan in overleg met de groepsbegeleiders en bewaart dit met de 

ComBeL docent in het toetsboekje. 

 

De aios levert een kopie van het verslag van beide voortgangsgesprekken (of laatste pagina van de 

ComBel met eventuele aanvullingen) en een kopie van het dienstenregistratieformulier in bij het 

secretariaat. De inlevermomenten staan vermeld in het ‘Overzicht van momenten van toetsing, 

beoordeling en selectieve besluitvorming’. 

 

Arts-patiënt communicatie (APC)-toets 

Voor het eind van opleidingsmaand 4 in jaar 1 voert de aios een consult uit met een simulatiepatiënt. 

Dit consult wordt opgenomen. Bij de opname kunnen de patiënt of de begeleider direct feedback 

geven. De opname wordt vervolgens in de groep besproken. Daarbij beoordeelt de groepsbegeleider 

het consult met behulp van de MaasGlobaal. Het betreft een educatieve toets, zodat de aios kennis 

kan maken met dit instrument. 

 

In maand 9 van jaar 1 dienen 32 ingevulde Korte Consult Toetsen (KCT’s) ingeleverd te worden. De 

KCT is een instrument om de aios gerichte feedback te geven op patiëntcontacten (consulten in de 

opleidingspraktijk en op de post, tijdens visites, maar ook telefonische consulten, etc) en wordt door 

de opleider in de opleidingspraktijk ingevuld. Met behulp van het KCT formulier ontvangt de aios 

feedback van de opleider en de feedback wordt afgesloten met het opstellen van een leerdoel, dat 

logischerwijs volgt uit de observatie en feedback bespreking. De KCT hoeft niet in zijn geheel inge-

vuld te worden. Het instrument leent zich juist goed voor korte observatie en feedback van één of 

meerdere onderdelen van het patiëntcontact.  

 

De aios behaalt een voldoende op de APC-toets indien: 

i. Alle 32 ingevulde KCT’s ingeleverd zijn, én 

ii. Er een adequate relatie is gelegd tussen de observatie, feedback en de 

leerdoelen van de aios 

iii. De aios 6 videoconsulten heeft aangeleverd (best practice) in een nader te 

bepalen periode. Deze moeten voldoende zijn, gescoord met de MaasGlobaal 

 

De APC toets in jaar 3 is nog in ontwikkeling. 

 

Kennis Over Vaardigheden toets (KOV) 

Iedere aios maakt tijdens het eerste opleidingsjaar de KOV-toets. De uitslag wordt rechtstreeks aan 

de aios bekendgemaakt. Naar aanleiding van deze toets stelt de aios zijn IOP bij. 

 

CAT (Critical Appraisal of a Topic) 

In elk opleidingsjaar maakt de aios als onderdeel van het competentiegebied Wetenschappelijke 

Vorming een CAT. De CAT wordt beoordeeld door een staflid met wetenschappelijke ervaring, aan de 

hand van criteria die te vinden zijn op de website bij 

http://www.huisartsopleidinggroningen.nl/Aios/Onderwijslijn_wetenschap.aspx onder 

Beoordelingsformulier-CAT.  
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Indien de aios een onvoldoende behaalt op de CAT, moet de CAT worden herschreven. De aios 

ontvangt hiertoe feedback van de eerste beoordelaar en kan eventueel een gesprek met de 

beoordelaar aanvragen, ter toelichting van de feedback. 

Als versie 2 van de CAT wederom als onvoldoende wordt beoordeeld, herschrijft de aios de CAT 

nogmaals. De herschreven versie wordt beoordeeld door een nieuwe beoordelaar. Indien deze 

beoordelaar tot een onvoldoende beoordeling komt, legt de groepsbegeleider de situatie voor aan 

de beoordelingscommissie. De commissie adviseert het hoofd over het vervolg. Het hoofd neemt 

vervolgens een besluit over de voortgang. 

 

Klinische Module 

STARtclass: dit is een landelijke cursus die afgesloten wordt met een toets. Zie het Landelijk Protocol 

Toetsing en Beoordeling in de huisartsopleiding. 

 

Differentiatiemodule 

De differentiatiemodule in jaar 3 wordt afgerond met een toetsbaar eindproduct, dat beoordeeld 

wordt door stafleden/opleiders. De module-begeleiders verstrekken hierover richtlijnen, zoals 

vermeld op de website. 

De module-begeleiders geven een beoordeling over de gehele module op het daarvoor bestemde 

formulier, dat de aios uiterlijk 4 maanden voor het einde van het derde opleidingsjaar inlevert bij het 

secretariaat. Dit wordt toegevoegd aan het beoordelingsdossier. 

Diensten 

In jaar 1 en 3 dient de aios per kwartaal een gedetailleerde registratie bij te houden van de verrichte 

diensten op het daarvoor bestemde ‘Dienstenregistratieformulier’. Dit formulier is onderdeel van het 

toetsboekje. De richtlijnen staat op de website.  

 

Jaar 1: 9 maanden na de start van de opleiding moet de aios 15 diensten hebben gedaan en op het 

niveau zijn dat hij zelfstandig een consultdienst kan doen of zou kunnen doen. Uiteindelijk moet de 

aios 20 diensten doen in het eerste opleidingsjaar. 

 

Jaar 3: 4 maanden voor het einde van de opleiding moet de aios in het derde jaar 15 diensten 

hebben gedaan, waarvan 5 zelfstandige consult- en visitediensten. Uiteindelijk moet de aios 20 

diensten doen in het derde opleidingsjaar. De aios moet er dan toe in staan zijn om zelfstandig het 

werk van de doktersassistentes te autoriseren, maar hoeft niet de bekwaamheid te hebben van een 

regie-arts, zoals sommige posten die hebben. 

De genoemde vijf diensten moeten bestaan uit zowel dag-, avond- als nachtdiensten.  

  

Procedure aanvullende toetsing Huisartsopleiding UMCG 

 

In het Landelijk Toetsplan, het Protocol Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding en het Lokaal 

Toetsplan is beschreven aan welke voorwaarden de aios moet voldoen. In specifieke situaties kan de 

procedure aanvullende toetsing worden ingezet. Dit is de gehele toetsprocedure die het hoofd 

vaststelt als aanvulling op de in bovengenoemde documenten beschreven reguliere procedure. Het 

hoofd van de opleiding besluit, na advies van de beoordelingscommissie, welk traject van 

aanvullende toetsing wordt ingezet.  
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Indien de aios niet voldoet aan de eisen rond de LHK kan besloten wordt tot een mondelinge toets. 

Daarbij wordt onderstaande procedure gevolgd.  

 

Procedure aanvullende mondelinge toetsing huisartsgeneeskundige kennis 

Uit de laatste vier bestaande landelijke kennistoetsen worden at random 20 vragen genomen en 

(deels) gebruikt, voor zover de tijd het toelaat. De vragen worden door een -door het hoofd van de 

opleiding aan te wijzen- huisarts-staflid afgenomen, in het bijzijn van een door het hoofd van de 

huisartsopleiding aangewezen huisartsgecommitteerde.  

De aios beantwoordt de vragen, beargumenteert het antwoord en beschrijft desgevraagd de 

pathofysiologie, de huidige stand van de wetenschap en de klinische redenering. De minimale duur 

van de mondelinge toets bedraagt minimaal 60 minuten. De maximale duur is afhankelijk van het 

verloop van de toets, dit ter beoordeling van de examinatoren en bedraagt maximaal 120 minuten. 

Een goed antwoord levert één punt op, een half goed antwoord levert 0,5 punt op en een fout 

antwoord levert geen punten op. Zowel het huisarts-staflid als de gecommitteerde waardeert de 

antwoorden van de aios en houdt per vraag op een standaardformulier bij zowel de inhoud van het 

antwoord als het aantal goede, halfgoede en foute antwoorden. Om een voldoende te scoren moet 

het aantal behaalde punten minimaal 60% van het totaal te verdienen punten bedragen, berekend 

naar het gemiddelde van de scores van de twee stafleden. 

 

Uitslag 

Na het examen vergelijken het huisarts-staflid en de gecommitteerde de scores en komen zo tot een 

gezamenlijke score. De aios en het hoofd ontvangen de score en de daaraan gekoppelde waardering 

(voldoende of onvoldoende) op schrift. 

 

Beslissing 

Op basis van de waardering neemt het hoofd, na advies van de beoordelingscommissie, een 

beslissing over de voortgang van de opleiding van de aios.  

 

 

 

 


