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Reglement landelijke kennistoets klinische geriatrie 

 

1. De jaarlijkse kennistoets is verplicht (Landelijk Opleidingsplan Geriatrie, EIK) en daarmee is de 
jaarlijkse kennistoets van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) verplicht 
voor artsen in opleiding tot klinisch geriater die bezig zijn met hun opleidingsonderdelen 
somatische geriatrie of geriatrie in de GGZ. Een aios bezig met de vooropleiding interne 
geneeskunde hoeft de toets dus niet te maken.  

2. Onder ‘opleiding’ op onze website www.nvkg.nl staat de datum van de kennistoets en het 
proces van inschrijving vermeld. De kennistoets is een formatieve toets (‘voortgangstoets’, 
zonder formele cesuur en dus zonder ‘slaag’ of ‘zak’ beoordeling). De toets dient als 
kennisterugkoppeling en stimulans om te leren en de opleiding te verbeteren voor 
respectievelijk aios en opleider.  

3. De toets wordt gecoördineerd en georganiseerd door de commissie toetsing van de Commissie 
Opleiding Onderwijs en Concilium (COOC) van de NVKG. De secretariële ondersteuning vindt 
plaats door het bureau van de NVKG. 

4. De aios ontvangt van het bureau van de NVKG per e-mail een uitnodiging om zich in te kunnen 
schrijven voor de kennistoets. De aios ontvangt direct na inschrijving een bevestiging met 
nadere informatie. 

5. Betaling geschiedt direct bij de inschrijving via Ideal.  

6. Bij afmelding op de toetsdag zelf, of bij het niet deelnemen vindt geen restitutie van  
inschrijfgeld plaats.  

7. Afmelden voor de toets na inschrijving kan alleen schriftelijk bij het bureau van de NVKG. Gezien 
het verplichte karakter wordt na afloop van de toets deze afmelding doorgegeven aan de voor 
die aios verantwoordelijk hoofdopleider. Deze zal conform de COOC-afspraken per individu 
bekijken welke consequenties afmelding voor de toets heeft voor de aios. 

8. Zie bijlage 1 voor informatie over het niet volgen van een kennistoets i.v.m. verkorting of 
ziekte/zwangerschap/anders. 

9. De toets vindt digitaal plaats en wordt lokaal en onder surveillance afgenomen. 

10. De toetstijd bedraagt maximaal twee uur. De deelnemer dient uiterlijk vijftien minuten vóór 
aanvang van de toets aanwezig te zijn. Na aanvang van de toets wordt de deelnemer niet meer 
toegelaten. Als de deelnemer de examenruimte eenmaal heeft verlaten, mag hij/zij niet meer 
terugkeren.  

11. De toets bestaat uit meerkeuzevragen, qua niveau gericht op de verwachte parate kennis van 
geriaters die net hun opleiding hebben afgerond. Er kan gekozen worden uit twee of meer 
alternatieven, waarvan er steeds één de beste is.  

12. De toetsmatrix bestaat uit gemiddeld 10 vragen per thema uit het landelijk opleidingsplan, per 
2018 uit EIK. Deze thema’s zijn: algemene geriatrie en gerontologie, acute geriatrie en delier, 
chronische geriatrie, palliatieve zorg, mobiliteitsstoornissen en neurologie, dementie en 
probleemgedrag, ouderenpsychiatrie, gerontofarmacologie, ethiek-management en recht-
organisatie en kwaliteit van zorg; en onderwijs en wetenschap. 

http://www.nvkg.nl/
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13. Een aios met dyslexie dient dit schriftelijk te melden bij het bureau van de NVKG i.v.m. 
eventuele verlenging van toetstijd.  

14. De bronnen voor de toetsvragen zijn terug te vinden in het ‘Naslagwerk literatuur opleiding 
klinische geriatrie’ en de conclusies en aanbevelingen van richtlijnen waar de NVKG actief aan 
heeft bijgedragen. 

15. De toets is een ‘gesloten-boek’ toets. De aios mag dus géén boeken, richtlijnen en ander 
schriftelijk materiaal meenemen. Ook is het niet toegestaan om hulpbronnen (internet e.d.) te 
gebruiken tijdens de toets, of informatie op te zoeken op je smartphone, iPad, e.d.  

16. Communicatie onderling en met de buitenwereld is tijdens de toets niet toegestaan. Bij 
ongeoorloofd gedrag volgt verwijdering uit de zaal.  

17. De commissie toetsing bepaalt de honorering per toetsvraag.  

18. De uitslag wordt vastgesteld door de commissie toetsing van de NVKG. De individuele aios 
ontvangen de uitslag via het portfolio. De aios bespreekt de uitslag van de kennistoets met de 
opleider. 

19. Vragen uit de afgenomen toetsen worden NIET vrijgegeven gezien de grote hoeveelheid werk 
om ze te maken door een relatief kleine opleidersgroep. 

 

Commissie toetsing NVKG, april 2022 

Geaccordeerd COOC 17-5-2021 
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Bijlage 1 

 

Niet gevolgde Kennistoetsen 

Door individualisering, veranderende opleidingsschema’s bij zwangerschap of ziekte kan het 

voorkomen dat een aios kennistoets mist. 

 

Hoe hiermee om te gaan 

 

1. Gemiste kennistoets i.v.m. verkorting van de opleiding: 

Verkorting van de opleiding (blijkens uit POP) kan ertoe leiden een aios niet voldoet om tijdens de 

opleiding klinische geriatrie 3 kennistoetsen te maken. 

- De hoofdopleider stuurt een bericht aan het bureau van de NVKG (info@nvkg.nl) dat de aios 

vrijstelling krijgt voor desbetreffende kennistoets inclusief opgaaf van reden.  

- Het bureau van de NVKG registreert de kennistoets in het portfolio van de aios met de vermelding 

‘vrijstelling verleend door ….’, inclusief opgaaf van reden. 

 

2. Gemiste kennistoets door ziekte, zwangerschap, anders (waarbij er geen reden is tot 

vrijstelling, en de aios niet in totaal 3 kennistoetsen kan maken) 

- De aios dient te overleggen met de hoofdopleider. 

- De hoofdopleider bepaalt per individu welke consequenties dit heeft voor de aios (bijvoorbeeld een 

vervangende opdracht met toetsvragen maken welke ter beschikking worden gesteld via het bureau 

van de NVKG aan de commissie toetsing). 

- Indien de aios er niet aan kan voldoen om 3 kennistoetsen te maken tijdens de opleiding, zal de 

hoofdopleider een bericht aan het bureau van de NVKG (info@nvkg.nl) sturen met vermelding van 

de reden. Het bureau van de NVKG registreert desbetreffende kennistoets. In het portfolio van de 

aios (inclusief vermelding reden).  

 

Een aios zal dus ten alle tijden op deze manier minimaal 3 kennistoetsen in het portfolio hebben 

staan. 
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