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Lokaal Toetsplan Huisartsopleiding UMCG 
Bijlage A bij het Instituutsreglement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Geldig voor alle aios die op of na de ingangsdatum van dit toetsplan gestart zijn met de opleiding of van een 
opleidingsjaar naar een volgend opleidingsjaar zijn gegaan.  
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Inleiding 
De toetsing en beoordeling in de huisartsopleiding is bindend vastgelegd in hoofdstuk 5, Protocol 
Toetsing en Beoordeling van het Landelijk Opleidingsplan hierna genoemd Protocol Toetsing en 
Beoordeling en in het Landelijk Toetsplan. Ter aanvulling daarop volgt in dit document de lokale 
uitwerking voor de aios van Huisartsopleiding UMCG. 
De ontwikkeling van de aios wordt tijdens de opleiding continu getoetst, volgens de principes van 
programmatisch toetsen. De selectieve beoordeling is onder andere gebaseerd op observaties en 
toetsen op alle competentiegebieden.  
Deelname aan de in genoemde regelgeving beschreven toetsings- en beoordelingsmomenten is 
verplicht voor elke aios. De aios is zelf verantwoordelijk voor het voeren van regie hierop en het tijdig 
en volledig aanleveren van informatie in het portfolio. De aios geeft toegang tot het portfolio aan 
opleider, groepsbegeleiders en het hoofd. Het fraudereglement, bijlage 3 van het Landelijk Toetsplan, 
is van toepassing. 
 

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 
uiterlijk 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 en jaar 3: op basis van het derde voortgangsgesprek, resulterend in een 
voortgangsadvies  
- Jaar 2: per stage voortgangsgesprekken door de stageopleider resulterend in een 
voldoende/onvoldoende beoordeling inclusief verslag. Op basis van de voortgangsgesprekken 
adviseert de groepsbegeleider het hoofd over de voortgang van de aios. 

 Advies inzake voortgang aios door de Commissie Toetsing en Beoordeling aan het hoofd (uiterlijk 
1 maand voor de start van het volgende opleidingsjaar of uiterlijk 4 maanden voor de beoogde 
einddatum van de opleiding). 

 Beslissing van het hoofd (uiterlijk aan het einde van het opleidingsjaar, of uiterlijk 3 maanden voor 
de beoogde einddatum van de opleiding). Zie pagina 33 van het Landelijk Opleidingsplan. 

 
De toetsmomenten zijn voor alle aios hetzelfde. De selectieve beoordelingsmomenten kunnen per 
aios verschillen (deeltijd, onderbrekingen). Deze werkwijze is gebaseerd op het Protocol Toetsing en 
Beoordeling. Het hoofd kan in bijzondere situaties besluiten af te wijken van de vastgestelde toetsing- 
en beoordelingsmomenten. 
 
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 opleidings-
overeenkomst op te zeggen met aios die ‘niet opleidbaar zijn’ (onvoldoende groeipotentie) of om 
andere zwaarwichtige redenen. Dat kan op elk moment in de opleiding; er geldt een opzegtermijn van 
ten minste één maand. Het hoofd informeert hierover de RGS.  
 
Bij een geschil over de toepassing van het Protocol Toetsing en Beoordeling geldt de geschillen 
procedure van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst. Zie voor meer informatie de 
geschillenprocedure. 

Commissie Toetsing en Beoordeling 
In de landelijke regelgeving is vastgelegd dat het hoofd besluit over de voortgang van de opleiding van 
de aios. De Commissie Toetsing en Beoordeling functioneert bij de Huisartsopleiding UMCG als een 
adviescommissie van het hoofd. De leden van deze commissie zijn minimaal de teamleiders van de 
fases en het adjunct-hoofd. De Commissie Toetsing en Beoordeling komt ten minste elk kwartaal bij 
elkaar om de voortgang van de aios te bespreken en adviseert hierover aan het hoofd van de 

https://www.huisartsopleiding.nl/aios/toetsing/over-toetsing
https://www.huisartsopleiding.nl/aios/toetsing/over-toetsing
https://www.huisartsopleiding.nl/aios/toetsing/over-toetsing
https://www.huisartsopleiding.nl/aios/toetsing/over-toetsing
http://www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/werkwijze-e-portfolio-huisartsopleiding-umcg
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/wat-doet-de-rgs/bezwaar-beroep-en-geschil/geschillencommissie-geschillenprocedure.htm
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opleiding. Na advies van de Commissie Toetsing en Beoordeling 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 teamleider. 
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 teamleider. 
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 wordt uitgenodigd voor een gesprek met het hoofd. 

 
De aios, opleider en groepsbegeleider worden 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 groepsbe-
geleider een verbeterplan op te stellen en uit te voeren. Het is de verantwoordelijkheid van de opleider 
en de groepsbegeleider om de aios hierbij te begeleiden. Zo nodig ondersteunt de groepsbegeleider 
de opleider bij het begeleiden van de aios. De groepsbegeleider informeert de teamleider over 
belangrijke ontwikkelingen in het verbetertraject. 
 
Daar waar de regelgeving richtinggevend is voor het vaststellen van de voortgang van de aios, 
delegeert het hoofd de verantwoordelijkheid voor het monitoren van de voortgang van de aios aan de 
teamleiders. Zij kunnen voortgangsproblemen van aios zelfstandig vaststellen en hier actie op 
ondernemen. 

Instrumenten van toetsing en beoordeling  
Huisartsopleiding UMCG gebruikt de volgende instrumenten van toetsing en beoordeling. 

Individualisering opleidingsduur 
Bij het eerste en tweede voortgangsgesprek in jaar 1 toetst de opleider de competenties voor de 
vakgebieden waarvoor vrijstelling is aangevraagd.  
Na het tweede gesprek geeft de opleider advies aan het hoofd van de opleiding ten aanzien van de 
voorlopig toegekende vrijstelling. De groepsbegeleiders kunnen het initiatief nemen om het hoofd op 
dat moment desgewenst te adviseren ten aanzien van de voorlopig toegekende vrijstelling.  
Uiterlijk in de laatste maand van het eerste jaar neemt het hoofd van de opleiding een besluit rond het 
definitief toekennen van de vrijstelling. Als het hoofd de aanvraag afwijst, ontvangt de aios een 
schriftelijke onderbouwing van dit besluit. 
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LHK 
De Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK) wordt twee maal per jaar afgenomen, in april 
en in oktober. Het deelnemen aan elke LHK-toets is verplicht gedurende de gehele opleiding. Aios die 
afwezig zijn op het moment van de toets dienen dit tijdig te melden bij de teamleider, via het email-
adres van de onderwijsmedewerker. De consequenties voor de voortgang van de opleiding na het 
niet-deelnemen aan de toets worden bepaald door het hoofd. Aios voor wie de LHK-toets valt in een 
periode van (zwangerschaps)verlof nemen niet deel aan de toets. 
  
Wanneer de aios een onvoldoende heeft op de LHK, gelden de volgende regels: 

 De aios gebruikt de toetsuitslag voor bijstelling van het IOP. 

 De aios maakt binnen twee weken na ontvangst van de uitslag, in overleg met de docent en 
opleider een analyse van de mogelijke/waarschijnlijke oorzaak/oorzaken van de onvoldoende 
toets(en). 

 Wanneer de aios opeenvolgend 2 onvoldoendes behaalt, vindt er een signaleringsmoment plaats;  
de docent voert een gesprek met de aios en zo nodig met de opleider.  

 Wanneer de aios 3 onvoldoendes behaalt, vindt er een terugkoppelingsmoment plaats tussen de 
docent, opleider en de teamleider. Indien er twijfels zijn t.a.v. de medische kennis van de aios, kan 
door de teamleider besloten worden tot aanvullende toetsing. 

 
Voor aioto’s geldt: zij nemen deel aan elke LHK-toets vanaf de start van hun eerste opleidingsjaar (in 
de praktijk). De LHK-toetsen tijdens opleidingsperioden, ook als deze parttime gecombineerd worden 
met onderzoek, vormen onderdeel van de voortgangsbeoordeling. De LHK-toetsen tijdens 
onderzoeksperioden vormen geen onderdeel van de voortgangsbeoordeling. Komt de aioto in 
aanmerking voor aanvullende toetsing dan wordt deze niet uitgesteld maar aansluitend 
georganiseerd, omdat een onvoldoende gevolgen kan hebben voor de voortgang van het gehele 
traject. Deze aanvullende toetsing kan vallen in de onderzoeksperiode.  

Voortgangsgesprekken en ComBeL 
Minimaal drie keer per jaar en minimaal 1 keer per stage voert de aios een voortgangsgesprek met de 
(stage)opleider en de groepsbegeleider. 
Het voortgangsgesprek wordt gevoerd aan de hand van de competenties zoals benoemd in de 
ComBel. De aios is verantwoordelijk voor een tijdige planning van het voortgangsgesprek en het 
maken van een verslag van het gesprek. Als een ComBel wordt opgemaakt refereert de beoordelaar 
naar het competentieniveau dat hoort bij het einde van het opleidingsjaar waarin de aios zich bevindt.  
Naast de reguliere voortgangsgesprekken kunnen op initiatief van de aios of de groepsbegeleiders 
aanvullende voortgangsgesprekken worden gehouden. In dat geval maken de groepsbegeleiders 
hiervan een beknopt verslag, tenzij de groepsbegeleiders dit aan de aios overdragen. 

Arts-Patiënt Communicatie (APC)-toets 
De APC-toets wordt afgenomen na ongeveer zes maanden in het eerste jaar. De aios levert 4 
consulten in die worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelaar. De aios maakt op basis van 
deze beoordeling een analyseverslag, bespreekt dit met zijn opleider en zijn groepsbegeleider en 
maakt op basis daarvan leerdoelen en een plan om deze te toetsen. De groepsbegeleider en opleider 
beoordelen het analyseverslag en de leerdoelen en betrekken dit in hun beoordeling in de ComBel. 
 
Beide onderdelen worden hieronder nader omschreven: 

 
1. Toets communicatieve vaardigheden  
In maand 6 wordt de toets communicatieve vaardigheden afgenomen. Hiermee wordt aan de hand 
van video-opnames van consulten vastgesteld of de aios beschikt over basisvaardigheden op het 
gebied van consultvoering. De aios levert aan het eind van de zesde maand vier opnames in van 
consulten (best practices). Beoordeling van de consulten gebeurt door een getrainde 
groepsbegeleider of opleider die geen binding met de aios heeft, aan de hand van de Maas 2.0. 
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2. Analyseverslag communicatie  
Voorafgaand aan het derde voortgangsgesprek levert de aios een verslag in waarin hij reflecteert op 
zijn eigen ontwikkeling in het doelgericht toepassen van de communicatieve vaardigheden in de 
context van het huisartsgeneeskundig handelen. De aios verwerkt in dit verslag de feedback 
verkregen uit de KPB’s, de toets communicatieve vaardigheden en alle andere informatiebronnen 
(zoals bijvoorbeeld feedback van de opleider, van collega-aios, praktijkassistentes, 
groepsbegeleiders) en zet dit om in leerdoelen. In het verslag laat de aios zien dat hij voldoende 
inzicht heeft in zijn eigen ontwikkeling en dat hij in staat is om zijn eigen leerproces op het gebied van 
communicatie tussen arts en patiënt bij te sturen. Tevens geeft hij aan op welke wijze hij dit laat 
toetsen. Het verslag wordt besproken in het voortgangsgesprek met de opleider en de 
groepsbegeleider 

Korte Praktijk Beoordeling (KPB) en Korte Vaardigheid Beoordeling (KVB) 
De opleider gebruikt de KPB om feedback te geven aan de aios in concrete praktijksituaties en de 
KVB om feedback te geven op de geobserveerde uitvoering van een vaardigheid. 
De feedback richt zich op 1 of meerdere competenties. De aios laat gedurende de gehele opleiding 
ieder kwartaal 5 KPB’s/KVB’s invullen door de opleider. Het streven is dat de aios gedurende de 
opleiding, ten minste, 10 thema’s (KBA’s) aan bod laat komen. 

Toetsing STARtclass 
De aios volgt de landelijke cursus STARtclass jaar 1 en 2. Zie de reglementen op de site van de 
Schola Medica. Bij een onvoldoende beoordeling op de STARtclass geldt: onmiddellijk na het bekend 
worden van het onvoldoende resultaat, stelt de teamleider samen met het hoofd het aanvullend (toets) 
traject vast. Let op: ingeval van een onvoldoende mag de aios niet zelfstandig werkzaamheden op de 
SEH verrichten. 

Toetsing wetenschappelijke vorming  
Jaar 1 CAT 
In jaar 1 maakt de aios een CAT (Critical Appraisal of a Topic). De CAT wordt beoordeeld door een 
staflid met wetenschappelijke ervaring, aan de hand van het Beoordelingsformulier CAT. Aios die een 
promotietraject, inclusief een reviewartikel, (hebben) doorlopen kunnen een alternatieve opdracht 
krijgen voor het maken van een CAT.   
 
Jaar 2 Referaat 
De aios maakt en presenteert een referaat in de verpleeghuisstage, indien de aios een vrijstelling 
heeft voor de verpleeghuisstage, presenteert de aios het referaat in overleg met de GGZ 
stagebegeleider tijdens de GGZ stage of indien dit niet mogelijk is tijdens de eerste zes maanden van 
het derde opleidingsjaar. Maximaal één maand na de presentatie van het referaat wordt de 
beoordeling in het e-portfolio opgenomen.  

Diensten en bekwaamheidsverklaringen 
Het verrichten van ANW-diensten is verplicht. Als de opleider verbonden is aan een grootschalige 
dienstenstructuur gelden de volgende regels: in jaar 1 en 3 dient de aios per kwartaal een 
gedetailleerde registratie bij te houden van de verrichte diensten in het portfolio. Zie ook Leidraad 
Diensten. 
 
Het minimum aantal diensten is vastgesteld op 20, zowel in jaar 1 en 3. Van de 20 diensten in jaar 3 
dienen 5 diensten onder supervisie op afstand gedaan te worden, waarvan tenminste 2 nachtdiensten. 
Uiterlijk 4 maanden voor het einde van de opleiding moet de aios tenminste 15 diensten hebben 
gedaan. De laatste 5 diensten zijn dan gepland. 
 
De aios dient tijdens de opleiding een bekwaamheidsverklaring te verwerven voor elk van de drie 
rollen op de huisartsenpost: consult-, visite- en telefoonarts. De bekwaamheidsverklaring consultarts 

http://www.scholamedica.nl/
https://www.huisartsopleiding.nl/aios/landelijk-onderwijs/spoedzorg
https://www.huisartsopleiding.nl/aios/landelijk-onderwijs/spoedzorg
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dient uiterlijk ten tijde van de selectieve voortgangsbeoordeling van het eerste jaar in de 
huisartspraktijk (10e maand) verworven te zijn. De bekwaamheidsverklaringen visitearts c.q. 
telefoonarts dienen uiterlijk in de 6e maand van de het derde jaar in de huisartspraktijk verworven te 
zijn zodat de aios voor de 8e maand van jaar 3 een aantal diensten met supervisie op afstand kan 
doen en de opleider de bekwaamheid van de aios hierin kan beoordelen. 
 
Wanneer de opleider niet verbonden is aan een grootschalige dienstenstructuur, wordt de aios geacht 
de diensten mee te doen die voor de praktijk zijn ingeroosterd. Gemiddeld komt dit neer op een 
avond/nachtdienst per week en een weekenddienst per maand. 

Aanvullende toetsing 
Het hoofd of de teamleider kan aanvullende toetsing vaststellen. Dit traject kan bestaan uit een 
verbetertraject, een schriftelijke herkansingstoets of een mondelinge kennistoets. Aanvullende 
toetsing wordt alleen ingezet als aanvullende onderbouwing van het medisch kennisniveau van een 
aios geen uitstel toestaat. 
 


