Huishoudelijk reglement kennistoets 2020
procedure rondom inschrijven en deelname
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De kennistoets is verplicht voor artsen in opleiding tot internist en voor artsen in opleiding voor
cardioloog, longarts, klinisch geriater, reumatoloog en gastro-enteroloog tijdens de vooropleiding
interne geneeskunde.
In het informatiebulletin op onze website (www.internisten.nl onder het kopje Opleiden tot
internist, Landelijk verplicht onderwijs (COIG), Algemeen) staat vermeld wanneer de toets
gemaakt moet worden.
Het maken van de kennistoets is een opleidingsverplichting. De aios moet door de opleider in de
gelegenheid gesteld worden om de toets te maken. Dat betekent dat de aios op de toetsdag niet
ingepland kan worden in de avonddienst en dat de aios de nacht voorafgaand aan de toetsdag en op
de toetsdag zelf géén nachtdienst kan doen.
De toets wordt gecoördineerd en georganiseerd door de Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde
(COIG) van de Nederlandse Internisten Vereniging.
De kennistoets in 2020 is op woensdag 25 maart 2020 (middag). Aios worden door het COIGsecretariaat uitgenodigd om aan de toets mee te doen. Zij ontvangen in de tweede helft van januari
2020 een digitale uitnodiging via het bij het secretariaat bekende emailadres.
Inschrijven kan uitsluitend digitaal via het registratiesysteem.
De aios ontvangt ongeveer een week vóór de toets een deelnamebevestiging met nadere informatie
over locatie en aanvangstijd.
Betaling geschiedt direct bij inschrijving via een iDeal betaling.
Kosteloos annuleren kan tot woensdag 18 maart 2020 om 09.00 uur. Deze afmelding dient schriftelijk
te gebeuren via het mailadres: coig@internisten.nl Na deze termijn worden € 15,00 administratiekosten
in rekening gebracht. De aios is verplicht de toets in het daarop volgende jaar in te halen.
Bij afmelding op de toetsdag zelf, of bij het niet verschijnen worden de volledige inschrijfkosten in
rekening gebracht. De aios is verplicht de toets in het daarop volgende jaar in te halen.
Onvoorziene afwezigheid dient ook schriftelijk gemeld te worden bij het COIG-secretariaat, uiterlijk één
week ná de toets en geparafeerd door de opleider. De aios is verplicht de toets in het daarop volgende
jaar in te halen.
De toetstijd bedraagt maximaal 2½ uur. De deelnemers dienen uiterlijk tien minuten vóór aanvang van
de toets aanwezig te zijn. Na aanvang van de toets wordt de aios niet meer in de zaal toegelaten. Als
de deelnemer de examenzaal eenmaal heeft verlaten, mag hij/zij niet meer terugkeren.
De toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. Er kan gekozen worden uit twee of meer alternatieven,
waarvan er steeds één de beste is.
Er is geen stofomschrijving. De examenvragen zijn relevant voor het gehele terrein van de Interne
Geneeskunde en aanverwante gebieden. De relevantie van de vragen wordt gewaarborgd doordat
internisten en aanverwante specialisten uit alle 8 opleidingsregio’s betrokken zijn bij het aanleveren en
bewerken van de vragen.
De toets is een gesloten-boek toets. De aios dient de toets zonder hulpmiddelen af te leggen. Gebruik
van boeken, aantekeningen, internet, smartphones, etc. is derhalve niet toegestaan.
Communicatie onderling en met de buitenwereld is niet toegestaan. Bij ongeoorloofd gedrag volgt
verwijdering uit de zaal. De aios is verplicht de toets in het daarop volgende jaar in te halen.
De score is de zogenaamde goed-min-fout-score, zoals ook bij de voortgangstoets in de initiële
artsopleiding wordt toegepast. Deze corrigeert voor raden. Voor een goed antwoord scoort men
+1 punt, voor een open antwoord 0 punten, voor een fout antwoord -1 punt bij twee alternatieven,
-½ punt bij drie alternatieven, etc.
De uitslag wordt vastgesteld door de COIG. De aios en zijn/haar opleider ontvangen de uitslag
schriftelijk, ongeveer 8 weken ná de toets
De volledige toetsuitslag moet in te zien zijn in het (elektronisch) portfolio van de aios.
Als bewijs dat de aios aan de toets heeft deelgenomen wordt een COIG-certificaat verstrekt. Dit
certificaat moet bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) overlegd worden op het
moment dat de aios zich wil laten registreren als medisch specialist.
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