Kennistoets op 25 maart 2020 – voor wie verplicht?
Op woensdag 25 maart a.s. vindt van 13.30 tot 16.00 uur de landelijke kennistoets interne geneeskunde
plaatsvinden. De toets wordt gecoördineerd en georganiseerd door de Commissie Onderwijs Interne
Geneeskunde (COIG) van de Nederlandse Internisten Vereniging.
De toets zal op acht locaties (gelijktijdig) worden afgenomen:
- in Amsterdam (uitsluitend voor de aios van de opleidingsregio Amsterdam-AMC)
- in Amsterdam (uitsluitend voor de aios van de opleidingsregio Amsterdam-VU)
- in Zwolle (uitsluitend voor de aios van de opleidingsregio Groningen)
- in Leiden (uitsluitend voor de aios van de opleidingsregio Leiden)
- in Maastricht (uitsluitend voor de aios van de opleidingsregio Maastricht)
- in Nijmegen (uitsluitend voor de aios van de opleidingsregio Nijmegen)
- in Rotterdam (uitsluitend voor de aios van de opleidingsregio Rotterdam)
- Postillion Hotel te Bunnik (uitsluitend voor de aios van de opleidingsregio Utrecht)

Voor wie is de kennistoets verplicht en wanneer?
AIOS in
opleiding voor
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vanaf 1 januari 2015

internist

hoeveel
keer
meedoen?
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resultaatsverplichting?

minimaal
4x

bij voorkeur in 1e t/m 4e jaar van de
opleiding interne geneeskunde *)

aios moet toets minimaal
3x met ‘voldoende’ halen ***)

tussen 1 januari 2014
en 31 december 2014

minimaal
4x

bij voorkeur in 1e t/m 4e jaar van de
opleiding interne geneeskunde *)

aios moet toets nog minimaal
2x met ‘voldoende’ halen ***)

internist

tussen 1 januari 2013
en 31 december 2013

minimaal
4x

bij voorkeur in 1e t/m 4e jaar van de
opleiding interne geneeskunde *)

aios moet toets nog minimaal
1x met ‘voldoende’ halen ***)

internist

vanaf 1 januari 2011
t/m 31 december 2012

minimaal
4x

bij voorkeur in 1e t/m 4e jaar van de
opleiding interne geneeskunde *)

internist

vóór 1 januari 2011

2x

in het 2e en 4e jaar van de opleiding
interne geneeskunde

deelname aan de kennistoets
is verplicht; de volledige
toetsuitslagen moeten in te
zien zijn in het elektronisch
portfolio

cardioloog
klinisch geriater
longarts
MDL-arts

reumatoloog

*)

vanaf 1 januari 2011
tot heden

vanaf 1 januari 2011
tot heden

1x

2x

halverwege de vooropleiding interne
geneeskunde **)

deelname aan de kennistoets
is verplicht; de volledige
toetsuitslag moet in te zien
zijn in het elektronisch
portfolio. Bij ‘onvoldoende’
resultaat hoeft de toets niet
overgedaan te worden.

bij voorkeur in het 1e en 3e jaar van
vooropleiding interne geneeskunde *)

2x deelname aan de
kennistoets is verplicht; de
volledige toetsuitslagen
moeten in te zien zijn in het
elektronisch portfolio. Bij
‘onvoldoende’ resultaat hoeft
de toets niet overgedaan te
worden.

U moet minimaal 3 maanden in opleiding zijn voordat u voor de eerste keer mag meedoen met de toets.
Als peildatum geldt de startdatum van opleiding.

**) De grensdatum hiervoor is 1 oktober. Als u vóór of op 1 oktober 2019 gestart bent met de vooropleiding interne
geneeskunde wordt u opgeroepen voor de toets in het eerste opleidingsjaar, als u ná 1 oktober 2019 gestart bent
met de vooropleiding interne geneeskunde wordt u opgeroepen voor de toets in het tweede opleidingsjaar
***) Voor meer informatie, zie Reglement kennistoets per 2020 op onze website:
www.internisten.nl onder het kopje Opleiden tot internist, Landelijk verplicht onderwijs (COIG), Kennistoets

Voor wie is de toets op 25 maart a.s. verplicht?
 aios interne geneeskunde:
- aios interne geneeskunde met startjaar 2010 of eerder die de toets nog niet 2x hebben gemaakt;
- aios interne geneeskunde met startjaar 2011 t/m 2019 die de toets nog niet 4x hebben gemaakt.
Aios interne geneeskunde die op 1-1-2020 of later zijn gestart met de opleiding, ontvangen een oproep
voor de toets in 2021. De datum van de toets 2021 staat vanaf juni op onze website.
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 aios in opleiding voor reumatoloog:
Alle aios in vooropleiding interne geneeskunde met startjaar 2013 t/m 2019 die nog niet 2x aan de toets
hebben deelgenomen;
Aios reumatologie die op 1-1-2020 of later zijn gestart met de vooropleiding interne geneeskunde,
ontvangen een oproep voor de toets in 2021. U moet namelijk minimaal 3 maanden in opleiding zijn voordat u
voor de eerste keer mag meedoen met de toets. De datum van de toets 2021 staat vanaf juni op onze website.
 aios in opleiding voor cardioloog, klinisch geriater, longarts en MDL-arts:
Alle aios die gestart zijn met de vooropleiding interne geneeskunde tussen 1-1-2015 t/m 1 oktober 2019 en die
nog niet aan de kennistoets hebben deelgenomen;
Aios die vanaf 2 oktober 2019 zijn gestart met de vooropleiding interne geneeskunde, ontvangen een
oproep voor de toets in 2021. De datum van de toets 2021 staat vanaf juni op onze website.
U heeft het COIG-certificaat van deelname aan de kennistoets t.z.t. nodig voor uw registratie als medisch specialist.
Resultaatsverplichting
Vanaf 2016 heeft de kennistoets voor aios interne geneeskunde een resultaatsverplichting. Het reglement vindt
u op onze website: www.internisten.nl kies: Opleiden tot internist, Landelijk verplicht onderwijs (COIG), Kennistoets
Aios interne geneeskunde die vanaf 1 januari 2015 zijn gestart met de opleiding moeten gedurende hun opleiding
minimaal 4x meedoen met de toets.
Voor aios interne geneeskunde die vóór 1 januari 2015 zijn gestart met de opleiding is het aantal keren afhankelijk
van de startdatum van opleiding. Zie hiervoor de tabel op pagina 1.
Voor aios in vooropleiding interne geneeskunde (cardiologie, klinische geriatrie, longziekten, MDL en
reumatologie) geldt géén resultaatsverplichting. Aios in vooropleiding moeten wel meedoen met de kennistoets
(verplicht onderdeel van de vooropleiding interne geneeskunde). De volledige toetsuitslag(en) moeten zichtbaar zijn
in uw elektronisch portfolio. Bij ‘onvoldoende’ resultaat hoeft de toets niet overgedaan te worden.
Informatie kennistoets
De toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen, die over het algemeen vanuit een klinische invalshoek geformuleerd
zijn. Er kan gekozen worden uit twee of meer alternatieven, waarvan er steeds één de beste is.
De toetstijd bedraagt maximaal 2½ uur. De toets is zodanig over de domeinen van de interne geneeskunde
verdeeld dat een totaalbeeld van de cognitieve kennis op het niveau van internist wordt verkregen. De vragen
sluiten voor een deel aan bij het (verplichte) cursorisch onderwijs. Er wordt echter ook kennis getoetst die in de
dagelijkse klinische praktijk en bij andere opleidingsmomenten wordt opgedaan. Het is daarom niet zinvol voor deze
toets gericht te studeren. De toets is bedoeld om de aios en de opleider(s) terugkoppeling te geven over (parate)
cognitieve kennis, inclusief klinisch redeneren, en dus over één van de aspecten van de voortgang in de opleiding.
Gesloten-boek toets
De kennistoets is een gesloten-boek toets. U mag dus géén boeken, richtlijnen en ander schriftelijk materiaal
meenemen. Ook is het niet toegestaan om internet te gebruiken tijdens de toets, of informatie op te zoeken op uw
smartphone, laptop, iPad, e.d. Deze regels gelden voor alle deelnemers aan de toets, ongeacht op welke
examenlocatie u de toets maakt.
Score
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 2 alternatieven, -1/2 punt bij 3, etc.
De uitslag wordt per individuele deelnemer vastgesteld, zowel een totaalscore als de scores per domein. Na afloop
van de toets zijn de vragen dan ook openbaar en wordt de sleutel vrijgegeven met verwijzing naar literatuur. De
uitslag wordt aan de betreffende aios en de opleider meegedeeld.
Examengeld
De kosten voor deelname aan de kennistoets bedragen € 125,00. NIV-leden betalen € 80,00. Het van toepassing
zijnde bedrag betaal je via iDeal bij inschrijving.
Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij het COIG-secretariaat, bereikbaar via e-mail: coig@internisten.nl
(KZ/januari 2020)
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