Reglement Landelijke Huisartsgeneeskundige
Kennistoets – Uitvoeringsregeling LUMC
1. Algemene regels
1.1. De Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK) wordt tweemaal per
kalenderjaar individueel bij alle aios afgenomen. Voor individuele aios kan
uitsluitend in situaties van overmacht worden afgeweken. Of er sprake is van
overmacht is ter beoordeling aan het opleidingsinstituut.
1.2. Afname vindt plaats op alle opleidingsinstituten op hetzelfde tijdstip; voor
individuele aios kan door het instituut een afwijking worden gemaakt binnen een
vooraf vastgelegde periode.
1.3. De toetsingsdata worden ruim van te voren bekendgemaakt.
1.4. Deelname aan de toetsing is verplicht. Niet deelnemen aan de toetsing leidt tot de
beoordeling ‘onvoldoende’, tenzij de aios zich tevoren heeft afgemeld met een geldige
reden.
1.5. Deeltijd aios maken alle toetsen zolang zij in opleiding zijn; hierdoor kan het aantal
gemaakte toetsen hoger uitkomen dan voor voltijds aios.
1.6. Deelname aan de LHK-toets is voor aiotho’s alleen verplicht tijdens de opleidingsperioden,
ook als deze parttime gecombineerd wordt met onderzoek 1.

2. Examencondities
2.1. Afname in aanwezigheid van een surveillant.
2.2. Afname zonder gebruik van hulpmiddelen (standaarden, boeken, elektronische
agenda etc.) met uitzondering van een vooraf gecontroleerd woordenboek.
2.3. Afname zonder mogelijkheid tot contact met de buitenwereld (mobiele telefoons
uit, geen internettoegang). Hiervan kan uitsluitend in situaties van overmacht worden
afgeweken. Of er sprake is van overmacht is ter beoordeling aan het
opleidingsinstituut.
2.4. Afname zonder overlegmogelijkheid, met voldoende ruimte tussen de zitplaatsen;
2.5. Afname onder goede klimatologische omstandigheden.
2.6. Maximale duur van de toets is 3 uur; voor aios met een dyslexie-verklaring een half
uur extra.
2.7. Kort toiletbezoek, maximaal twee maal per toets; de aios levert vooraf zijn/haar
telefoon in bij de surveillant.

1

Het wordt de aiotho om educatieve redenen geadviseerd tijdens de onderzoeksperioden wel te participeren aan de toets, met het
doel de aiotho gefocust te houden op vakinhoudelijke kennis. De uitslagen van deze laatste toetsen zullen niet meegenomen worden in
het oordeel over de voortgang van de aiotho.

3. Regels met betrekking tot toetsresultaten
De aios bespreekt de toetsuitslag met opleider en groepsbegeleiders en gebruikt de toetsuitslag voor
bijstelling van het IOP.
3.1

Regels m.b.t. onvoldoende toets in de eerste huisarts leerwerkperiode (HLWP)

3.1.1

Voor elke toets geldt: indien de toets onvoldoende is, maken aios, HAO en HAB een analyse
naar de oorzaak van de onvoldoende. De analyse wordt vastgelegd in het verslag van het
voortgangsgesprek.

Analyse wordt gemaakt op basis van vragen als: Is de kennis onvoldoende? Is de kennis juist
goed, maar is er sprake van een andere oorzaak (taal/faalangst/dyslexie)? In geval van dyslexie:
zie de informatie op de website van Huisartsopleiding Nederland
(https://www.huisartsopleiding.nl/aios/toetsing/toetsaanbod/22-toetsing/artikelen/64dyslexieregeling)
Elke andere aanpassing kan alleen na overleg met het hoofd van de opleiding worden ingezet.
3.1.2

Wanneer ook de tweede toets onvoldoende wordt gemaakt, wordt wederom op korte termijn
(voor het voortgangsgesprek 3) een analyse gemaakt.
a) Indien de conclusie na de analyse is dat de kennis van de aios door HAO en HAB onder
niveau is beoordeeld, dan volgt drie maanden verlenging van het eerste jaar + aanvullende
toetsing van huisartsgeneeskundige kennis op maat, mits de andere competenties en
toetsen op niveau zijn. De voortgangsbeslissing wordt 3 maanden uitgesteld. De
huisartsgeneeskundige kennis van de aios moet op niveau zijn alvorens in het 2e
opleidingsjaar te kunnen starten. Indien dit niet zo is wordt besluitvorming over het dan te
volgen traject voorgelegd aan het hoofd van de huisartsopleiding.
b) Indien de conclusie na de analyse is dat de kennis van de aios door HAO en HAB op niveau
zijn beoordeeld, dan kan de aios wel door naar het 2e opleidingsjaar, mits de andere
competenties en toetsen op niveau zijn. Er kan dan sprake zijn van een go of van een go
onder voorwaarden. De opleider en groepsbegeleiders adviseren óf extra toetsing ingezet
moet worden en geven een advies over welke toetsing, en de coördinator van fase 1 bepaalt
welke toetsing ingezet wordt om de huisartsgeneeskundige kennis te toetsen.
c) Indien de conclusie na de analyse is dat de kennis van de aios door HAO en HAB verschillend
wordt beoordeeld, weegt de coördinator van Fase 1 de onderbouwing van HAO en HAB en
besluit welke conclusie het zwaarst weegt. Daarna volgt procedure als onder 3.1.2.a of
3.1.2.b.

3.1.3

Aanvullende toetsing leidt uiterlijk in de laatste maand van de al dan niet verlengde eerste
huisartsleerwerkperiode tot een beoordeling door de fasecoördinator.

3.1.4

Deze beoordeling weegt mee bij de door het hoofd van het opleidingsinstituut aan het eind
van de eerste huisartsleerwerkperiode te nemen selectieve beslissing.

3.1.5

De aios die de LHK-toets tweemaal onvoldoende heeft gemaakt start bij voorkeur met de
klinische stage. Bij een eventuele vrijstelling van de klinische stage, gaat de aios eerst naar de
Verpleeghuisinstelling.

3.1.6. Bovenstaande regelgeving geldt indien andere toetsen en voortgangsgesprekken met een
voldoende zijn afgelegd. Indien er ook op andere competenties onvoldoendes behaald zijn
behoudt het hoofd van de opleiding zich het recht voor om naast bovenstaande regelgeving
aangepaste toetsing in te zetten of de duur van de opleiding te verlengen of de opleiding te
beëindigen.

3.2.

Regels m.b.t. onvoldoende toets in de externe leerwerkperiode (ELWP) en de tweede
huisartsleerwerkperiode (HLWP)
Direct na de onvoldoende gemaakte toets maken aios, HAO, en HAB/tutor, een analyse van
de mogelijke/waarschijnlijke oorzaak/oorzaken daarvan, waarbij de voorgeschiedenis ten
aanzien van medische kennis wordt meegenomen. De volgende acties worden ondernomen:

a) De competentie medisch handelen wordt direct onder de aandacht gebracht bij de opleider,
zodat deze competentie in de opleidingspraktijk extra aandacht krijgt en de opleider bij het
eerstvolgende voortgangsgesprek een goed onderbouwde beoordeling kan geven.
b) Afhankelijk van de bovengenoemde analyse wordt door de fase coördinator van fase 2 zo
nodig aanvullende toetsing ingezet. Deze aanvullende toetsing leidt uiterlijk drie maanden
voor het einde van het betreffende opleidingsjaar van de aios tot een beoordeling door de fase
coördinator.
c) De beoordeling onder a) en - indien van toepassing - onder b), weegt (naast de eerstvolgende
uitslag LHK-toets) mee bij de door het hoofd van het opleidingsinstituut te nemen selectieve
beslissing aan het einde van de ELWP respectievelijk de tweede HLWP.

