
  

 

 

Wijzigingen LKT 2022 

 

In 2022 zullen er wijzigingen worden doorgevoerd met betrekking tot het Landelijk Kennisexamen 

Triage (LKT). Deze wijzigingen vloeien voort uit een evaluatie met branchevereniging InEen over het 

eerste jaar van het nieuwe LKT (2021).  

 

De wijzigingen hebben betrekking op de tijdsduur van het examen en het dyslexie-examen. Hierbij 

willen wij deze wijzigingen kort aan u toelichten: 

 

Tijdsduur 

In 2020 is besloten om voor het nieuwe LKT geen wijziging door te voeren in de tijdsduur van het 

examen. Kandidaten hadden in 2021 nog steeds 120 minuten tijd om het examen te maken. Calibris 

Advies heeft de tijdsduur gemonitord die de LKT- kandidaten nodig hadden om het LKT te maken. 

Deze analyse heeft de verwachting bevestigd dat kandidaten geen 120 minuten nodig hadden om 

het examen te maken.  

Voor 2022 is besloten om de tijdsduur voor het LKT vast te stellen op 90 minuten. Uit de analyse 

over het afgelopen jaar blijkt dat dit voor de kandidaten ruim voldoende tijd is om het examen te 

maken.  

 

Dyslexie examen 

Het dyslexie-examen wordt sinds jaren aangeboden op locatie van Calibris Advies in het midden van 

het land. Het bracht veelal veel reistijd met zich mee voor kandidaten. Uit de analyse over het 

afgelopen jaar blijkt dat er weinig gebruik gemaakt is van het dyslexie examen. Degene die gebruik 

hebben gemaakt van het dyslexie examen in 2021 gaven als feedback dat de nieuwe opzet van het 

LKT met andere vraagvormen als minder lastig ervaren wordt. Daarnaast bood de digitale omgeving 

hen de mogelijkheid om de beeldscherminstellingen te wijzigen. Alle kandidaten konden zelf het 

aantal vragen per pagina kiezen, het lettertype en de grootte van het lettertype wijzigen en het 

contrast van de pagina aanpassen. Uit de analyse blijkt dat de extra tijd die dyslexie-kandidaten 

ontvingen (30 minuten), niet werd gebruikt.  

Voor 2022 is dan ook in overleg met InEen besloten om geen aparte dyslexie-examens meer aan te 

bieden op locatie van Calibris Advies. Dyslexie-kandidaten kunnen in 2022 deelnemen aan het 

reguliere examen op één van de 14 beschikbare locaties in Nederland.  

 

 

 

 

 

 


