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Betreft  Reglement Landelijke Kennistoets Triage 

 

Begrippen: 

HDS   Huisartsendienstenstructuur 

Kandidaat Kandidaattriagist van een HDS die deelneemt aan de Landelijke Kennistoets 

NHG   Nederlands Huisartsen Genootschap 

InEen   Brancheorganisatie InEen, de vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg  

De organisatie en ontwikkeling van de Landelijke Kennistoets worden uitgevoerd door Calibris Advies 

in opdracht van InEen. 

 

Art. 1 – Toepassingsgebied 

1.1 Dit reglement is van toepassing op de Landelijke Kennistoets. De Landelijke Kennistoets is een 

verplicht onderdeel van het diploma tot triagist. 

 

Art. 2 – Inschrijving 

2.1 Een Kandidaat kan meedoen aan de Landelijke Kennistoets. 

2.2 De inschrijving voor de Landelijke Kennistoets wordt bij voorkeur verzorgd door de HDS waar 

de betreffende kandidaat werkt. Inschrijving vindt plaats via het daarvoor bestemde formulier op de 

website van Calibris Advies. 

2.3 De Landelijke Kennistoets wordt tweemaal per kalenderjaar in Nederland aangeboden, in de 

maanden juni en november. 

2.4 De datum en tijdstip waarop de Landelijke Kennistoets plaatsvindt, worden tenminste drie 

maanden van tevoren bekend gemaakt. 

2.5 De afname van de toets vindt voor alle kandidaten plaats op dezelfde datum, met uitzondering 

van de afname op Bonaire. 

2.6 Een kandidaat kan zo vaak inschrijven voor de Landelijke Kennistoets als nodig is om de toets met 

goed gevolg af te leggen. 

2.7 Het inschrijven van de kandidaat dient te gebeuren met de naam zoals vermeld op het 

legitimatiebewijs. Bij meerdere achternamen wordt uitgegaan van de meisjesnaam. 

2.8 Komt de naam op de inschrijving niet overeen met het legitimatiebewijs wordt de toegang tot te 

toets geweigerd. 

 

Art. 3 - De kosten 

3.1 De kosten voor deelname aan de Landelijke Kennistoets worden jaarlijks door InEen in overleg 

met Calibris Advies vastgesteld. 

3.2 De kosten van deelname aan de Landelijke Kennistoets worden per kandidaat gefactureerd door 

Calibris Advies. 

3.3 In verband met de voorbereiding en organisatie moet de definitieve namenlijst met kandidaten 

één maand voor de toetsdatum bekend zijn aan Calibris Advies. 
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3.4 Bij annulering van inschrijving voor de Landelijke Kennistoets worden kosten in rekening 

gebracht. Hiervoor gelden de volgende percentages: 

 binnen 2 werkdagen voor toetsdatum betaalt de kandidaat 100% 

 binnen 2 weken tot 2 dagen voor de toetsdatum betaalt de kandidaat 75% 

 binnen 3 tot 2 weken voor de toetsdatum betaalt de kandidaat 50% 

 tot 3 weken voor de toetsdatum kan de kandidaat kosteloos annuleren 

 

Art. 4 - De toets afname 

4.1 Voor en tijdens de Landelijke Kennistoets moet de kandidaat zich kunnen 

legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Bij gebrek aan een geldig identiteitsbewijs wordt de 

kandidaat de toegang tot de toets geweigerd. De deelname van de kandidaat wordt ongeldig 

verklaard, maar de inschrijving van de kandidaat wordt wel gefactureerd. 

4.2 De Landelijke Kennistoets duurt twee uur. 

4.3 Tijdens de toets wordt gesurveilleerd. 

4.4 Het is niet toegestaan om hulpmiddelen te gebruiken tijdens de toets (standaarden, boeken, 

agenda, elektronische hulpmiddelen, etc.). Pen en kladpapier worden door Calibris Advies verstrekt 

en na afloop van het examen weer ingenomen. 

4.5 Het is niet toegestaan om tijdens de toets afname contact te hebben met de buitenwereld 

(telefoon, internet) of andere examenkandidaten. 

4.6 Een kandidaat kan gebruik maken van het toilet. Hiervoor dient toestemming gevraagd te worden 

de aanwezige surveillant. 

 

Art. 5 – Aanwezigheid 

5.1 Een kandidaat die te laat aanwezig is, maar zich binnen een kwartier na aanvang van de toets nog 

meldt, kan alsnog deelnemen aan de toets. De eindtijd blijft gehandhaafd. 

5.2 Een kandidaat die zich meer dan 15 minuten na aanvang van de toets meldt op de toets locatie 

worden uitgesloten van deelname aan de toets. 

 

Art. 6 - De toets 

6.1 De toets bestaat uit stellingen die per casus zijn gegroepeerd. Een voorbeeld van het type 

toetsvragen is in de vorm van een oefentoets gepubliceerd op de website van Calibris Advies. 

6.2 Bij een casus horen één, twee of drie stellingen die beantwoord moeten worden met juist, onjuist 

of weet niet.  

6.3 Bij de toets wordt een commentaarvel uitgedeeld. Hierop kan de kandidaat commentaar geven 

op de toetsvragen. De opmerkingen worden niet betrokken bij de beoordeling, maar gebruikt voor 

de kwaliteitscontrole op de toets. Het commentaar wordt anoniem verwerkt. 

 

6.4 De Landelijke Kennistoets is gebaseerd op de NHG-TriageWijzer. Bij openstellen van de 

inschrijving voor de Landelijke Kennistoets publiceert Calibris Advies via de website op welke versie 

van de NHG-TriageWijzer de toets gebaseerd is.  

 



                           
 

Pagina 3 van 6 
 

Art. 7 - De uitslag 

7.1 Tussen het moment van toetsing en de uitslag zit een periode van maximaal acht weken. Deze 

periode is nodig voor de verwerking van de gegevens en een zorgvuldige bepaling van de toets 

resultaten.  

7.2 Het is mogelijk dat vragen uit de toets komen te vervallen. De beoordelingscommissie bepaalt 

aan de hand van statistische en inhoudelijke overwegingen welke vragen dit zijn. Vervallen vragen 

worden niet betrokken bij het totaal aantal te behalen punten in de toets. 

7.3 Elke juist beantwoorde stelling levert drie punten op. Elke onjuist beantwoorde stelling 

levert nul punten op. Vragen die met het vraagteken zijn ingevuld leveren één punt op, met een 

maximum van 15 punten.  

7.4 De kandidaat heeft de Landelijke Kennistoets met goed gevolg afgerond indien de kandidaat 67% 

of meer heeft gescoord van het totaal aantal te behalen punten.  

7.5 Op het certificaat wordt de toets uitslag weergegeven met de kwalificatie ‘voldoende’ of 

‘onvoldoende’. 

7.6 De toets uitslag van de kandidaat wordt per e-mail meegedeeld aan de degene die de kandidaat 

heeft aangemeld.  

 

Art. 8 – Inzage 

8.1 Voor de kandidaten aan de Landelijke Kennistoets met uitslag ‘onvoldoende’ is er de 

mogelijkheid tot inzage van de toets. 

8.2 Bij bekendmaking van de einduitslag kan een kandidaat inzage in de eigen toets aanvragen. 

Inzage wordt niet verleend aan derden. 

8.3 Inzage door een kandidaat kan alleen plaatsvinden op de door Calibris Advies aangegeven locatie 

en tijd. 

8.4 De inzage vindt plaats volgens de vastgestelde procedure (zie bijlage 1). 

 

Art. 9 – Onregelmatigheden 

9.1 Tegen een kandidaat die bij de toets afname onregelmatigheden pleegt, worden maatregelen 

getroffen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, wordt de kandidaat gehoord. 

9.2 Als onregelmatigheden worden in ieder geval aangemerkt: 

 fraude (waaronder spieken) 

 het niet opvolgen van instructies van surveillanten 

 het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen 

 het op enigerlei wijze verveelvoudigen van de vragen uit de toets 

 het niet inleveren van de uitgedeelde documenten 

9.3 De maatregelen zoals bedoeld in art. 9.1 kunnen zijn: 

        • waarschuwing 

        • ongeldigheidverklaring van de uitslag van de betreffende toets 

        • uitsluiting van verdere deelname aan de toetsing 

9.4 Afhankelijk van de aard en ernst van de onregelmatigheid zal de kandidaat een waarschuwing 

krijgen of verzocht worden de toets ruimte te verlaten. InEen wordt ingelicht over de 

onregelmatigheden. 

9.5 InEen en Calibris Advies besluiten in gezamenlijkheid welke maatregelen getroffen worden tegen 

de kandidaat. 
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9.6 De kandidaat wordt via de verantwoordelijke binnen de HDS waar de kandidaat werkzaam is 

schriftelijk in kennis gesteld van de onregelmatigheid en de getroffen maatregelen. 

9.7 De kandidaat kan via de verantwoordelijke binnen de HDS binnen zes weken schriftelijk bezwaar 

maken tegen getroffen maatregelen bij Calibris Advies. De klacht zal binnen zes weken worden 

afgehandeld. De verantwoordelijke binnen de HDS waar de kandidaat werkzaam is wordt schriftelijk 

op de hoogte gesteld van de bindende beslissing. 

 

Art. 10 - Kandidaat met een beperking 

10.1 Daar waar beperking staat, kan gelezen worden lichamelijke handicap, chronische ziekte of 

leerstoornis. 

10.2 Als een kandidaat met een beperking een aanpassing in de wijze van toetsing noodzakelijk acht, 

dan kan de kandidaat dit via de verantwoordelijke van de HDS, voorafgaand aan inschrijving voor de 

Landelijke Kennistoets schriftelijk voorleggen aan Calibris Advies. 

10.3 De verantwoordelijke binnen de HDS overlegt een verklaring van een arts of een andere ter zake 

kundige onafhankelijke professional, waaruit blijkt dat een aanpassing gewenst is, en waaruit de 

aanpassing dient te bestaan. 

10.4 Als een kandidaat niet wil of kan aantonen dat de klachten waarneembaar en controleerbaar 

zijn, dan kan geen aanspraak gemaakt worden op een aanpassing in de wijze van toetsing. 

10.5 Calibris Advies zal de aanvraag van de kandidaat beoordelen. Als door de gevraagde 

aanpassing geen sprake meer is van een gelijkwaardige examinering of indien de aanpassing niet 

redelijkerwijs door Calibris Advies kan worden aangeboden c.q. uitgevoerd, kan het verzoek worden 

afgewezen. 

 

Art. 11 – Inwerkingtreding 

11.1 Dit reglement treedt in werking op 10 november 2017. 

 

 

Aldus vastgesteld op 10 november 2017 

 

Mevrouw A. Mosterdijk     De heer F. Braaksma    

     

Directeur InEen      Directeur Calibris Advies
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Bijlage 1 bij het examenreglement Landelijke Kennistoets Triage 

In deze bijlage worden de concrete afspraken en procedures toegelicht die van toepassing zijn in het 

proces van de Landelijke Kennistoets Triage. 

 

Condities bij toetsafname 

 Een kandidaat is 45 minuten voor de toets aanwezig en meldt zich aan door middel van controle 

van het identiteitsbewijs. 

 Jassen blijven buiten het examenlokaal, op aanwijzing van de surveillant. 

 Eventueel mag de kandidaat iets te drinken en/of te eten op tafel klaarleggen. 

 Tassen zijn gesloten en liggen onder de tafel; tijdens de toets mag niets uit de tas gehaald 

worden. 

 Vanwege de concentratie en de rust in de zaal mag er in het eerste half uur en laatste kwartier 

niemand de zaal verlaten. Een kandidaat die klaar is met de toets in het eerste half uur of het 

laatste kwartier zal dus moeten wachten.  

 Een kandidaat kan niet naar het toilet in het eerste half uur en het laatste half uur van de toets. 

 

Invullen antwoordblad 

 Antwoordformulier invullen gebeurt met de pen die kandidaat daarvoor ontvangt. 

 Een kandidaat vult zelf op het antwoordformulier correct het kandidaatnummer in dat op de 

enveloppe vermeld staat, via de bijbehorende vakjes op het formulier. 

 Bij het beantwoorden van een vraag wordt alleen het bolletje van het gekozen antwoord 

ingevuld. Geen stipjes of streepjes in andere bolletjes. 

 Correcties worden alleen ingevuld op de tweede regel van de betreffende vraag. 

 Onjuist ingevulde antwoorden worden afgekeurd en niet meegeteld. 

 Als een kandidaat twijfelt over de duidelijkheid van het formulier kan deze een nieuw 

antwoordformulier vragen. 

 Het oude en het nieuwe antwoordformulier worden tezamen met het kladpapier, het 

toetsboekje, het commentaarvel, de enveloppe en de pen ingeleverd bij de surveillant. 

 

Procedure inzage 

Een kandidaat met een onvoldoende als resultaat voor de Landelijke Kennistoets wordt in de 

gelegenheid gesteld tot inzage in de gemaakte toets.  
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Voorwaarden voor inzage van de Landelijke Kennistoets voor Triagisten 

Het doel van de inzage is om conclusies te kunnen trekken voor de voorbereiding op het maken van 

een volgende toets. Bijvoorbeeld aandacht voor bepaalde categorieën ‘Triage/advies’ of een bepaald 

onderwerp, bijvoorbeeld ‘zwangerschap’.       

Onderstaande voorwaarden worden gehanteerd tijdens het inzagemoment:  

 Inzage is alleen voor de kandidaat; begeleiders krijgen geen toegang tot de inzage (mogen wel 

meekomen, maar wachten in een andere ruimte). 

 De jas wordt op aanwijzing van de surveillant op de kapstok gehangen. 

 Tas en telefoon worden onder de tafel gelegd. 

 Voor inzage wordt gebruik gemaakt van een laptop van Calibris Advies. 

 De surveillant laat iedere kandidaat tekenen voor aanwezigheid. 

 De surveillant heeft voor iedere aangemelde kandidaat een inlogcode beschikbaar. 

 Er wordt ingelogd op aanwijzing van de surveillant. 

 De kandidaat kan pas in de toetsvragen kijken na digitale accordering door de surveillant. 

 De kandidaat krijgt 30 minuten de tijd voor digitale inzage in eigen toets. 

 Tijdens het inzagemoment ziet de kandidaat de vragen die hij/zij fout beantwoord heeft.  

 De kandidaat krijgt de vraag, het eigen antwoord en het goede antwoord te zien op de computer.  

 Tijdens het inzagemoment wordt de toets niet inhoudelijk besproken.  

 Er mag niet overlegd/gesproken worden tijdens de inzage. 

 Er kunnen geen inhoudelijke vragen gesteld worden aan de surveillant. 

 Er ligt kladpapier en pen klaar voor eventuele aantekeningen. Aantekeningen zijn steekwoorden 

over een bepaald onderwerp. 

 Er mogen geen vragen overgenomen worden op het kladpapier.  

 Als de kandidaat klaar is met de inzage van de eigen toets, dient hij/zij uit te loggen en daarna 

het kladpapier en pen in te leveren bij de surveillant.  

 Na controle door de surveillant mag het goedgekeurde kladpapier door de kandidaat worden 

meegenomen. 

 

 




