Publicatiebeleid LHK en andere toetsen bij Huisartsopleiding Nederland
Toetsbeleid
De huisartsopleiding hanteert als grondslag voor haar toetsbeleid het principe van
programmatisch toetsen1. Toetsing in de huisartsopleiding is in de eerste plaats van belang
voor de aios zelf: het doel ervan is om informatie en feedback te krijgen over zijn
competentieontwikkeling. Met behulp van toetsing krijgt de aios informatie over waar
lacunes zitten en waar de aios al op koers is. Informatie uit toetsing is daarnaast ook van
belang voor opleiders, docenten en begeleiders om het leerproces van de aios waar nodig te
kunnen ondersteunen.
De Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK) is een voortgangstoets die elk
halfjaar onder examencondities wordt afgenomen. De educatieve waarde van de LHK wordt
bepaald door de reflectie van de aios op diens score. Zolang de LHK wordt afgenomen met
papier-en-potlood, worden het boekje met de vragen en de antwoordsleutel aan de aios ter
beschikking gesteld, met als enige doel dat de aios kan reflecteren op diens score. Op basis
daarvan kan de aios bepalen aan welke onderdelen van het vak hij extra aandacht moet
geven.
De Kennis-over-Vaardighedentoets (KOV) is een eenmalige toets die onder examencondities
wordt afgenomen. De educatieve waarde van de toets wordt bepaald door de reflectie van de
aios op diens score en de daaraan gekoppelde nabespreking met diens opleider en docent.
Op basis daarvan maakt de aios een leerplan om zich de benodigde vaardigheden eigen te
maken.
De STARtclass-toets is gekoppeld aan de cursus STARtclass voor het verlenen van
spoedeisende hulp. De toets is bedoeld om inzicht te krijgen in het niveau van de
huisartsgeneeskundige kennis van de aios. Voldoende score op de toets is voorwaarde om
op de huisartsenpost te mogen werken en om zelfstandig te mogen functioneren op de
spoedeisende hulp afdeling tijdens de klinische stage in jaar 2.
Publicatiebeleid
De door Huisartsopleiding Nederland ontwikkelde kennistoetsen (de LHK, de KOV en de
STARtclasstoetsen) zijn eigendom van Huisartsopleiding Nederland. Op basis daarvan rust er
een copyright op de vragen en de bijbehorende antwoordsleutels.
Voor de instituten geldt dat zij opdrachtgever zijn voor het maken van de toetsen. Dit doen
zij ten behoeve van het leerproces van de aios. Daarom geldt voor de ELO van de instituten
een uitzondering: zij kunnen de antwoordsleutels van de LHK en KOV-toetsen tijdelijk op
hun ELO delen met de aios en opleiders, met het doel het leerproces te ondersteunen. Zie
onderstaande tabel voor een overzicht.
Alleen met toestemming van Huisartsopleiding Nederland kunnen (delen van) de toetsvragen
en de bijbehorende antwoordsleutels gedeeld worden met anderen.
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Beleid Publicatie toetsonderdelen in tabel
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Publicatie of

Publicatie in ELO2

Gebruik voor eigen reflectie

verspreiding

van instituut

(aios, opleiders, abonnees)

LHK vragenboekje

Neen

Neen

Ja

LHK antwoordsleutel

Neen

Ja, tijdelijk (tot

Ja, tijdelijk (tot volgende

volgende toets)

toets)

LHK bronnen

Ja

Ja

Ja

LHK ICPC verdeling

Ja

Ja, tijdelijk (tot

Ja, tijdelijk (tot volgende

volgende toets)

toets)

KOV vragen

Neen

Neen

Ja, tijdelijk3

KOV antwoordsleutel

Neen

Neen

Ja, tijdelijk3

STARtclasstoets 2

Neen

Neen

Onder voorwaarden4

ELO = Elektronische LeerOmgeving
Er wordt geen apart document gemaakt van de sleutel van de KOV-toets. Wanneer de toets gemaakt is, ziet
de deelnemer online de vragen met gegeven antwoord en het correcte antwoord. Deze kunnen worden
gebruikt bij de individuele nabespreking van de toets door de aios en opleider ten behoeve van het leerplan
van de aios. We vragen in de begeleidende mail of opleider en aios vertrouwelijk met de vragen en antwoorden
om wil gaan.
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De voorwaarden hiervoor worden nader uitgewerkt.
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