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Reglement voortgangstoets aios MDL 
 

1. De voortgangstoets vindt éénmaal per jaar plaats en is verplicht voor alle aios die op het moment van plaats-

vinden van de voortgangstoets in het MDL gedeelte zitten, ongeacht hoe vaak er al eerder is deelgenomen aan 

de toets.  

2. De voortgangstoets wordt digitaal afgenomen.  

3. De exacte data en tijd van de voortgangstoets staat vermeld op de NVMDL website (www.mdl.nl) onder op de 

homepage en tevens onder het menu item aios/onderwijs. De datum van de voortgangstoets wordt mede 

gezien de verplichte deelname één jaar tevoren bekend gemaakt. 

4. Aios moeten in de gelegenheid gesteld worden om de voortgangstoets te maken. Dat betekent dat de aios op 

de toetsdag niet ingepland kan worden in de avonddienst en dat de aios de nacht voorafgaand aan de dag van 

de voortgangstoets en op de dag zelf géén nachtdienst kan doen. 

5. De toets wordt gecoördineerd en georganiseerd door de voortgangstoetscommissie, ondersteund door het 

conciliumsecretariaat van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen.  

6. Aios worden per e-mail uitgenodigd om zich in te schrijven voor deelname aan de toets. 

7. Indien een aios niet kan deelnemen, bijvoorbeeld in verband met ziekte of zwangerschapsverlof, dan dient dit 

door de opleider medegedeeld te worden aan het secretariaat van het Concilium. 

8. Aios ontvangen binnen een week na inschrijving per e-mail een bevestiging van inschrijving en tevens de fac-

tuur die kan gebruikt worden voor declaratie bij het instituut. Betaling geschiedt via automatische incasso. 

Deze vindt plaats na de voortgangstoets.  

9. Na inschrijving kan men tot 1 week voor aanvang van de toets kosteloos annuleren, tenzij anders vermeld. 

Annulering dient per e-mail te geschieden via concilium@mdl.nl. De opleider dient de reden van de afwezig-

heid te fiatteren.   

10. Bij afmelding op de toetsdag zelf worden de volledige registratiekosten in rekening gebracht en wordt de 

opleider geïnformeerd. 

11. De toets is een formatieve toets die dient als kennisterugkoppeling aan aios en opleider. 

12. De toets bestaat uit 100 vragen en wordt schriftelijk afgenomen.   

13. De toetsvragen omvatten het hele spectrum van de Maag-, Darm- en Leverziekten. De relevantie wordt 

gewaarborgd omdat specialisten uit alle OORs betrokken worden bij het aanleveren en bewerken van de 

vragen.  

14. Ter voorbereiding van de aios staan voortgangstoetsen van eerdere jaren op de website vermeld. Er is geen 

stofomschrijving. 

15. De toetstijd bedraagt maximaal 2 uur. Deelnemers dienen uiterlijk 10 minuten vóór aanvang van de voort-

gangstoets online aanwezig te zijn  

16. De voortgangstoets is een gesloten-boek toets, d.w.z. dat men de toets zonder hulpmiddelen dient af te 

leggen. Het gebruik van boeken, aantekeningen, smartphones, internet, etc. is derhalve niet toegestaan.  

17. De uitslag van de voortgangstoets wordt vastgesteld door een onafhankelijk gecertificeerd instituut. 

18. Het secretariaat stuurt in overleg met de voorzitter van de voortgangstoetscommissie de brief met de uitslag 

naar het huisadres van de aios. Deze uitslag wordt tevens aan de opleider medegedeeld. 

19. Indien de uitslag niet naar verwachting is, neemt de aios het initiatief om met de opleider een plan van aanpak 

te maken om de voortgangstoets de volgende keer beter te maken. Het resultaat van de voortgangstoets blijft 

de eindverantwoordelijkheid van de aios. 

20. Bij opmerkingen over de organisatie van de voortgangstoets c.q. de toetsvragen, kan men zich wenden tot de 

voorzitter van de voortgangstoetscommissie. Zie pagina 2 voor omschrijving van de klachtenregeling. 

 

 

http://www.mdl.nl/
mailto:concilium@mdl.nl


 

Augustus 2022 

Klachtenregeling  
 

1. Indien een deelnemer het niet eens is met een vraagstelling of de antwoordsleutel die na afloop van de toets 

gepubliceerd wordt, dan kan hij/zij schriftelijk bezwaar indienen. De wijze van indiening van het bezwaar en de 

periode waarbinnen dit moet gebeuren wordt tijdig bekend gemaakt. Klachten worden altijd vertrouwelijk 

behandeld. 

 

2. Op een klacht zal binnen 4 weken gereageerd worden, de aios ontvangen hiervan bericht. Indien meer tijd 

nodig is voor onderzoek, wordt de deelnemer hierover geïnformeerd, waarbij het uitstel zal worden toegelicht. 

 

3. Indien de deelnemer niet tevreden is met de beslissing op het bezwaar, kan hiertegen schriftelijk beroep 

worden ingediend bij de Commissie van Beroep (na)scholing wetenschappelijke verenigingen, p/a Federatie 

Medisch Specialisten, Mercatorlaan 1200, 3528 BL te Utrecht. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend. 

 

4. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard. 

Opmerkingen en suggesties naar aanleiding van de voortgangstoets kan men mailen naar het Concilium 

secretariaat: concilium@mdl.nl 
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