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Artsen: informatie Interuniversitaire 

Voortgangstoets  
 

De nationale voortgangstoets voor Geneeskunde studenten wordt gebruikt als de deeltoets 
medische basiskennis. De toets bestaat uit 17 deelgebieden. Het aantal meerkeuze vragen per 
deelgebied is afhankelijk van de zwaarte van het deelgebied binnen het raamplan (in totaal 135 

vragen). De duur van de deeltoets is 3,5 uur (er zit geen pauze in) en zal via een computer 
worden afgenomen. Specifieke instructies worden voorafgaand aan de toets gegeven.  

De 17 deelgebieden die getoetst worden zijn:  

1. Anatomie (ANA)  
2. Biochemie/genetica/histologie/moleculaire celbiologie (BCG)  
3. Chirurgie (CHI)  
4. Dermatologie/KNO/oog (DOK)  
5. Epidemiologie/statistiek (EMS)  
6. Farmacologie (FAR)  

7. Fysiologie (FY)  
8. Geriatrie (GER)  
9. Gynaecologie/verloskunde (GYN)  
10. Huisartsgeneeskunde(HG)  
11. InterneGeneeskunde(INT)  

12. Kindergeneeskunde(KG)  
13. Metamedica(MET)  

14. Neurologie(NEU)  
15. Patho-,immuno-enmicrobiologie(PA)  
16. Psychiatrie/psychologie(PS)  
17. Sociale Geneeskunde(SG)  

 
Toetsresultaat en uitslag 

Deze toets is een onderdeel van de totale toetsprocedure voor buitenlands-gediplomeerde 

artsen. Het doel van de toets is een advies te kunnen uitbrengen over de deskundigheid van de 

kandidaat op het gebied van medische basiskennis. De uitslag van de toets heeft geen op 

zichzelf staande waarde en wordt niet medegedeeld aan het einde van de toets. De uitslag 

wordt verwerkt in het advies van de commissie CBGV aan de minister. Naast een totaalscore, 

wordt ook per deelgebied een score berekend om het advies op te stellen.  

Adaptieve toets 

Met ingang van het studiejaar 2022-2023 maakt de interuniversitaire voortgangstoets 

geneeskunde gebruik van CAT, computer adaptief toetsen. Bij een adaptieve toets krijgt de 

student een reeks vragen voorgelegd. Naarmate de reeks vordert selecteert de computer 

vragen uit een vragenbank die steeds beter passen bij het kennisniveau van de student.  

 
Meer informatie 

Meer informatie over het soort vragen dat in de voortgangstoets wordt opgenomen is te 

verkrijgen op de site van de voortgangstoetsorganisatie: www.ivtg.nl. Daar is een volledige 

toets van 200 vragen te vinden. Tevens is de vragenbank gelimiteerd toegankelijk gemaakt in 

samenwerking met Medisch Contact via de site “arts in spe”: 

medischcontact.nl/kenniscarriere/voortgangstoets.htm 

http://www.medischcontact.nl/kenniscarriere/voortgangstoets.htm
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Specifieke richtlijnen 

Het is niet toegestaan om theorieboeken te gebruiken tijdens de toets. Het is wel toegestaan 

om een woordenboek Nederlands- Eigen Taal (en andersom) te gebruikten tijdens de toets. Dit 

mag geen medisch woordenboek zijn en wordt niet verstrekt door de Maastricht UMC+. 

De toets locatie 

De toets wordt afgenomen door Maastricht UMC+ in Maastricht. 


