Jaarverslag 2019 Voortgangstoets Examencommissie
1. Samenstelling commissie in 2019
Voorzitter: Dr. D.R. Rutgers, vanaf 17 december 2019: Dr. A.F. van Raamt
Secretaris: Dr. A.F. van Raamt, vanaf 17 december 2019: Dr. A. van der Gijp
Ondersteuning bureau NVvR: Ivonne Schoenmakers
Ondersteuning onderwijskundige aspecten: Onderwijscentrum UMC Utrecht, Prof. Dr. Ten Cate
Technische ondersteuning voor het toetsprogramma VQuest: Koen Vincken, Christiaan Mol
Dik Rutgers (voorzitter, tot december 2019)
Fleur van Raamt (secretaris, vanaf december 2019 voorzitter)
Anouk van der Gijp (vanaf december 2019 secretaris)
Debbie Duyndam (tot mei 2019)
Saskia Kolkman
Frank Zijta
Wouter Dinkelaar (tot november 2019)
Merlijn Peterse
Sicco Braak
Danielle van Assema (tot oktober 2019)
Chau Le
Lonneke Yo
Floriaan Dijkman
Iris ten Katen
Sander Snoek (vanaf april 2019)
Annelies van der Plas (vanaf april 2019)
Stefan Roosendaal (vanaf april 2019)
Laura Graven (vanaf oktober 2019)

2. Algemeen
Doel
De Examencommissie heeft tot taak de organisatie van de voortgangstoets voor de AIOS radiologie.
Werkwijze
De toets omvat 180 digitale vragen, waarvan 60 beeldvragen. De vragen zijn onderverdeeld naar
aandachtsgebied. Per aandachtsgebied leveren twee commissieleden (in wisselende samenstelling) in
onderling overleg een set vragen aan. Alle vragen worden vervolgens door de gehele commissie
nagekeken. Voorafgaand aan het aanleveren van de definitieve vragenset komt de commissie bijeen om
de vragen nogmaals door te nemen.
Bij elke voortgangstoets zijn ten minste drie surveillanten uit de commissie aanwezig.
Na afloop van de toets wordt door de commissie bepaald welke vragen eventueel dienen af te vallen. Dit
gebeurt op basis van commentaar van AIOS en het advies van het Onderwijscentrum van het UMC
Utrecht. Daarna volgt de berekening van de definitieve toetsuitslag. Deze wordt rondgestuurd aan de
AIOS en opleiders met een begeleidende brief van de commissie.
Contributie
De voortgangstoetscommissie heft geen contributie.
3. Vergaderingen en overige bijeenkomsten 2019
Dinsdag 12 februari 2019 – afscheidseten commissieleden, Amersfoort
Dinsdag 12 maart 2019 – vergadering, UMC Utrecht
Maandag 9 september 2019 – vergadering, UMC Utrecht

4. Activiteiten
In april 2019 besluit de onderwijscommissie tot het testen van een inzage direct na de VGT, ter
voorbereiding op de itembank VGT waardoor vragen niet meer op de website worden gepubliceerd na
afloop van de VGT. Naar aanleiding van dit besluit werd tijdens de najaars-VGT een pilot uitgevoerd
waarin de toetsvragen direct aansluitend aan het examen konden worden ingekeken door de AIOS. De
pilot is goed verlopen.
In 2019 is de BVT-toetsing volledig geïntegreerd in de VGT.

5. Plannen voor 2020
In 2020 zal de pilot voortgezet worden, en zullen enkele verbeterpunten doorgevoerd worden. Daarnaast
zal een start gemaakt worden met het opbouwen van de itembank, zowel de inhoud als de (ICT-)
infrastructuur ervan.
In 2020 zal verder overleg plaatsvinden over de taken en ICT-infrastructuur omtrent toetsafhandeling, die
op dit moment belegd zijn bij Cees Haaring (UMC Utrecht). Vanwege pensionering van Cees moet dit op
een andere manier ingevuld worden.
Er zijn 2 vergaderingen gepland in de aanloop van de voorjaars- en de najaars-VGT.
6. Financieel Verslag 2019
De Voortgangstoetscommissie heeft geen eigen inkomsten. Voor uitgaven als de zaalhuur voor
vergaderingen heeft de commissie een kostenplaats bij de NVvR.

