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Waarom gaan we over op de iVTG?

• Stimuleren van continu leren ipv tentamengericht leren

• Voor studenten: feedback op voortgang
kennisprogressie

• Voor de opleiding: feedback/evaluatie curricula

• Vanaf 22-23 is de iVTG digitaal
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Introductie filmpje

Introfilm voor alle faculteiten: dus niet Utrecht specifiek

https://ivtg.nl/nl/toetsinformatie/adaptive-progress-test/
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https://ivtg.nl/nl/toetsinformatie/adaptive-progress-test/


Adaptief toetsen

- Toets past zich gedurende 
het maken aan op niveau 
van de student

- Iedere student maakt zo 
zijn eigen toets

- Vraag moet beantwoord 
voordat de volgende vraag 
verschijnt en volledige 
toets moet worden 
afgerond!

- Terugklikken niet mogelijk

- Gemiddeld ongeveer 50% 
van de vragen (in)correct
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Bron: informatie voor studenten in aanloop naar de voorgangstoets van september 2022. Beschikbaar via: 
https://ivtg.nl/nl/toetsinformatie/faq/

https://ivtg.nl/nl/toetsinformatie/faq/


Opzet van de iVTG

• Voortgangstoets voor alle geneeskundestudenten

• Toetst toepassing van praktische kennis van alle 

geneeskunde domeinen

• Vier keer per jaar: sept, dec, feb, mei

• 135 MC-vragen; per vraag 1 punt

• Drie uur, extra tijd: half uur
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Toetsvragen van de iVTG

• Alle faculteiten maken jaarlijks nieuwe vragen.

• Lokale commissie beoordeelt de vragen van een 

andere faculteit.

• Nieuwe vragen worden tijdens toetsafname getest.

• Inzage na toetsafname.
• Vragen of klachten? Via examinator iVTG, indien nodig naar de landelijke 

organisatie van de iVTG.
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MeetMomenten (MM) en MeetNiveaus (MN)

Meetmomenten verdeeld over de studiejaren Meetniveau

Na toetsafname wordt je exact behaalde score 
bepaald. Op basis van dit resultaat wordt 
bepaald:

- of je een onvoldoende, voldoende of goed hebt 
op het ingedeelde meetmoment  O, V, G voor 
een meetniveau.

- of dat je V, G op een ander meetmoment hebt 
gescoord (een hoger of lager meetniveau).

Voor de individuele student staat het 
MeetMoment los van het MeetNiveau.
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Studiejaar Meetmomenten

Bachelorjaar 1 MM01 t/m MM04

Bachelorjaar 2 MM05 t/m MM08

Bachelorjaar 3 MM09 t/m MM12

Masterjaar 1 MM13 t/m MM16

Masterjaar 3 MM17 t/m MM20

Masterjaar 3 MM21 t/m MM24



Voorbeeld MeetNiveau (MN) in grafiek
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Inzet iVTG in Utrecht

CRU
• Formatief in bachelorjaar 1, bachelorjaar 2 en masterjaar 1
• Summatief in bachelorjaar 3: meetniveau 12 voldoende behalen
• Summatief in masterjaar 2: meetniveau 20 voldoende behalen

SUMMA
• Formatief in jaar 1 en 2 
• Summatief in jaar 3 (4): meetniveau 20 voldoende behalen

Algemeen
• Vormbehoud
• Geen deelname in laatste studiejaar
• Deelname verplicht: je wordt ervoor ingeschreven
• Geen onderdeel van judicium cum laude
• Je mag per studiejaar 1 keer missen, geldige reden via studieadviseur
• Toets om van te leren, niet om voor te leren
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Vormbehoud
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SUMMA MM en MN

Indeling meetmomenten
- Jaar 1 en 2 zijn formatief

- Vergelijking met landelijke groep studenten
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Studiejaar Meetmomenten

SUMMA 1 MM09 t/m MM12

SUMMA 2 MM13 t/m MM16

SUMMA 3 MM17 t/m MM20

SUMMA 4 Geen deelname iVTG



Prof systeem

• Systeem om je voortgang in te volgen op de kennisgebieden en te zien 
waar je staat ten opzichte van andere geneeskunde faculteiten, 
zie: https://ivtg.nl

- Utrecht zal deelnemen als de privacy van studentgegevens is geregeld. 
Wellicht nog niet in september 23.

- Informatie hierover volgt.
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https://ivtg.nl/


Zijn er tot nu toe vragen?
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Overgangsregeling iVTG algemeen

Overgangsregeling houdt rekening met belangen van:

Studenten
- Geen of zo min mogelijk vertraging oplopen
- Eerlijk “belonen” van reeds behaalde resultaten

Docenten
- Zo snel mogelijk over gaan op de nieuwe toets

Organisatie
- Roostering en ECTS verwerking
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Overgangsregeling CRU bachelor
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• Zo snel mogelijk starten met iVTG
• Na 1 juli 2023 CRUX-toetsen niet meer aangeboden

• Cohort 2022-2023 (huidig jaar 1)
• In jaar 2 en 3 deelname iVTG

• Huidige jaar 2 en 3 studenten
• In principe 4 deelnames iVTG
• Elke behaalde CRUX-toets betekent 1 iVTG deelname minder 

• Voor afronding iVTG bachelor minimaal MN 12 voldoende

• Indien herkansing voor bloktoets: direct na behalen herkansing mag 
je meedoen met de bijhorende CRUX-toets

• ND regeling voor CRUX-toetsen vervalt per 15 februari

Presenter-notities
Presentatienotities
Stel dat je een toets in jr 1 niet hebt gehaald, zodra je de herkansing hebt behaald mag je meedoen met de CRUX-toets. Stel dat je in jaar 2 ZHB3 niet hebt behaald en de herkansing ook niet. Dan kun j emeedoen met het tentamen op 3 maart 2023. wanneer je deze toets wel haalt (en je had G&O en Stofwi 2 al) mag je op 27 maart meedoen met CRUX4



Overgangsregeling CRU Master
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• Geen onnodige vertraging
• Na 1 juli 2023 wordt UVT-1 niet meer aangeboden
• UVT-2 nog 2 keer: sep en nov

Voor huidige CRU master studenten 
• Geen UVT’s behaald?

• Minimaal 4 deelnames iVTG

• UVT-1 behaald en nog niet de ingangseisen voor UVT-2?
• Minimaal 2 deelnames iVTG

• UVT-1 behaald en wel de ingangseisen voor UVT-2?
• 2 kansen voor UVT-2 
• Indien 2 keer onvoldoende, alsnog 2 keer deelname aan iVTG

• Voor afronding iVTG master minimaal MN 20 voldoende



Overgangsregeling SUMMA
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• Geen onnodige vertraging
• SVT nog 2 keer: sep en nov

Voor huidige SUMMA studenten 
• SVA 1 behaald

• In jaar 2 en 3 deelname iVTG

• SVA 1 en 2 behaald en SVT niet
• Afhankelijk van cohort waarin je gestart bent
• Keuze voor de student

• Deelnemen aan SVT
• Deelnemen aan iVTG

• Afhankelijk van gestarte cohort minimaal 2 of minimaal 4 keer

• Voor afronding iVTG master minimaal MN 20 voldoende



UVT en SVT in 2023

• 30 mei 2023: UVT-1, UVT-2 en SVT (laatste keer      
UVT-1)

Bij voldoen ingangseisen op 31 augustus:

• september 2023: UVT-2 en SVT

• november 2023: UVT-2 en SVT

• Let op: je moet jezelf inschrijven voor de UVT of SVT!
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Vragen?
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Bron: https://fastly.jwwb.nl/public/w/l/u/temp-vyoarltmlibbqvrmcgjd/ii58fx/loes4.jpg

https://fastly.jwwb.nl/public/w/l/u/temp-vyoarltmlibbqvrmcgjd/ii58fx/loes4.jpg


Websites

https://ivtg.nl

https://students.uu.nl/gnk-b/ivtg

https://students.uu.nl/gnk-m/ivtg

https://students.uu.nl/summa/ivtg
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https://ivtg.nl/
https://students.uu.nl/gnk-b/ivtg
https://students.uu.nl/gnk-m/ivtg
https://students.uu.nl/summa/ivtg
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