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Cursus- en toetsreglement NVU 

Bijlage zoals genoemd in Besluit Urologie artikel B.6., tweede 

lid.  
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

a. oordelend opleider: de opleider van de opleidingsinrichting die erkend is om de totale opleiding te 

verzorgen; 
b. CCO: de Commissie Cursorisch Onderwijs die verantwoordelijk is voor de organisatie van de 

landelijke cursussen in het kader van de opleiding tot uroloog; tevens is zij verantwoordelijk voor 

de organisatie, het afnemen en vaststellen van de uitslag van de landelijke toetsen in het kader van 

de opleiding tot uroloog; 

c. cursusjaar: het kalenderjaar waarin het landelijke cursorisch onderwijs wordt gegeven; 

d. RGS: Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten. 

e NVU: de Nederlandse Vereniging voor Urologie. 

 
Artikel 2. Cursorisch onderwijs urologie 

1 Het theoretisch gedeelte van de opleiding tot uroloog wordt gevormd door zelfstudie, het onderwijs in de 

opleidingskliniek (lokaal onderwijs) en het jaarlijkse landelijke cursorisch onderwijs. 

2 Het programma van het landelijke cursorisch onderwijs wordt in ieder geval bekend gemaakt via de 

website van de NVU 

3 Bij de keuze van de docenten wordt zo veel als mogelijk een gelijkmatige spreiding over de          

opleidingsklinieken nagestreefd. Daarbij is de expertise van de individuele docent    

richtinggevend. 

4 De datum en plaats van de cursussen in enig cursusjaar vóór aanvang van het betreffende jaar 

vastgesteld. 

 

Artikel 3. Deelname aan het landelijke cursorisch onderwijs 

1 Deelname aan het landelijke cursorisch onderwijs is verplicht voor alle aios in opleiding tot uroloog. Zij 

 dienen zich tijdig voor de cursussen in te schrijven. 

2 Jaarlijks wordt door de CCO een cursusgeld vastgesteld, dat de cursist verschuldigd is alvorens tot de 

cursus te worden toegelaten. 

 
Artikel 4. De jaarlijkse toets 

1 Gedurende de opleiding legt de aios in elk opleidingsjaar van de urologische opleiding (jaar 3-4-5-6)  een 

 jaarlijkse toets af. 

2 Om tot een (herkansings)toets te worden toegelaten schrijft de aios zich uiterlijk 50 dagen voor de 

herkansingsdatum schriftelijk in bij de CCO, per adres: secretariaat NVU. 

3 De CCO stelt jaarlijks voor de toets een examengeld vast, dat de kandidaten verschuldigd zijn alvorens 

zij tot de toets worden toegelaten. 
 

 
Artikel 5. Doel en beoordeling van de toets 

1 Het doel van de toetsen is het toetsen van minimale noodzakelijk kennis om het specialisme urologie 

naar behoren zelfstandig te kunnen uitoefenen. 

2 De CCO is verantwoordelijk voor het bepalen van de grens geslaagd/gezakt van een toets, hierna te 

noemen de cesuur van een toets. 

3 Bepaling van de cesuur zal nimmer geschieden op grond van een extern criterium, zoals bijvoorbeeld de 

  gewenste in- of uitstroom van aios c.q. van urologen. 

4 Indien de beantwoording van één of meerdere vragen uit een schriftelijke toets daartoe aanleiding geeft, 

kan de CCO besluiten die vragen bij de beoordeling buiten beschouwing te laten en de cesuur naar 

evenredigheid te verlagen. 

5 Een mondelinge toets wordt afgenomen door twee door de CCO gecommitteerde examinatoren. De toets 

 van de kandidaat wordt door beide examinatoren gezamenlijk in goed overleg beoordeeld en 

gewaardeerd met een ongedeeld cijfer van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitmuntend). Komen de examinatoren 

niet tot overeenstemming dan geldt het gemiddelde van hun beider beoordeling, waarbij een gedeeld 
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cijfer wordt afgerond naar een geheel getal volgens de gebruikelijke afrondingsregels. 

 
Artikel 6. De leerstof voor de toets 

1 De leerstof voor de diverse examens wordt jaarlijks vastgesteld door de CCO en staat vermeld op de website 

 van de NVU. 

 
Artikel 7. De toets 

1 De jaarlijkse toets moet uiterlijk aan het einde van het  desbetreffende opleidingsjaar met goed gevolg 

zijn  afgelegd. 

2 De toets wordt in de regel schriftelijk afgenomen. 

3 De toets wordt eenmaal per jaar afgenomen op een nader door de CCO te bepalen plaats en datum. 

4 Bij onvoldoende resultaat is er voor de toets een schriftelijke herkansing. De herkansing wordt nog in 

hetzelfde opleidingsjaar afgenomen. De datum en plaats hiervoor worden door de CCO vastgesteld. 

5 Bij onvoldoende resultaat van de herkansingstoets kan de kandidaat de CCO schriftelijk verzoeken om 

een  mondelinge herkansing. 

6 Bij de toets zijn ten minste twee door de CCO aangewezen gecommitteerden aanwezig 

7 De uitslag van de (herkansings)toets wordt binnen 30 dagen na de toetsdatum door de CCO vastgesteld. 

De uitslag wordt daarna onmiddellijk schriftelijk aan de kandidaten op hun laatst bij de NVU bekende 

 huisadres medegedeeld. De oordelend opleider wordt, door middel van een overzicht van alle kandidaten 

uit de betreffende opleiding, van de uitslag in kennis gesteld. 
 

 
Artikel 8. Aanpassing van afnemen schriftelijke toets bij kandidaten met een beperking (dyslexie). 
De voorzitter van de CCO kan voor een kandidaat met een beperking, waaronder dyslexie, maatregelen treffen bij de 
afname van de toets. Voorwaarden hiervoor zijn in het geval van dyslexie dat: 

a. er een deskundigenverklaring is, die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is 

 opgesteld; 

b. de aanpassing, voor zover deze betrekking heeft op de toets in ieder geval kan bestaan uit een 
    verlenging van de duur van het desbetreffende examen met ten hoogste 30 minuten; 

c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a. genoemde 

 deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de 

 aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen vermeld in die deskundigenverklaring. 

 Het is hierbij van belang dat de bij de toets te nemen maatregelen ook reeds in eerdere vergelijkbare 

 situaties tijdens de studie geneeskunde zijn toegepast. De voorzitter van de CCO beslist over de 

 aanpassingen op basis van de deskundigenverklaring. 

 
Artikel 9. Inzagerecht 

1 Indien kandidaten gezakt zijn voor een schriftelijke toets hebben zij recht op inzage in hun toets. Zij dienen 

 daartoe binnen 14 dagen na de dagtekening van de brief waarin hun de uitslag is medegedeeld een 

 schriftelijk verzoek in bij de voorzitter van de CCO (per adres: bureau NVU). 

2 De voorzitter stelt de kandidaten binnen 14 dagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot inzage in de  

 gelegenheid het werk in te zien op een naar redelijkheid nader door hem te bepalen plaats en tijd. 

3 De kandidaat is niet gerechtigd kopieën van het werk te maken of te verkrijgen. 

4 Over de inhoud en de uitslag van de toets kan met degene die bij de inzage aanwezig is niet worden 

 gediscussieerd. 

5 Met de CCO of het bestuur van de NVU kan over de inhoud en de uitslag van de toets geen discussie of 

 correspondentie worden gevoerd, anders dan door het vragen om inzage of het indienen van een 

 bezwaar-of beroepschrift. 

 
Artikel 10. Bezwaar tegen de uitslag van een examen 

1 Uiterlijk tot 21 dagen na dagtekening van de brief waarin de kandidaat van de uitslag op de hoogte is 

 gesteld, kan hij bij de voorzitter van de CCO (per adres: bureau NVU) schriftelijk tegen de uitslag van 

 de toets bezwaar aantekenen. Een kopie van dat bezwaarschrift zendt hij terzelfder tijd naar de 

 oordelend opleider van zijn opleiding. 

2 Indien de kandidaat eerst inzage in de toets heeft gevraagd, wordt de termijn waarbinnen bezwaar kan 

 worden ingediend verlengd tot 14 dagen na de datum waarop inzage heeft plaatsgehad. 

3 Het bezwaarschrift dient met redenen te zijn omkleed en dient voorts te bevatten welke beslissing van de 

 CCO wordt verwacht, indien zij de kandidaat in het gelijk mocht stellen. 

4 Te laat ingediende bezwaarschriften worden door de voorzitter van de CCO niet-ontvankelijk verklaard, 
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 tenzij de bezwaarde aannemelijk maakt dat hij redelijkerwijs niet in de gelegenheid is geweest binnen de 

 gestelde termijn bezwaar in te dienen. Indien een bezwaarschrift niet is gemotiveerd of anderszins niet 

 aan de vereisten voldoet, wordt de bezwaarde in de gelegenheid gesteld dat verzuim binnen tien dagen te 

 herstellen. 

5 Indien de voorzitter het bezwaar niet-ontvankelijk verklaart, dan kan de bezwaarde daartegen bij het 

 dagelijks bestuur van de NVU schriftelijk in beroep gaan. Het dagelijks bestuur neemt binnen 14 dagen 

 een besluit over de ontvankelijkheid, gehoord de kandidaat en de voorzitter van de CCO. 

6 Het bezwaar wordt behandeld in de eerstvolgende vergadering van de CCO doch uiterlijk binnen 60 dagen 

 nadat het is ingediend. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de CCO eerder beslissen ten aanzien 

 van het bezwaar, gehoord twee leden van de CCO. 

7 Indien de bezwaarde dit wenst kan hij gehoord worden tijdens de vergadering waarin het bezwaarschrift 

 wordt behandeld. Tijdens deze hoorzitting wordt de bezwaarde - en als de bezwaarde dat wenst - diens 

 centrale opleider gehoord. Tenzij de bezwaarde zich daar tegen verzet, is de hoorzitting van de CCO 

 openbaar. De bezwaarde kan zich door een raadsman laten bijstaan. De CCO beslist in redelijkheid en 

 billijkheid op het bezwaarschrift. 

8 De CCO stelt de bezwaarde en diens centrale opleider binnen 14 dagen na de behandeling van het bezwaar 

 schriftelijk en gemotiveerd van haar beslissing in kennis. 

 
Artikel 11. Beroep tegen een besluit op een bezwaarschrift 
1 Indien een kandidaat ingevolge dit reglement binnen de reguliere opleidingsperiode geen 

 herkansingsmogelijkheden meer heeft voor de toets, waarvan hij de uitslag bestrijdt, kan hij beroep 

 aantekenen tegen een beslissing van de (voorzitter van de) CCO op een bezwaarschrift. 

2 Het beroep wordt schriftelijk en met redenen omkleed ingediend binnen 21 dagen na de dagtekening van de 

 brief waarin de bestreden beslissing van de (voorzitter van de) CCO aan de kandidaat is medegedeeld. Het 

 beroep wordt gericht aan de secretaris van de NVU. De kandidaat voegt bij zijn beroepschrift een kopie 

 van het oorspronkelijke bezwaarschrift en van de beslissing van de (voorzitter van de) CCO. De kandidaat 

 stuurt een afschrift van het beroepschrift naar zijn oordelend opleider. 

3 Indien een beroepschrift niet binnen de gestelde termijn is ingediend wordt het door de secretaris van de 

 NVU niet ontvankelijk verklaard, tenzij de kandidaat aannemelijk maakt dat hij redelijkerwijs niet in staat is 

 geweest binnen de gestelde termijn beroep aan te tekenen. Indien het beroepschrift niet is gemotiveerd of 

 anderszins niet aan de vereisten voldoet, wordt de bezwaarde in de gelegenheid gesteld dat verzuim binnen 

 tien dagen te herstellen. Van een niet-ontvankelijk verklaring wordt melding gedaan aan de kandidaat en zijn 

 oordelend opleider. 

4 Het beroep wordt behandeld door een Commissie van Beroep. 

5 De Commissie van Beroep wordt ad hoc door het bestuur van de NVU samengesteld en staat onder 

 voorzitterschap van een jurist. Voorts maken daarvan deel uit: een centrale opleider, een bestuurslid van 

 de NVU, een lid van het Concilium Urologicum, een RGS lid (niet zijnde een uroloog), een lid van de 

 Jonge Urologen Commissie (JUC) en een gewoon lid van de NVU. Uit haar midden benoemt de 

 commissie een secretaris. 

6 De Commissie van Beroep wordt voor enig beroep zo samengesteld, dat personen afkomstig uit de 

 opleidingsinrichting van diegene die het beroep instelt, alsmede personen die eerder over diegene die 

 beroep aantekent, hebben geoordeeld, daarin geen zitting hebben. 

7 De Commissie van Beroep hoort binnen 14 dagen na haar instelling de kandidaat, de centrale opleider van 

 de kandidaat, de voorzitter van de CCO en eventuele andere personen die daarvoor naar haar oordeel in 

 aanmerking komen. De kandidaat kan zich door een raadsman laten bijstaan. Tenzij de kandidaat zich 

 daartegen verzet is de hoorzitting van de Commissie van Beroep openbaar. 

8 De Commissie van Beroep geeft geen oordeel over de inhoud en beoordeling van het examen. De 

 Commissie van Beroep beoordeelt naar redelijkheid en billijkheid of de procedures rondom de examens 

 juist zijn geweest. Zij beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen in aanwezigheid van ten minste 

 vijf van haar leden. Indien de stemmen staken, wordt geacht beslist te zijn in het voordeel van degene die 

 beroep aantekent. Minderheidsstandpunten van de commissie worden niet naar buiten gebracht. 

9 Zij doet uiterlijk 42 dagen na haar instelling een gemotiveerde schriftelijke uitspraak, die kan bestaan uit het 

 gegrond dan wel ongegrond verklaren van het beroep. De uitspraak wordt schriftelijk ter kennis gebracht van 

 de kandidaat, zijn centrale opleider, het bestuur der NVU, de CCO en de RGS. 

10 In geval van gegrond verklaring van het beroep wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld een extra 

 mondeling herkansingstoets te doen. Deze herkansingstoets wordt afgenomen binnen 60 dagen na de 

 dagtekening van de beslissing van de Commissie van Beroep op een plaats, tijdstip en wijze nader door de 

 CCO te bepalen. Een bestuurslid van de NVU is bij deze toets als gecommitteerde aanwezig. Examinatoren 

 die eerder over de kandidaat hebben geoordeeld kunnen deze herkansingstoets niet afnemen. 
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11 Tegen de uitslag van de herkansingstoets als bedoeld in vorig lid is geen beroep of bezwaar meer mogelijk. 

 
Artikel 12. Verzuim van de cursus 
1 Deelname aan het landelijk cursorisch onderwijs is verplicht. 

2 De aios die door overmacht is verhinderd deel te nemen aan het landelijke cursorisch onderwijs, geeft 

 hiervan met opgaaf van redenen zo spoedig mogelijk kennis aan zijn opleider die vervolgens de 

 voorzitter van de CCO op de hoogte stelt. 

 
Artikel 13. Verzuim van de toets 

1 De aios die zonder geldige reden wegblijft van een toets, c.q. herkansingstoets, waaronder tevens wordt 

 begrepen het niet of niet-tijdig inschrijven wordt geacht aan deze toets met onvoldoende resultaat te 

 hebben deelgenomen. 

2 De aios die voor een (herkansings)toets heeft ingeschreven, dan wel is opgeroepen en door overmacht is 

 verhinderd aan deze toets deel te nemen, geeft hiervan met opgaaf van redenen zo spoedig mogelijk kennis 

 aan zijn opleider die vervolgens de voorzitter van de CCO (per adres: bureau NVU) op de hoogte stelt. 

3 De voorzitter van de CCO kan de overmacht al dan niet erkennen. De voorzitter van de CCO geeft binnen 

 14 dagen schriftelijk bericht van zijn beslissing aan de aios, en diens oordelend opleider. Als hij de 

 overmacht niet erkent, motiveert hij zijn beslissing. 

4 Voor het geval de overmacht wordt erkend, wordt de bezwaarde geacht geoorloofd bij het examen afwezig 

 te zijn (geweest) en behoudt hij de mogelijkheid van een examen met herkansingsmogelijkheden op een 

 wijze nader door de CCO te bepalen. Voor het geval de overmacht niet wordt erkend, wordt de kandidaat 

 geacht zonder geldige reden niet aan het examen te hebben deelgenomen en is sub 1 van overeenkomstige 

 toepassing. 

5 Indien de voorzitter van de CCO de overmacht niet erkent, kan de aios daartegen bij het dagelijks bestuur 

 van de NVU binnen 14 dagen nadat het besluit te zijner kennis is gekomen schriftelijk in bezwaar komen. 

 Het bezwaarschrift dient vergezeld te gaan van de betwiste uitspraak van de voorzitter van de CCO. Indien 

 het bezwaar niet binnen de gestelde termijn is ingediend, wordt het door de secretaris van de NVU niet-

 ontvankelijk verklaard, tenzij de kandidaat aannemelijk maakt dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest 

 binnen de gestelde termijn beroep aan te tekenen. 

6 Het dagelijks bestuur neemt binnen 28 dagen een besluit over de erkenning van de overmacht, gehoord de 

 aios en de voorzitter van de CCO. 

 
Artikel 14. Orde tijdens de examens 

1 De kandidaat is verplicht zich op verzoek van degenen die met de leiding bij de afname van het examen 

 zijn belast te legitimeren. 

2 De kandidaat is verplicht tot ten minste 45 minuten na aanvang van het examen in de ruimte waar het 

 examen wordt afgenomen te blijven. 

3 De kandidaat die later dan 45 minuten na aanvang van het examen verschijnt, is van deelname aan het 

 examen die dag uitgesloten, behoudens in geval van overmacht, zulks ter beoordeling van degenen die 

 belast zijn met het toezicht bij het examen. 

4 De kandidaat dient de aanwijzingen, die door degenen die belast zijn met de leiding bij het afnemen 

 van het examen, direct voor, tijdens, of onmiddellijk na het examen worden gegeven, op te volgen. 

5 Ingeval van (vermeende) fraude maken degenen die belast zijn met de leiding bij de afname van het 

 examen, hiervan een notitie in het verslag van het examen. De CCO beslist achteraf over het al dan niet 

 geldig  verklaren van het examen, gehoord de kandidaat en degenen die belast zijn met de leiding bij de 

 afname van het examen. 

 
Artikel 15. Onvoorzien 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dan wel waarin het tegenstrijdige bepalingen bevat, alsmede in 
geval van geschillen over de uitleg van dit reglement, beslist het bestuur der NVU, gehoord de partijen. 

 


