REGLEMENT ALGEMEEN EXAMEN ORTHOPEDIE
Artikel 1: Status van dit reglement
Het Reglement Algemeen Examen Orthopedie wordt gehanteerd en uitgevoerd door de
Opleidingcommissie (OC) van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) en is
goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de NOV.
Artikel 2: Begripsbepalingen
a) Kandidaat: arts-assistent die de vervolgopleiding tot orthopedisch chirurg volgt
volgens een door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
goedgekeurd schema in, door de RGS, erkende opleidingsinrichtingen.
b) Opleidingcommissie (OC): door de NOV benoemde leden, behoudens de leden van
de VOCA.
Artikel 3: Algemeen Examen Orthopedie
a) Het Algemeen Examen Orthopedie (AEO) bestaat uit een cyclus van drie examens,
welke betrekking hebben op de leerstof betreffende basic science, traumatologie,
degeneratieve afwijkingen, oncologie en metabole afwijkingen, infecties,
kinderorthopedie, sportorthopedie dan wel die leerstof die door de OC wordt
aangewezen. In drie achtereenvolgende jaren wordt telkens één examen van de
cyclus afgenomen. De kandidaat moet elk examen met minimaal een 6 afleggen om
zich aan het eind van de opleiding in te kunnen schrijven in het register van de
specialisten orthopedie.
b) De Opleidingcommissie (OC) stelt de Examen Commissie samen.
c) De Examen Commissie bestaat uit twee leden van Opleidingcommissie (OC), een lid
van het Concilium Orthopaedicum en een RGS-erkende opleider of plaatsvervangend
opleider Orthopedie. De twee vertegenwoordigers uit de Opleidingcommissie (OC)
vervullen de rol van voorzitter en secretaris.
d) De Examen Commissie is belast met de goede gang van zaken rond de examens, zoals
de voorbereiding, de vaststelling van tijdstip en plaats, het feitelijk afnemen, de
beoordeling en de evaluatie van het Algemeen Examen Orthopedie.
e) De te bestuderen leerstof wordt 6 maanden voor het betreffende examen openbaar
gemaakt en is ook op te vragen bij de secretaris van de Examen Commissie. Vier
maanden voor het examen zijn de exacte datum, tijd en plaats van het examen
bekend en vanaf die datum en tot uiterlijk één maand voor het examen kan de
kandidaat zich uitsluitend schriftelijk of digitaal (via e-mail of de NOV website)
inschrijven bij de secretaris van de Examen Commissie of de daartoe door de Examen
Commissie aangewezen instantie. Indien de inschrijving niet uiterlijk 30 dagen voor
het examen door de Examencommissie is ontvangen, dan kan de kandidaat geen deel
meer nemen aan het betreffende examen. De kandidaat ontvangt een bevestiging
van inschrijving, datum, tijd en plaats. Een overzicht/omschrijving van de te
bestuderen stof en dit reglement staan op de website van de NOV. Tevens wordt
kenbaar gemaakt waar het overzicht/omschrijving van de te bestuderen stof en dit
reglement te vinden zijn.
f) De wijze van examineren wordt door de Examen Commissie bepaald.
g) De kandidaat is verantwoordelijk voor het tijdig afleggen van de examens tijdens de
opleiding.

h) De opleider zorgt er voor dat de kandidaat de avond en nacht voor het examen
vrijgesteld is van elke vorm van arbeid c.q. dienst.
i) De secretaris van de Examen Commissie maakt een verslag van het examen.
j) Inschrijven voor een (her)examen is verplicht.
k) De kandidaat is vrij om in het eerste jaar van de opleiding met het afleggen van een
examen te beginnen, maar is dit verplicht vanaf het tweede jaar.
l) De kandidaat kan uitsluitend deelnemen aan een examen, als hij/zij in de
voorafgaande periode minimaal 2 van de 3 verplichte CCOC cursussen betreffende de
te examineren stof heeft gevolgd.
Artikel 4: Beoordeling van de uitslag van de examens
a) Telkenmale wordt voorafgaand aan een examen door de Examen Commissie de
grens geslaagd/gezakt vastgesteld.
b) Tot ten hoogste 1 week na het examen kunnen opleiders en examenkandidaten hun
tekstuele en inhoudelijke bezwaren met betrekking tot de formulering van de
examenvragen schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris van de Examen
Commissie.
c) Indien de examenuitslag en/of/althans de ontvangen bezwaren zoals als bedoeld
onder artikel 4 lid b, naar het oordeel van de Examencommissie daartoe aanleiding
geven kan de Examen Commissie besluiten achteraf examenonderdelen buiten
beschouwing te laten en de in artikel 4, lid a genoemde grens gelaagd/gezakt te
verlagen, doch nooit te verhogen. Deze wijzigingen kunnen nooit leiden tot het
zakken van een kandidaat die zonder deze wijzigingen geslaagd was.
d) De uitslag van het examen wordt zo snel mogelijk doch uiterlijk één maand na het
examen aan de kandidaat en opleider bekend gemaakt.
Artikel 5: Inzagerecht
a) Binnen twee weken nadat de uitslag van het examen, bedoeld in artikel 4, schriftelijk
ter kennis is gebracht aan de kandidaat en de opleider, kan de kandidaat de
secretaris van de Examen Commissie schriftelijk verzoeken het door de kandidaat
gemaakte examen te vergelijken met de juiste antwoorden.
b) De Examen Commissie is verplicht binnen twee weken aan dit verzoek te voldoen.
Artikel 6: Herexamens
a) Indien de kandidaat na een eerste deelname aan het in artikel 3 beschreven examen
een onvoldoende behaalt, heeft de kandidaat recht op twee herexamens per
examen.
b) Herexamens worden afgenomen door een door de Opleidingcommissie (OC) te
benoemen Herexamen Commissie ad hoc. De Opleidingcommissie (OC) wijst de
voorzitter aan, die tevens als secretaris functioneert.
c) De Herexamen Commissie ad hoc bestaat naast de voorzitter uit nog twee leden van
de Opleidingcommissie (OC), een opleider of plaatsvervangend opleider en een lid
van het Concilium Orthopaedicum.
d) Herexamens worden afgenomen op een door de Herexamen Commissie nader te
bepalen tijdstip, datum en plaats, waarvan zij de kandidaat en opleider tenminste
twee maanden van te voren schriftelijk opgave doet. De kandidaat is verplicht per
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omgaande de oproep voor een herexamen schriftelijk te bevestigen bij de voorzitter
van de Herexamen Commissie.
Herexamens zullen naar inzicht van de Herexamen Commissie ad hoc mondeling of
schriftelijk worden afgenomen.
Een eerste herexamen wordt afgenomen binnen vijf maanden en eventueel een
tweede herexamen binnen zeven maanden na het examen zoals bedoeld in artikel 3,
lid e.
De Herexamen Commissie beslist met meerderheid van stemmen, in aanwezigheid
van drie leden. Bij het staken van de stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel.
Indien de kandidaat na een tweede herexamen geen voldoende resultaat heeft
behaald en hiertegen geen bezwaar- beroepsprocedure aanhangig wordt gemaakt of
indien de kandidaat geen voldoende resultaat heeft behaald na het mondelinge
herexamen als bedoeld in artikel 8, lid j, dan wordt de opleiding van de kandidaat als
beëindigd beschouwd.
De opleider van de kandidaat of diens vertegenwoordiger is gerechtigd een
mondeling herexamen als toehoorder bij te wonen, tenzij de kandidaat hier bezwaar
tegen maakt. De kandidaat is te allen tijde gerechtigd een begeleider als toehoorder
een mondeling herexamen bij te laten wonen.
De voorzitter van de Herexamen Commissie ad hoc maakt een verslag van het
herexamen.

Artikel 7: Bezwaar tegen examen- en herexamenuitslagen
a) Indien een kandidaat bezwaar maakt tegen de uitslag van een (her)examen, wendt
de kandidaat zich door middel van een bezwaarschrift tot de voorzitter van de
Examen Commissie, en wel binnen één maand nadat de uitslag van het (her)examen
aan de kandidaat bekend is gemaakt. De voorzitter van de Examen Commissie is
verplicht per omgaande de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk te
bevestigen.
b) Indien een bezwaarschrift wordt ontvangen na de in lid a genoemde termijnen,
wordt de kandidaat niet-ontvankelijk verklaard.
c) De Examen Commissie behandelt ieder bezwaarschrift binnen twee maanden nadat
het is ontvangen. Behandeling kan alleen dan plaatsvinden indien minimaal drie
leden, waaronder haar voorzitter, aanwezig zijn.
d) De Examen Commissie neemt kennis van het bezwaarschrift, het verslag zoals
omschreven in artikel 3, lid i en artikel 6, lid j en hoort de kandidaat, die zich bij kan
laten staan door een raadsman, andere personen of vertegenwoordigers van
instanties. De Examen Commissie kan tevens, indien zij dit wenselijk acht, de
voorzitter van de Herexamen Commissie horen.
e) De Examen Commissie onderzoekt naar redelijkheid de bezwaren van de kandidaat
en beslist met meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt
geacht beslist te zijn in het voordeel van de kandidaat.
e) De Examen Commissie heeft de mogelijkheid de (her)examenuitslag te herzien,
indien zij de bezwaren van de kandidaat geheel of gedeeltelijk toewijst. Deze
wijzigingen kunnen nooit leiden tot een lager cijfer.
f) De voorzitter van de Examen Commissie brengt de opleider en de kandidaat binnen
één maand na de in lid c bedoelde vergadering schriftelijk op de hoogte van de
beslissing. De beslissing dient gemotiveerd te zijn.

Artikel 8: Beroep
a) Indien een kandidaat zich niet kan verenigen met de uitspraak van de Examen
Commissie op het bezwaarschrift en er resten de kandidaat geen herexamens meer,
dan kan de kandidaat binnen één maand nadat de beslissing op het bezwaar ter
kennis is gebracht aan de kandidaat beroep aantekenen bij de Commissie van
Beroep, per adres secretaris Nederlandse Orthopaedische Vereniging, onder
overlegging van een kopie van het bezwaarschrift en de uitspraak van de Examen
Commissie.
b) Het bestuur van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging verklaart het beroep
niet ontvankelijk, indien het beroepsschrift na de gestelde termijn door de NOV is
ontvangen.
c) De secretaris van het bestuur van de NOV bevestigt de kandidaat schriftelijk binnen 2
werkdagen de ontvangst van het beroepschrift.
d) Het bestuur van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging benoemt een Commissie
van Beroep. Deze dient uit zes leden te bestaan en wordt als volgt samengesteld:
a. een bestuurslid van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging;
b. een lid van het Concilium Orthopaedicum;
c. een opleider;
d. een lid van de RGS;
e. een lid van het bestuur van de VOCA;
f. een jurist, tevens voorzitter, benoemd door het bestuur van de Nederlandse
Orthopaedische Vereniging.
e) De Commissie van Beroep wordt zo samengesteld dat geen enkel lid al eerder zijn of
haar oordeel heeft geveld over een eerder ingediend bezwaarschrift tegen een
(her)examen over het getoetste onderwerp.
f) De Commissie van Beroep neemt kennis van het beroepsschrift, het verslag van de
laatste herexamen mogelijkheid, zoals omschreven in artikel 6, lid j, het
bezwaarschrift en uitspraak, zoals beschreven in artikel 7.
g) De Commissie van Beroep hoort de voorzitter van de Examen Commissie en de
kandidaat, die zich bij kan laten staan door een raadsman, andere personen of
vertegenwoordigers van instanties.
h) De Commissie van Beroep onderzoekt, beoordeelt naar redelijkheid en billijkheid of
de procedures rondom het herexamen juist zijn geweest en beslist met meerderheid
van stemmen, in aanwezigheid van tenminste vijf leden. Bij staken van de stemmen
wordt geacht beslist te zijn in het voordeel van de kandidaat.
i) De Commissie van Beroep doet binnen twee maanden na haar instelling een
gemotiveerde schriftelijke uitspraak, namelijk gegrond of ongegrond verklaren van
het beroep. Deze beslissing wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan de kandidaat,
zijn of haar opleider, het bestuur van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, de
Examen Commissie en de RGS.
j) In geval van gegrond verklaren van het beroep wordt als met het gegrond verklaren
nog geen voldoende examenresultaat (6 en hoger) wordt behaald, de kandidaat door
een Herexamen Commissie ad hoc opgeroepen voor een laatste mondelinge
herkansing, te houden tenminste twee maanden nadat de uitspraak van de
Commissie van Beroep ter kennis is gebracht. Deze Herexamen Commissie ad hoc
wordt vastgesteld conform artikel 6, met dien verstande dat de leden nog nooit

eerder betrokken zijn geweest bij het eerder mondeling examineren van de
kandidaat.
k) Tegen de uitslag van het examen bedoeld in lid j van dit artikel is geen bezwaar of
beroep meer mogelijk.
Artikel 9: Verzuim van de Algemeen Examen Orthopedie
a) De kandidaat die zonder geldige reden (overmacht) wegblijft van een Algemeen
Examen Orthopedie (en zich daar voor had ingeschreven) en/of herexamen, wordt
geacht aan dat examen met onvoldoende resultaat te hebben deelgenomen. De
voorzitter van de Examen Commissie beoordeelt of er sprake is van overmacht en
zijn/haar oordeel is bindend.
b) De kandidaat die zich voor een (her)examen heeft ingeschreven of is opgeroepen en
door overmacht is verhinderd aan dit (her)examen deel te nemen, meldt dit met
opgaaf van redenen zo spoedig mogelijk, doch binnen één maand na de datum van
het (her)examen aan de voorzitter van de Examen Commissie en zijn of haar
opleider.
c) De voorzitter van de Examen Commissie kan het geval van overmacht erkennen.
Indien de voorzitter van mening is dat het geval dient te worden afgewezen dient hij
tenminste twee andere leden van de Examen Commissie te consulteren.
d) De voorzitter brengt de Examen Commissie, de kandidaat en diens opleider binnen
één maand na ontvangst van het bericht van overmacht schriftelijk op de hoogte van
de beslissing.
e) In geval van afwijzen is lid a van dit artikel van toepassing.
f) In geval van erkennen van overmacht wordt de kandidaat geoorloofd bij het
(her)examen afwezig te zijn geweest en wordt het (her)examen op een nader door
de Examen Commissie te bepalen wijze alsnog afgenomen.
Artikel 10: De orde tijdens de Algemene Orthopedie Examens
a) De kandidaat is verplicht zich op verzoek van diegenen belast met de leiding bij de
afname van het (her)examen te legitimeren. Indien daar volgens de leiding aanleiding
voor is, leidt niet kunnen legitimeren tot uitsluiting van het Examen.
b) De kandidaat is verplicht tot één uur na aanvang van het examen in de ruimte waar
het examen wordt afgenomen te blijven.
c) De kandidaat die na aanvang van het examen verschijnt, is van deelname aan het
examen van die dag uitgesloten, behoudens gevallen van overmacht, zulks ter
beoordeling van diegenen belast met de leiding en toezicht van het examen.
d) De kandidaat die later dan één uur na aanvang van het examen verschijnt, is
definitief van deelname aan het examen van die dag uitgesloten.
e) De kandidaat dient de aanwijzingen van diegenen belast met de leiding en toezicht
van het examen direct voor, tijdens en direct na het examen op te volgen.
f) Diegenen belast met de leiding en toezicht van het examen maken een kort verslag
bevattende de presentielijst en de gang van zaken (waaronder gevallen van fraude).
g) De Examen Commissie beslist achteraf in (vermeende) gevallen van fraude over het
wel of niet geldig verklaren van het examen, gehoord de kandidaat en diegenen
belast met de leiding en toezicht van het examen.
Artikel 11: Onvoorzien

a) In geval van calamiteiten, waardoor het verloop van het (her)examen verstoord dan
wel volledig verhinderd wordt, is de leiding bevoegd om ter plekke naar eigen inzicht
beslissingen te nemen.
b) In geval van calamiteiten, waardoor het verloop van het (her)examen verstoord dan
wel volledig verhinderd wordt, treedt de voorzitter van de (Her)Examen Commissie
zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk na 1 week in overleg met de voorzitter van de
Opleidingcommissie (OC), de vertegenwoordiger van de NOV in de
Opleidingcommissie (OC) en de vertegenwoordiger van het Concilium
Orthopaedicum in de (Her)Examen Commissie. In onderling overleg wordt besloten
of lid 11c in werking dient te treden. De voorzitter van de Opleidingcommissie (OC)
informeert zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen 2 weken de
examenkandidaten en de opleiders.
c) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dan wel het tegenstrijdige
bepalingen bevat, alsmede in geval van geschillen over uitleg van dit reglement,
beslist het bestuur van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, zo nodig na
direct belanghebbende partijen gehoord te hebben, een en ander naar het oordeel
van het bestuur. Tegen de beslissing van het bestuur van de Nederlandse
Orthopaedische Vereniging is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Vastgesteld in de Algemene Vergadering van de NOV op 10 oktober 2013

