
Vragenlijst interuniversitaire voortgangstoets geneeskunde (iVTG) - vooraf 

 

Naam:         Studentnummer:     

Universiteit:        Masterjaar (1,2 of 3):     

 

De volgende vragen gaan over de voortgangstoets zoals je deze gewend bent. Geef voor elke van de 

volgende stellingen aan in hoeverre deze op jou van toepassing is op de volgende schaal van 1 

(helemaal oneens) tot 5 (helemaal eens): 

 

 Helemaal oneens 1 2 3 4 5 Helemaal eens 

           (1-5) 

1. De vragen in de toets waren moeilijk.        

2. De onderwerpen in de toets waren moeilijk.       

3. In de toets kwamen moeilijke termen voor.       

4. Ik lever doorgaans veel mentale inspanning door de moeilijkheid van de   

toets.            

5. De instructies waren onduidelijk.        

6. De instructies zaten vol onduidelijke taal.       

7. De instructies waren niet effectief.        

8. Ik lever doorgaans veel mentale inspanning door onduidelijke, ineffectieve  

instructies.           

9. Alle onderwerpen die ik in mijn geneeskundeopleiding heb gezien zijn goed 

vertegenwoordigd in de toets.         

10. De aanwezigheid van de vraagtekenoptie maakt mij onzeker.     

11. De aanwezigheid van de vraagtekenoptie maakt de toets doorgaans  

moeilijker.           

12. De score op de diverse onderwerpen komt doorgaans overeen met mijn  

verwachting over mijn kennis van die domeinen.      

13. Ik blader nogal eens terug naar een eerdere vraag.      

14. Ik pas nogal eens mijn antwoord op een vraag aan.      

15. De voortgangstoetsscore vind ik doorgaans informatief.     

16. De mogelijkheid om vragen mee naar huis te nemen vind ik nuttig.    

17. De mogelijkheid om commentaar te leveren op vragen vind ik nuttig.    

18. Opmerkingen: 

             

             

             

             

             



Vragenlijst interuniversitaire voortgangstoets geneeskunde (iVTG) - achteraf 

 

Naam:         Studentnummer:     

Universiteit:        Masterjaar (1,2 of 3):     

 

De volgende vragen gaan over de toets die je zojuist hebt gemaakt. Geef voor elke van de volgende 

stellingen aan in hoeverre deze op jou van toepassing is op de volgende schaal van 1 (helemaal 

oneens) tot 5 (helemaal eens): 

 

 Helemaal oneens 1 2 3 4 5 Helemaal eens 

           (1-5) 

1. De vragen in de toets waren moeilijk.        

2. De onderwerpen in de toets waren moeilijk.       

3. In de toets kwamen moeilijke termen voor.       

4. Ik heb veel mentale inspanning geleverd door de moeilijkheid van de toets.   

5. De instructies waren onduidelijk.        

6. De instructies zaten vol onduidelijke taal.       

7. De instructies waren niet effectief.        

8. Ik heb veel mentale inspanning geleverd door onduidelijke, ineffectieve  

instructies.           

9. Alle onderwerpen die ik in mijn geneeskundeopleiding heb gezien waren  

goed vertegenwoordigd in de toets.        

10. De afwezigheid van de vraagtekenoptie maakte mij onzeker.     

11. De afwezigheid van de vraagtekenoptie maakte de toets moeilijker.    

12. De score op de diverse onderwerpen komt overeen met mijn verwachting   

over mijn kennis van die domeinen.        

13. De afwezigheid van de mogelijkheid om terug te keren naar een vorige  

vraag maakte mij onzeker.         

14. De afwezigheid van de mogelijkheid om het antwoord op een vraag aan te  

passen maakte mij onzeker.         

15. De score vind ik informatief.         

16. De mogelijkheid om vragen mee naar huis te nemen vind ik nuttig.    

17. De mogelijkheid om commentaar te leveren op vragen vind ik nuttig.    

18. Opmerkingen:  

             

             

             

             

             


