
Toelatingsexamen 
arts - tandarts



Waarom?

§ vrees voor een te groot aantal zorgverstrekkers en 
eventuele vermindering van de kwaliteit

§ KB 1996: beperking tot inschrijving bij het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

§ onverantwoord om een kandidaat na zware studie 
de toegang tot het beroep te ontzeggen in het 
RIZIV stelsel

§ conclusie:
kwalitatieve selectieproef  voor de studie
(sinds 1998)



Sfeerbeelden







Praktische informatie

§ Examenlocatie
§ Heizel Brussel

§ Examenmoment
§ tot 2017 : twee kansen (juli en augustus)
§ sinds 2018 : één kans voor de artsen (begin juli) en één 

kans voor de tandartsen (begin juli)
§ Eén examen zodat onderlinge vergelijking mogelijk wordt
§ Je kent het resultaat tijdig
§ Niet hele vakantie ‘blokken’
§ Eventueel tijdig nadenken over andere studie



Praktische informatie

§ Examenvorm
§ meerkeuzevragen met giscorrectie

§ Examenverloop
§ Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW)
§ Generieke competenties (GC)

§ Inschrijven
§ Tijdig: stop inschrijvingen 15 mei 2020
§ Via website toelatingsexamenartstandarts.be
§ Ook tijdig inschrijvingsgeld (52 euro) betalen



Inhoud toelatingsexamen

§ Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW) 
§ 40 meerkeuzevragen : 10 per wetenschapsvak (biologie –

chemie – fysica – wiskunde)
§ leerstofonderdelen vermeld in de brochure

§ 2de graad en 3de graad
§ eventuele tekorten bijwerken

§ met formularia
§ zonder rekenmachine



Inhoud toelatingsexamen

§ Generieke competenties (GC)
§ 15 meerkeuzevragen : CLEAR : communicatieve 

vaardigheden : Conflicthantering, Luistervaardigheid, 
Empathie, Aandacht, Reflectie, Respect

§ 15 + 10 meerkeuzevragen : VAARDIG : tekstanalyse : 
Verbinden, AnAlyseren, ReDeneren, InteGreren : 
§ deel 1 : open boek
§ deel 2 : zonder teksten



Wie slaagt?  TOT 2017

§ Kennis en Inzicht in de Wetenschappen: minstens 
50 % op het geheel, dus niet per vak (10 / 20)

§ Informatie Verwerven en Verwerken: minstens 50% 
(10 / 20)

§ Totaal: minstens 55% (22 / 40)
§ Diploma secundair onderwijs voor 31 december





Wie slaagt?   VANAF 2018

§ Geslaagd op KIW : minstens 60 / 120
§ Geslaagd op GC : minstens 60 / 120
§ Gunstig (hoogst) gerangschikt worden, d.w.z. 

evenveel of meer hebben dan de persoon op plaats 
… op de lijst van geslaagden

§ Numerus fixus : de overheid bepaalt jaarlijks het juiste aantal 
toegelatenen op basis van het contingent

§ In 2018 : 1104 artsen en 135 tandartsen
§ In 2019 : 1153 artsen en 147 tandartsen

§ Diploma secundair onderwijs voor 30 september



Wie slaagt?   VANAF 2020

§ Je kan slechts voor één examen gunstig 
gerangschikt worden.

§ Op voorhand moet je aanduiden welke opleiding je voorkeur 
heeft.

§ Kom je in aanmerking voor beide examens: enkel gunstig 
gerangschikt voor jouw keuze

§ Kom je niet in aanmerking voor de opleiding van jouw keuze 
maar wel voor de andere opleiding : je wordt toch gunstig 
gerangschikt voor de andere opleiding





Voorbereiding op het 
toelatingsexamen



Hoe voorbereiden?
§ officiële informatie doornemen

§ zie website
http://toelatingsexamenartstandarts.be/

§ zie informatiebrochure

http://toelatingsexamenartstandarts.be/


Hoe voorbereiden?

§ officieuze informatie
§ informatie via vroegere deelnemers
§ allerhande niet-officiële websites
§ trainingscursussen

§ op school
§ privé
§ aan een universiteit


