Toelatingsexamens arts en tandarts
Wil je starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde aan een Vlaamse universiteit?
Dan moet je eerst deelnemen aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts. Wie gunstig
gerangschikt is en ten laatste op 30 september 2021 het diploma secundair onderwijs behaalt,
mag starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde.

INSCHRIJVEN
Schrijf je in tussen 1 maart en 15 mei 2021 via
toelatingsexamenartstandarts.be
Als je je voor beide examens inschrijft, moet
je je voorkeur kenbaar maken. De keuze is
bindend en kan je tot 30 juni 2021 aanpassen.
Je betaalt 52 euro per toelatingsexamen.
WAAR EN WANNEER
• Arts: dinsdag 6 juli 2021
• Tandarts: woensdag 7 juli 2021
Op verschillende locaties verspreid over heel
Vlaanderen en Brussel. Op 15 juni 2021 weet
je waar je het examen zult afleggen.

EXAMENVERLOOP
De examens arts en tandarts hebben een
gelijkaardige samenstelling en indeling.
Ze bestaan uit twee examenonderdelen:
• Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW)
• Generieke competenties (GC)
Ze toetsen je wetenschappelijke
competenties, inzicht, redeneervermogen en
interpersoonlijke vaardigheden. Alle vragen
zijn meerkeuzevragen met giscorrectie.
Het examen verloopt digitaal en duurt
een hele dag. Vanaf 1 juni 2021 kan je je
vertrouwd maken met de functionaliteiten
van het digitale examenplatform.

VOORBEREIDING
Om succesvol deel te nemen aan de
toelatingsexamens is een voldoende grote
component wetenschappen en wiskunde in je
vooropleiding belangrijk, net als taalvaardigheden.
• Studeer de leerstof van het onderdeel Kennis en
inzicht in de wetenschappen goed in.
• Oefen de leerstof in via het online leerplatform
Athena van Usolv-it. Als je bent ingeschreven
voor het toelatingsexamen, kan je er oefenen
op basis van vragen uit voorbije edities van het
toelatingsexamen, ijkingstoetsen en olympiades.
• Raadpleeg de vragen van de voorbije jaren. Die
geven je een idee van de wijze van examineren.
• Test jezelf. Check of je de leerstof voor het examen
beheerst via een proefexamen.
• De Vlaamse universiteiten organiseren ook
verschillende voorbereidende initiatieven.
Meer info vind je op
toelatingsexamenartstandarts.be/voorbereiding
ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN
De examencommissie wil alle deelnemers in
optimale omstandigheden aan het examen laten
deelnemen. Heb je een functiebeperking (bv. dyslexie,
dyscalculie…)? Dan kan je gebruik maken van
specifieke ondersteunende maatregelen. Vraag ze
aan bij je inschrijving. Bezorg de nodige attesten aan
de examencommissie ten laatste op 15 mei 2021.
NOG VRAGEN?
Meer info op toelatingsexamenartstandarts.be
Bel gratis 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur.
Mail naar
toelatingsexamen.artstandarts@vlaanderen.be
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