Toelatingsexamens arts en tandarts
Wil je een opleiding geneeskunde of tandheelkunde volgen aan een Vlaamse universiteit? Dan moet je eerst deelnemen aan het
toelatingsexamen voor arts of tandarts. Ben je gunstig gerangschikt en heb je ten laatste op 30 september 2022 je diploma secundair
onderwijs behaald, dan mag je starten met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde.

WANNEER
• Arts: dinsdag 5 juli 2022
• Tandarts: woensdag 6 juli 2022
WAAR
In scholen of op campussen hoger
onderwijs in heel Vlaanderen en Brussel.
Je krijgt een locatie toegewezen in je regio
voor 15 juni 2022.
INSCHRIJVEN
Vanaf 1 maart tot en met 16 mei 2022 via
toelatingsexamenartstandarts.be
Aan beide examens deelnemen mag maar
je moet voor 30 juni 2022 kiezen welke
studie je voorkeur heeft. Die keuze is
bindend.

EEN GOEDE VOORBEREIDING
Om succesvol deel te nemen is een stevige
component wetenschappen en wiskunde
in je vooropleiding belangrijk. Maar ook je
taalvaardigheid is essentieel.
PRIJS
54 euro per examen.

AGENTSCHAP VOOR HOGER ONDERWIJS,
VOLWASSENENONDERWIJS,
KWALIFICATIES & STUDIETOELAGEN
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL
toelatingsexamenartstandarts.be

EXAMENVERLOOP
De examens arts en tandarts zijn op
dezelfde manier samengesteld en
ingedeeld:
• voormiddag: Kennis en inzicht in de
wetenschappen (KIW)
• namiddag: Generieke competenties (GC)
Ze toetsen je wetenschappelijke
competenties, inzicht, redeneervermogen
en interpersoonlijke vaardigheden.
Het examen verloopt digitaal. Alle vragen
zijn meerkeuzevragen met giscorrectie.
4 TIPS
• Studeer de leerstof van het onderdeel
Kennis en inzicht in de wetenschappen
goed in.
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• Test jezelf via het proefexamen en los de
vragen van de voorbije jaren op.
• Bekijk de voorbereidende initiatieven van
de Vlaamse universiteiten en overweeg
om deel te nemen.
• Oefen gratis via het online leerplatform
Athena van Usolv-it. Ben je ingeschreven
voor het examen, dan krijg je toegang tot
het volledige platform.

MEER INFO
toelatingsexamenartstandarts.be
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EEN VRAAG
Bel gratis 1700,
elke werkdag van 9 tot 19 uur.
Mail naar
toelatingsexamen.artstandarts@vlaanderen.be

