Richtlijnen voor het toelatingsexamen tandarts
Woensdag 3 juli 2019
Brussels Expo, Belgiëplein 1, 1020 Brussel
Lees deze richtlijnen aandachtig door. Bekijk ook zeker het examenreglement, de veel gestelde vragen en de
informatie op de website https://toelatingsexamenartstandarts.be/.
In deze richtlijnen vind je informatie over:
1. de dagindeling
2. veiligheidsmaatregelen
3. wat je mee moet brengen naar het examen
4. het verloop van het examen
5. kenmerken van het examen
6. hoe je de vragen moet beantwoorden
7. de examenlocatie en een plan van de examenlocatie

1. Dagindeling
8 uur
8 uur
9.30 uur
10 uur
10 – 13 uur
13 – 14.15 uur
14.15 uur
14.30 – 16 uur
16 uur

Start toegang tot de site Brussels Expo met eerste controle
Start identiteitscontrole paleis 1 en loopbrug
Toegang tot de zitplaats
Start van het examen
Examenonderdeel: Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW)
Middagpauze
Toegang tot zitplaats
Examenonderdeel: Generieke competenties (GC)
Einde van het examen

2. Veiligheidsmaatregelen
Er zullen drie controles worden uitgevoerd. De eerste en tweede controle kunnen tijdrovend zijn. Kom dus ruim op
tijd naar het examen. Als iedereen het laatste half uur of uur voor de start van het examen toekomt, ontstaan er
wachtrijen en loop je het risico te laat te starten.
Controle 1
Aan de twee toegangen van de site Brussels Expo gebeurt een eerste controle. Die twee toegangen zijn:
- Hek A (zie plan op laatste pagina): kandidaten die met het openbaar vervoer toekomen, zullen de
examensite via hek A betreden.
- Loopbrug (zie plan op laatste pagina): kandidaten die met het openbaar vervoer of met de auto afgezet
worden op de Romeinsesteenweg of die gebruik maken van parking C, zullen de examensite via de loopbrug
betreden.
Aan de eerste controle toon je je uitnodigingsbrief met je plaats- en bloknummer. Enkel wie een geldige
uitnodigingsbrief bij heeft, kan binnen. Er wordt verder ook via een handscan gecontroleerd of je geen gevaarlijke
voorwerpen bij hebt.
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Breng geen rugzak of grote handtas mee naar het examen. Al je persoonlijke spullen en je lunchpakket steek je
in een doorzichtige tas. Alle zakken en tassen die je toch bij hebt, worden gecontroleerd. Dit kan grote wachtrijen
opleveren en is op eigen risico.
Controle 2
De tweede controle is een eerste identiteitscontrole. Die controle gebeurt in paleis 1 voor kandidaten die via hek A
zijn binnengekomen, en verder op de loopbrug voor kandidaten die via parking C zijn toegekomen.
Je houdt je identiteitskaart en uitnodigingsbrief klaar.
Controle 3
Op je examenplaats gebeurt een grondige identiteitscontrole door de toezichters. Je legt je uitnodigingsbrief en je
identiteitskaart op tafel.

3. Wat breng je mee?
Breng de volgende voorwerpen mee naar het examen:
• je uitnodigingsbrief
• een geldige identiteitskaart of (internationaal) paspoort
• een lunchpakket voor de middagpauze
• een doorzichtige (herbruikbare) fles water (zodat je tijdens het examen kan drinken)
• een doorzichtige (plastic) tas om al je persoonlijke spullen in te steken.
Opgelet! Alleen bij het vertonen van een afdruk van je uitnodigingsbrief en je geldige identiteitskaart of
(internationaal) paspoort kan je aan het examen deelnemen. Zonder die documenten word je niet tot het examen
toegelaten. Alle andere identificatiedocumenten zijn niet geldig.
Wat is niet toegestaan?
• eigen schrijfgerief en eigen kladpapier
• een rekenmachine of andere hulpmiddelen zoals handboeken of woordenboeken
• eten tijdens het examen
• drinken tijdens het examen, met uitzondering van water uit een doorzichtige fles
• uurwerk (het uur wordt geprojecteerd tijdens het examen)
• roken
• gebruik van gsm, smartphone of andere mobiele communicatie
Als je denkt dat één van de bovenstaande voorschriften voor jou persoonlijk een probleem oplevert, neem dan
vooraf contact op via: toelatingsexamen.artstandarts@vlaanderen.be.

4. Verloop van het examen
Algemene richtlijnen
•
•

Om een geldig examen af te leggen en resultaten te ontvangen moet je aan alle examenonderdelen
deelnemen.
Je mag geen enkel document van het toelatingsexamen meenemen van je werktafel.
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•
•

•
•

•

•

Gebruik enkel de werkboeken en informatiebundel als kladpapier. Je mag op geen enkel ander document
of medium tussentijdse aantekeningen maken.
Volg de instructies voor het invullen van de antwoordbladen nauwgezet op. Je bent er zelf verantwoordelijk
voor dat de bolletjes op de antwoordbladen zijn ingekleurd voor het einde van het examenonderdeel.
Alleen de ingekleurde bolletjes op de antwoordbladen tellen namelijk mee voor je resultaat. Werkboeken
worden niet verbeterd en de voorlopige antwoorden in de kladkolom van het antwoordblad worden
evenmin in rekening gebracht. Het is niet mogelijk na afloop van het examenonderdeel de bolletjes in te
kleuren, ook niet als je al de voorlopige antwoorden hebt aangeduid.
Als de tijd voor een examenonderdeel is afgelopen, leg je je balpen onmiddellijk neer.
Tijdens het examen kan je geen vragen stellen over de examenonderdelen. Je kan wel schriftelijk
opmerkingen aan de examencommissie bezorgen. Je vraagt zo’n opmerkingenbriefje aan een toezichter.
De examencommissie beslist ad hoc of en hoe ze hierop reageert. Als de examencommissie beslist om
hierop te reageren tijdens het examen, gebeurt dat altijd voor alle deelnemers via het omroepsysteem en
de projectieschermen.
Verlaat de examenhal steeds in stilte en blijf niet rondhangen in de verbindingsruimtes. Dit zorgt voor
geluidsoverlast voor de kandidaten die nog aan het werk zijn. Wanneer je klaar bent met je examen, ga je
’s middags of na het examen meteen naar paleis 1 of naar de Astridhal (de ruimte met de onthaalbalie aan
de loopbrug) en wacht je daar op anderen.
Je mag oordoppen gebruiken tijdens het examen. Het mogen enkel siliconen of mousse oordoppen zijn. Dit
mogen geen elektronische oordoppen of een koptelefoon zijn die verbonden zijn met andere apparatuur.
Je bent zelf verantwoordelijk om de tijd in het oog te houden en om de informatie die via de
projectieschermen wordt gecommuniceerd, op te volgen.

Elke inbreuk op de richtlijnen is een onregelmatigheid en zal worden bestraft volgens het werkingsreglement.

Ontvangst
Je krijgt vanaf 8 uur toegang tot Brussels Expo. Vanaf 8 uur start ook de identiteitscontrole in paleis 1 en op de
loopbrug op basis van je uitnodigingsbrief en identiteitskaart. Begeef je tijdig naar de plaats waar de
identiteitscontrole plaatsvindt. Door het grote aantal kandidaten is het niet mogelijk om iedereen pas het laatste
uur voor de start van het examen te controleren en loop je het risico te laat op je plaats te zitten. Kom daarom ruim
op tijd toe.
Je blijft daarna in de wachtruimte tot de examenruimte opengaat. Vanaf 8 uur kan je gebruikmaken van de toiletten
buiten de examenruimte. Zo vermijd je lange wachtrijen na het binnenkomen in de examenruimte (zie
aanduidingen op het plan). Veel deelnemers zullen gebruikmaken van de eerste toiletten die ze tegenkomen in de
Astridhal. Verderop zijn er meer toiletten (= de tussenverdieping aan de trappen). Schuif dus door als er lange
wachtrijen zijn.
Opgelet! Begeleiders krijgen geen toegang tot de examenlocatie. Er is ook geen wachtruimte voor begeleiders.
Vanaf 9.30 uur krijg je toegang tot je zitplaats. Ga naar de zitplaats die op je uitnodigingsbrief staat. Let op dat je
niet in het verkeerde blok zit. Je volgt daarvoor de signalisatie. Zorg ervoor dat je ten laatste om 9.55 uur op je
zitplaats aanwezig bent.
Laatkomers krijgen nog tot 11 uur toegang tot het examen. Wie later toekomt, krijgt geen toegang meer tot de site
en kan niet deelnemen. Laatkomers krijgen geen extra tijd.
Op je zitplaats vind je een blad met identificatiestickers waarop je identificatiegegevens, samen met je blok- en
zitplaatsnummer vermeld staan.

3

•
•
•
•
•

Controleer of de gegevens op het blad met de identificatiestickers correct zijn.
Leg je uitnodigingsbrief klaar.
Leg je geldige identiteitskaart of (internationaal) paspoort klaar.
Berg al je andere spullen op in een doorzichtige tas op de grond.
Schakel je gsm volledig uit en stop die in een doorzichtige tas. Alle mobiele communicatiemiddelen
moeten permanent en volledig uitgeschakeld zijn.

Maak van de wachttijd voor het eigenlijke begin van het examen gebruik om de instructies die op elke tafel liggen,
aandachtig te lezen. Via grote schermen in het midden van het paleis krijg je verdere informatie. Dezelfde
informatie wordt ook omgeroepen via luidsprekers. Als je oordoppen gebruikt op het examen, ben je zelf
verantwoordelijk om de tijd en de informatie bij te houden.

Start examen voormiddaggedeelte: Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (10 – 13
uur)
• De werkboeken worden uitgedeeld om 9.55 uur. Controleer of de kleur van je werkboek overeenkomt met
de kleur van de sticker op je zitplaats. Je kleeft een identificatiesticker op je werkboek. Je opent je werkboek
pas nadat het startsignaal is gegeven. In het werkboek mag je schrijven en rekenen. Je mag geen bladzijden
uitscheuren.
• Er wordt ook een informatiebundel uitgedeeld om 9.55 uur. Deze bundel bevat formules, het periodiek
systeem der elementen en andere informatie, zoals je vooraf kon raadplegen op de website. Je kleeft een
identificatiesticker op de informatiebundel.
• Zodra je een antwoordblad krijgt, kleef je meteen een identificatiesticker op je antwoordblad, vul je je naam
in en zet je er je handtekening op. Controleer of de kleur in de rechterbovenhoek van het antwoordblad
(blauw of geel) overeenkomt met de kleur van je werkboek en van de sticker op je zitplaats.
• Noteer je voorlopige antwoorden in de tweede kolom van het antwoordblad. Let op: deze kladantwoorden
uit de tweede kolom worden niet in rekening gebracht bij de bepaling van je resultaten. Pas als je zeker bent
van de antwoorden, kleur je de bolletjes in. Als je een fout antwoord hebt aangeduid, kan je de toezichters
om een correctie vragen of uitzonderlijk om één nieuw antwoordblad. Je vraagt om een correctie door het
groene kaartje op je bank met opdruk ‘correctie’ in de lucht te steken. Correcties worden enkel aangebracht
als je voor het eindsignaal de groene kaart hebt opgestoken.
• Zodra je klaar bent, overhandig je het antwoordblad samen met het werkboek en de informatiebundel aan
de toezichter. De toezichter stempelt je uitnodigingsbrief een eerste keer af. Houd de brief goed bij, want je
moet hem na de middag opnieuw voorleggen om verder aan het examen te kunnen deelnemen.
• Bij het eindsignaal om 13 uur leg je je pen neer en sluit je je werkboek. Je mag nu GEEN bolletjes meer
inkleuren.
• Om 13 uur is het eerste deel van het examen afgelopen. Verlaat de examenruimte en neem de doorzichtige
tas met al je persoonlijke spullen mee. Het blad met de identificatiestickers en al het materiaal dat je tijdens
het examen hebt ontvangen, laat je liggen. Als je vroeger klaar bent, kan je de examenruimte verlaten, maar
niet voor 11 uur. Doe dat in stilte: denk aan de anderen. Ga meteen naar paleis 1 of de Astridhal en blijf niet
hangen in de gangen. Dit zorgt namelijk voor geluidsoverlast voor kandidaten die nog niet klaar zijn.

Middagpauze (13 – 14.15 uur)
Tijdens de middagpauze moet je de examenhal verlaten. Je gaat zo snel mogelijk naar paleis 1 of de Astridhal voor
de lunch. Je zorgt zelf voor je lunchpakket en drank. Breng een voldoende ruim pakket mee. Op de examenlocatie
is er geen mogelijkheid om drank of eten aan te kopen. Je fles kan je bijvullen aan de waterfonteinen. Je kan Brussels
Expo niet verlaten, ook niet om een lunchpakket op te halen op de parking. Als je de site toch verlaat, kan je niet
meer deelnemen aan het tweede deel van het examen.
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Vanaf 14.15 uur krijg je opnieuw toegang tot de examenhallen. Zorg ervoor dat je ten laatste om 14.25 uur weer
op je plaats zit. Om 14.30 uur start het namiddaggedeelte. Houd rekening met mogelijke wachttijden bij de
toiletten.

Start examen namiddaggedeelte: Generieke competenties (14.30 – 16 uur)
Het namiddaggedeelte bestaat uit drie toetsen:
• CLEAR;
• VAARDIG deel 1;
• VAARDIG deel 2.
Je kan alleen deelnemen aan het namiddaggedeelte als je ook aan het examendeel van de voormiddag hebt
deelgenomen.

CLEAR (14.30 - 14.50 uur)
• Toezichters delen het werkboek CLEAR uit. Controleer of de kleur van het werkboek (geel of blauw) met de
kleur van de sticker van je zitplaats overeenkomt. Wacht op het signaal om het werkboek te openen. Kleef
een identificatiesticker op je werkboek. Je mag in het werkboek schrijven, maar je mag er geen bladzijden
uitscheuren.
• Zodra het startsignaal is gegeven, mag je beginnen met het oplossen van de vragen in het werkboek.
• Zodra je het antwoordblad CLEAR + VAARDIG ontvangt, controleer je of de kleur in de rechterbovenhoek van
het antwoordblad (blauw of geel) overeenkomt met de kleur van je werkboek en van de sticker op je zitplaats.
Je kleeft een identificatiesticker op het antwoordblad, je vult je naam in op het antwoordblad en zet er je
handtekening op.
• Noteer je voorlopige antwoorden in de tweede kolom van het antwoordblad. Let op: deze kladantwoorden
uit de tweede kolom worden niet in rekening gebracht bij de bepaling van je resultaten. Pas als je zeker bent
van de antwoorden, kleur je de bolletjes in. Als je een fout antwoord hebt aangeduid, kan je de toezichters
om een correctie vragen of uitzonderlijk om één nieuw antwoordblad. Je vraagt om een correctie door het
groene kaartje op je bank met opdruk ‘correctie’ in de lucht te steken. Correcties worden enkel aangebracht
als je voor het eindsignaal de groene kaart hebt opgestoken.
• Zodra je klaar bent met het examen, overhandig je je werkboek aan de toezichter. Het antwoordblad houd
je bij voor de VAARDIG-toets.
• Bij het eindsignaal om 14.50 uur sluit je je werkboek. Je kan tussen CLEAR en VAARDIG deel 1 wel nog bolletjes
inkleuren.

VAARDIG (14.55 – 16 uur)
VAARDIG bestaat uit twee delen:
Deel 1 (14.55 – 15.40 uur )
• Vanaf 14.50 uur ontvang je een werkboek VAARDIG deel 1 met drie teksten en 15 vragen. Je wacht op het
signaal om 14.55 uur om het werkboek te openen.
• Zodra het startsignaal is gegeven lees je de teksten aandachtig door en beantwoord je de vragen.
• Je mag geen informatie uit de originele teksten noteren om tijdens het tweede deel van de proef te
gebruiken. Als je dat toch doet, zal de examencommissie sancties opleggen volgens het werkingsreglement.
• Noteer je voorlopige antwoorden in de tweede kolom van het antwoordblad. Let op: deze kladantwoorden
uit de tweede kolom worden niet in rekening gebracht bij de bepaling van je resultaten. Pas als je zeker bent
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van de antwoorden, kleur je de bolletjes in. Als je een fout antwoord hebt aangeduid, kan je de toezichters
om een correctie vragen of uitzonderlijk om één nieuw antwoordblad. Je vraagt om een correctie door het
groene kaartje op je bank met opdruk ‘correctie’ in de lucht te steken. Correcties worden enkel aangebracht
als je voor het eindsignaal de groene kaart hebt opgestoken.
• Op het einde van dit onderdeel halen de toezichters de werkboeken op. Het antwoordblad houd je bij voor
het tweede gedeelte van de proef.
• Bij het eindsignaal om 15.40 uur sluit je je werkboek. Je kan tussen VAARDIG deel 1 en VAARDIG deel 2 wel
nog bolletjes inkleuren.
Deel 2 (15.45 – 16 uur)
• Je ontvangt een nieuw werkboek VAARDIG deel 2 met 10 vragen over de voorbije leesteksten. Je kan het
werkboek van het eerste deel van deze proef niet meer raadplegen. In het nieuwe werkboek staat wel
ondersteunende informatie die nuttig kan zijn voor deze opdracht.
• Je beantwoordt de vragen op basis van de informatie die je je herinnert of die je onthouden hebt uit de
teksten, de schema's en figuren.
• Noteer je voorlopige antwoorden in de tweede kolom van het antwoordblad. Let op: deze kladantwoorden
uit de tweede kolom worden niet in rekening gebracht bij de bepaling van je resultaten. Pas als je zeker bent
van de antwoorden, kleur je de bolletjes in. Als je een fout antwoord hebt aangeduid, kan je de toezichters
om een correctie vragen of uitzonderlijk om één nieuw antwoordblad. Je vraagt om een correctie door het
groene kaartje op je bank met opdruk ‘correctie’ in de lucht te steken. Correcties worden enkel aangebracht
als je voor het eindsignaal de groene kaart hebt opgestoken.
• Het is niet mogelijk om tijdens VAARDIG deel 2 vroeger af te geven. Als je vroeger klaar bent, sluit je je
werkboek en wacht je tot 16 uur om af te geven. Op die manier kunnen we de nodige rust garanderen voor
deelnemers die tot 16 uur bezig zijn met het examen.
• Bij het eindsignaal om 16 uur leg je je pen neer en sluit je je werkboek. Je mag nu GEEN bolletjes meer
inkleuren.

Einde van het examen
•
•
•

Na het beëindigen van je examen, verlaat je in stilte de examenruimte. Je neemt alleen je doorzichtige tas
met je persoonlijke spullen mee. Het blad met de identificatiestickers en al het materiaal dat je tijdens
het examen ontvangen hebt, laat je op de tafel liggen, inclusief de balpen.
Laat de toezichter voor de tweede keer je uitnodigingsbrief afstempelen. Die afgestempelde
uitnodigingsbrief is het enige bewijs dat je aan het volledige toelatingsexamen hebt deelgenomen. Houd
hem dus zorgvuldig bij.
Als je eerder met het examen klaar bent of opgeeft, kan je de examenruimte vroeger verlaten, maar niet
voor 15 uur. Doe dat in stilte zodat je de andere kandidaten niet stoort. Als je eenmaal buiten bent, mag je
onder geen enkele voorwaarde weer naar binnen. Ga meteen naar paleis 1 of de Astridhal (waar de
loopbrug naar de parking is) en blijf niet hangen in de gangen, want dit zorgt voor geluidsoverlast. Tijdens
VAARDIG deel 2 (15.45 – 16 uur) kan je niet vroegtijdig afgeven.

5. Kenmerken van het examen
Aard van het examen
Het toelatingsexamen bestaat uit meerkeuzevragen voor alle examenonderdelen. Voor elke vraag zijn er vier
antwoordalternatieven waarvan slechts één het juiste antwoord is. De andere drie zijn fout.
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Aantal vragen per onderdeel
•
•

Kennis en inzicht in de wetenschappen : 40 vragen, waarvan telkens 10 vragen voor wiskunde, fysica,
chemie en biologie
Generieke competenties: 40 vragen
o CLEAR: 15 vragen
o VAARDIG deel 1: 15 vragen
o VAARDIG deel 2: 10 vragen

Toepassen van giscorrectie
Aanduiden van een fout antwoord wordt bestraft met een giscorrectie die gelijk is aan –1 punt. Voor vier
antwoordalternatieven met slechts één correct antwoord geeft dit de volgende mogelijke scores per vraag:
• +3 punten in geval van een correct antwoord;
• 0 punten indien de vraag wordt opengelaten;
• -1 punt in geval van een fout antwoord (toepassen van de giscorrectie).
Slagen en gunstige rangschikking
Slagen voor het examen is niet voldoende om te starten met de opleiding. Om opgenomen te worden in de
rangschikking, moet je geslaagd zijn voor beide examenonderdelen:
• minstens 60/120 punten voor KIW
• minstens 60/120 voor GC
Enkel wie bij de inschrijving aangegeven heeft gerangschikt te willen worden én geslaagd is voor beide
onderdelen op het examen, wordt opgenomen in de rangschikking.
Om toegang te krijgen tot de opleiding geneeskunde moet je gunstig gerangschikt zijn. Iedereen die evenveel
punten heeft als of meer punten heeft dan de cesuur, is gunstig gerangschikt. De cesuur zijn de totale punten van
de persoon op plaats 147 in de rangschikking.

6. Hoe antwoord je correct op de vragen?
Alle vragen van het toelatingsexamen zijn meerkeuzevragen.
De vragen staan in een werkboek. In het werkboek heb je ook voldoende ruimte om eventuele berekeningen te
maken. Je antwoorden breng je over op speciale antwoordbladen die de examencommissie nadien elektronisch
leest.
LET OP: het antwoordblad moet net en proper blijven. Er mogen geen vegen, balpenpuntjes of strepen op het
blad staan. Deze kunnen door de correctiesoftware herkend worden als antwoorden en kunnen je resultaten
beïnvloeden, ook al heb je een ander bolletje ingekleurd voor die vraag. Zorg er ook voor dat je de
kladantwoorden niet buiten het voorziene kader schrijft. Heb je een fout of een vlekje, laat dit dan corrigeren
door een toezichter. Teken op het witte stickerbolletje (= correctiesticker) geen nieuwe cirkel want dit zal ook als
antwoord worden herkend.
Je moet er zelf voor zorgen dat je de bolletjes op de antwoordbladen tijdig en correct inkleurt. Werkboeken
worden niet verbeterd. Als je er om welke reden dan ook niet in slaagt om je kladantwoorden over te brengen
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naar de bolletjes, zullen je kladantwoorden niet gelezen worden. Ook je aantekeningen in het werkboek worden
niet in aanmerking genomen.
Dit is een voorbeeld van een antwoordblad. Kijk goed naar tips waarop je moet letten.
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7. De examenlocatie
Brussels Expo
Het examen vindt plaats in Brussels Expo, Belgiëplein 1, 1020 Brussel.

Bereikbaarheid
Alle informatie over de bereikbaarheid vind je op de website van Brussels Expo: https://www.brusselsexpo.com/nl/bezoekers/bereikbaarheid.
Vertrek op tijd en houd er rekening mee dat er uitgebreide controles zijn aan de ingang en dat je nog een eindje
moet wandelen om je zitplaats te bereiken. De examenlocatie is uitgestrekt.

Hoe kom je Brussels Expo binnen?
•

Je komt met de metro of de bus (halte aan zijde Bruparck - MIVB)

Via voetgangersdeur A (rode cirkel op het plan) krijg je vanaf 8 uur toegang tot paleis 1. De eerste
veiligheidscontrole op aan hek A start om 8 uur en de tweede toegangscontrole start om 8 uur op het einde van
paleis 1 (aan de poort ter hoogte van 1D op het plan). Via een afgebakend wandeltraject bereik je vervolgens de
wachtruimte (Astridhal – oranje kleur op het plan en verbindingszones). Hier wacht je totdat je naar je zitplaats
mag.
•

Je komt met de bus (halte aan de Romeinsesteenweg – De Lijn)

Via de trappen naast de bushalte aan de Romeinsesteenweg, kan je parking C bereiken. Vanaf parking C kan je via
de ‘passerelle/loopbrug’ Brussels Expo binnenwandelen (zie plan). De eerste veiligheidscontrole op de loopbrug
start om 8 uur en de tweede toegangscontrole op de loopbrug start om 8 uur. Daarna kan je in de wachtruimte
(Astridhal – oranje kleur op het plan en verbindingszones) wachten totdat je naar je zitplaats mag.
•

Je komt met de auto

Parking C is vanaf 7 uur gratis beschikbaar en bereikbaar via de Romeinsesteenweg. Parking C is ook de kiss and
ride. Gebruik de omliggende straten NIET als kiss and ride. Dit leidt elk jaar tot immense files rondom de site,
waardoor het verkeer strop loopt en het afzetten/oppikken van deelnemers langer duurt van via parking C.
Vanaf parking C kan je via de ‘passerelle/loopbrug’ Brussels Expo binnenwandelen (zie plan). De eerste
veiligheidscontrole op de loopbrug start om 8 uur en de tweede toegangscontrole op de loopbrug start om 8 uur.
Daarna kan je in de wachtruimte (Astridhal – oranje kleur op het plan en verbindingszones) wachten totdat je naar
je zitplaats mag.
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Examenpaleizen:
Toegang kandidaten met de
wagen van Parking C
+ kiss and ride

paleis 5:
blokken 1 – 36
paleis 6:
blokken 63 – 84
paleis 9:
blokken 37 - 62

Onthaal & Lunchruimte
kandidaten
Lunchruimte paleis 1
toegankelijk via gangen
weergegeven in oranje op
kaart

Toegang kandidaten met
openbaar vervoer MIVB

Halte De Lijn
Bus 250, 251, 260 en 820

MIVB - Halte Heizel
Metrolijn 6
Tram 7
Bus 84 en 88

11

Toiletten tijdens het examen
Toiletten vóór en na het examen

