
Hoe bereid ik het toelatingsexamen arts/tandarts voor?
Hoe verhoog ik mijn slaagkansen voor het toelatingsexamen?

Geneeskunde 
studeren...

Meer info

• prof. dr. Marjan Vandersteen 
   marjan.vandersteen@uhasselt.be
• kathleen.ungricht@uhasselt.be - 011 26 85 03  

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek
Agoralaan  -  Gebouw D  - 3590 Diepenbeek

Hoe inschrijven?

Het aantal deelnemers is beperkt. Verplicht online inschrijven 
op www.uhasselt.be/coachingarts.

• Leerlingen die reeds ingeschreven hebben voor de geneeskun-
dedagen hoeven geen tweede keer in te schrijven voor de 
geneeskundedagen.
• Leerlingen die inschrijven voor het programma KIW 
ontvangen een studentenkaart van de UHasselt.  Zij krijgen 
een gebruikersnummer en een wachtwoord zodat ze kunnen 
inloggen op de elektronische leeromgeving.

inschrijvingsgeld

• voor KiW:  20 EUR
 Overschrijven op 001-0187079-42 van de Universiteit 

Hasselt met vermelding van ‘toelatingsexamen KIW’.
• voor geneeskundedagen (iVV): 7 EUR
 Overschrijven op 001-0187079-42 van de Universiteit Hasselt 

met vermelding van “geneeskundedagen” en gekozen datum.

De inschrijving wordt definitief na ontvangst van de betaling.

Waar?

Universiteit Hasselt
Agoralaan - Gebouw D
3590 Diepenbeek



Als je voor geneeskunde kiest, wil je mensen genezen en ziektes voorkomen. Om een 
goede arts te zijn, mag je niet bang zijn van hard werken en moet je leren goed met 
mensen om te gaan. Maar je moet ook een ethisch besef ontwikkelen en inzicht krijgen 
in je eigen handelen en gevoelens.

Leerlingen die voor de artsenopleiding willen kiezen moeten vooraf slagen voor het 
toelatingsexamen. Het examen wordt jaarlijks tweemaal georganiseerd door het 
departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  
(www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen).

Programma KiW
In elke sessie komt aan bod:
• bondig overzicht van de te kennen theorie
• oefenen met meerkeuzevragen die betrekking hebben op   
   het deelthema
• bespreken van de oplossingsstrategieën.

Wanneer?  Zaterdagvoormiddag van 09.00 tot 13.00 uur 
(twee sessies en een pauze).
• 27 februari 2010  • 13 maart 2010  
• 24 april 2010  • 8 mei 2010   
• 29 mei 2010

Leerlingen die minstens zes van de 8 sessies hebben bijgewoond 
worden toegelaten tot de twee responsiecolleges op donderdag 
1 juli en vrijdag 2 juli, telkens van 18.00 tot 19.30 uur.

Programma geneeskundedagen (o.a. iVV)

Toelatingsexamen 

Het toelatingsexamen bestaat uit twee delen: 
• Kennis in de wetenschappen (KiW) peilt naar kennis 

en inzicht in wiskunde, fysica, chemie en biologie.

•  informatie verwerven en verwerken (iVV) gaat de 
capaciteiten na om informatie te verwerken.

Om te slagen moeten je op elk deel 10/20 behalen en 
tenminste 22/40 voor het geheel.
Eens je bent toegelaten, liggen je slaagkansen aan de 
universiteit zeer hoog: gemiddeld slaagt 85 tot 90 % van 
de eerstejaars geneeskunde.

Voor wie?

De Universiteit Hasselt begeleidt leerlingen die overwegen 
om geneeskunde te studeren in het zesde jaar van het SO 
bij de voorbereiding van het toelatingsexamen.

Hoe pakt de UHasselt 
de voorbereiding aan?

De Universiteit Hasselt organiseert in het schooljaar 
2009-2010 trainingsessies zodat je goed voorbereid naar 
het examen trekt en zo je slaagkansen optimaliseert. 
De begeleiding gebeurt door leerkrachten SO die van de 
Universiteit Hasselt een coachingsopdracht kregen.

Voor het deel Kennis in de wetenschappen of KIW 
organiseren we op zaterdagvoormiddag 16 sessies van twee 
uur.  In elke sessie komt een vakgebied aan bod: wiskunde of 
chemie of fysica of biologie. Net voor het toelatingsexamen 
organiseren we bovendien twee responsiecolleges, waarin 
uitgebreid op de vragen van de deelnemers wordt ingegaan. 
Het geheel wordt ondersteund met een elektronische 
leeromgeving.

Voor het deel Informatie verwerven en verwerken of IVV kun 
je inschrijven op één van de geneeskundedagen. Tijdens de 
geneeskundedagen leren we deelnemers op een efficiënte 
manier hun weg vinden in de medische literatuur. Je krijgt 
tips om binnen een beperkt tijdsbestek efficiënt een artikel 
of een brochure te lezen en de kennis daarna toe te passen. 
Het belang van een goede communicatie tussen arts en 
patiënt ontkent niemand. Je oefent het communicatiemodel 
dat gebruikt wordt op het toelatingsexamen.

Hetzelfde programma wordt vijfmaal ingericht. 
Het aantal deelnemers per namiddag is beperkt tot 60.

Wanneer? Woensdagnamiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
• 24 februari 2010  • 17 maart 2010
• 24 maart 2010  • 28 april  2010 
• 5 mei 2010


