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Selectie Procedure 2023-2024 
 

Voor het studiejaar 2023-2024 zijn er voor de bacheloropleiding Tandheelkunde aan de RUG/UMCG 

in totaal 48 eerstejaarsplaatsen beschikbaar. De opleiding Tandheelkunde wordt alleen in het 

Nederlands aangeboden. Alle plaatsen worden via selectie toegekend! In deze brochure vind je meer 

informatie over de selectie. 

 

Voorwaarden om mee te kunnen doen aan de selectie  

Deelname aan de selectie is alleen mogelijk als je in het jaar van deelname kunt voldoen aan de 

landelijke, wettelijke vooropleidingseisen die gelden voor toelating tot de opleiding Tandheelkunde. 

Wanneer je nog niet aan de eisen voldoet mag je meedoen aan de selectie wanneer je dit jaar VWO-

eindexamen met het juiste vakkenpakket doet (Biologie, Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde A of 

B) of wanneer je op een andere manier aan de vooropleidingseisen kunt voldoen. Om te worden 

toegelaten tot de opleiding moet je uiterlijk 15 juli 2023 volledig aan de vooropleidingseisen voldoen. 

Als de resultaten van jouw eindexamen pas na 15 juli 2023 beschikbaar zijn dan moet je zelf uitstel 

aanvragen1. Meer informatie over de toelating vind je hier.  

 

Indien je niet aan de vooropleidingseisen op basis van een VWO-diploma kunt voldoen 

Wanneer je niet aan de vooropleidingseisen kunt voldoen op basis van een VWO-diploma moet je 

behalve de selectieprocedure een toelatingsprocedure doorlopen om je toelaatbaarheid te laten 

beoordelen. Let op: de selectie- en toelatingsprocedure zijn twee aparte procedures! 

Als je niet aan de vooropleidingseisen kunt voldoen op basis van een VWO-diploma, maar wel op 

basis van een internationaal/niet-Nederlands diploma (voor toelating op basis van andere 

vooropleidingen, zoals een Nederlands hoger onderwijs diploma geldt een andere procedure2), dan 

moet je je toelaatbaarheid laten beoordelen via het Admissions Office. Aan deze diplomawaardering 

zijn (niet-restitueerbare) kosten verbonden3. Om je toelaatbaatheid door het Admissions Office te 

laten beoordelen moet je je uiterlijk 15 januari 2023 niet alleen via Studielink aanmelden, maar ook 

via het Online Application Systeem (OAS). OAS is het aanmeldsysteem van het Admissions Office (zie 

voor meer informatie onder “Aanmelding selectie”). Om je te kunnen aanmelden in OAS, moet je je 

eerst aanmelden via Studielink. Je krijgt dan instructies om je aanmelding in OAS te voltooien. Het is 

belangrijk deze instructies nauwgezet te volgen. Meld je zo snel mogelijk aan in OAS, want je moet 

vóór de selectiedag in het bezit zijn van een bevestigingsmail van het Admissions Office dat je dossier 

over je toelaatbaarheid in behandeling is. Nadat je je aanmelding via OAS hebt gesubmit (dit is de 

term die in OAS wordt gebruikt), ontvang je een email met een betaallink. Betaling van het voor de 

diplomawaardering verschuldigde bedrag betekent echter nog niet dat je dossier over je 

toelaatbaarheid al in behandeling is. Pas wanneer het Admissions Office alle (minimaal vereiste) 

documenten heeft ontvangen om je aanmelding te kunnen behandelen, krijg je de bevestigingsmail 

dat je dossier over je toelaatbaarheid in behandeling is. Zorg er daarom voor dat je uiterlijk 15 januari 

2023 alle vereiste documenten uploadt in OAS en de OAS-aanmelding voor deze deadline submit. 

 
1 Als de resultaten van jouw eindexamen niet voor 15 juli 2023 beschikbaar zijn, maar wel voor 1 september 

2023, dan moet je zelf uiterlijk 15 juli uitstel aanvragen via het formulier selectie en plaatsing. 
2 Ook voor toelating via Colloquium Doctum (21+ toets) of op basis van een Nederlands hoger onderwijs 

diploma (zoals een hbo-propedeuse of een hbo- of wo-bachelor) is een aanvullende procedure vereist. Deze 
procedures worden afgehandeld door de Faculteit Medische Wetenschappen en niet door het Admissions 
Office. Neem voor meer informatie over deze procedures contact met ons op via admission.med@umcg.nl 

3 Het Admissions Office vraagt voor diplomawaardering een application fee van €100 die vooraf dient te 
worden betaald. Meer informatie vind je hier. 

https://www.rug.nl/bachelors/dentistry/#!requirements
https://student.sl-cloud.nl/
https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/aanmelding-en-inschrijving/selectie-en-plaatsing/formulieren/formulier-selectie-en-plaatsing
mailto:admission.med@umcg.nl
https://www.rug.nl/education/bachelor/international-students/admission-and-application/
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Hoe eerder je je aanmeldt, des te eerder je de bevestigingsmail ontvangt dat je dossier over je 

toelaatbaarheid in behandeling is. Meer informatie vind je hier, hier en hier. 

 

Aanmelding selectie – deadline 15 januari 2023 

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden voor toelating en wil je graag in het Groningse programma 

studeren, meld je dan vanaf 1 oktober 2022 aan voor de opleiding Tandheelkunde aan de 

RUG/UMCG. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 januari 2023 om 23:59 uur Nederlandse tijd via 

Studielink. Om in te loggen op Studielink moet je, als je in Nederland woont, gebruik maken van je 

DigiD. Als je (nog) in het buitenland woont gebruik je een gebruikersnaam en wachtwoord. Houd er 

rekening mee dat het na het aanvragen van een DigiD of een gebruikersnaam en wachtwoord enkele 

werkdagen duurt voordat je je inloggegevens ontvangt! 

 

Let op: aan de selectie voor Tandheelkunde in Groningen kun je slechts één keer deelnemen4.  

 

De selectie 

Wat vinden we belangrijk bij de selectie? 

In de selectieprocedure zoeken we kandidaten met ambitie en talent, en met de cognitieve en non-

cognitieve kwaliteiten die nodig zijn om de studie succesvol af te ronden en om een goede tandarts 

te worden. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je je goed oriënteert op de opleiding, je 

toekomstige beroep en op de benodigde competenties om tandheelkundig professional te worden. 

Het is belangrijk dat je bewust kiest voor de opleiding Tandheelkunde zoals wij die in Groningen 

vormgeven en dat de specifieke kenmerken van de opleiding je aanspreken. We gaan er daarom van 

uit dat je weet waar het Groningse curriculum voor staat én waarom dit goed bij je past!  

      

Selectieprocedure en de Corona-pandemie5 

Omdat de situatie wat betreft de Corona-pandemie nog niet stabiel is, kan het gebeuren dat het toch 

niet mogelijk is om de selectieprocedure volgens de geplande opzet doorgang te laten vinden. We 

verzoeken je onze website goed in de gaten te houden zodat je tijdig op de hoogte bent wanneer we 

ons toch genoodzaakt zien van de geplande procedure af te wijken. 

 

De selectieprocedure5 

Als je je correct hebt aangemeld in Studielink sturen wij je op 16 januari 2023 een mail met 

informatie over de selectiedag op vrijdag 17 februari 2023, zaterdag 18 februari 2023 of zondag 19 

februari 2023 in Groningen. Deze mail bevat ook informatie over hoe je via een E-Learning portal 

toegang krijgt tot het huiswerk ter voorbereiding op de selectie en waar je het Formdesk-formulier 

vindt waarmee je je deelname aan de selectie bevestigt. Om mee te doen met de selectie is 

aanwezigheid op de selectiedag in Groningen noodzakelijk5,6. In verband met de logistiek van de 

selectiedag zelf vragen we je om uiterlijk 29 januari 2023 definitief aan ons door te geven of je 

 
4 Wanneer je op 15 januari 2023 bent aangemeld in Studielink voor de opleiding Tandheelkunde in Groningen 

telt dat als deelname (ook als je later besluit toch niet deel te nemen). Alleen als je in het jaar van deelname 
toch niet kunt voldoen aan de vooropleidingseisen kun je je selectiepoging ongedaan laten maken. Hiervoor 
dien je voor 1 september 2023 het formulier selectie en plaatsing in te vullen. 

5 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Het UMCG behoudt zich het recht 
voor om de hier beschreven selectieprocedure en -criteria aan te passen naar aanleiding van nieuwe 
ontwikkelingen rondom de Corona-pandemie of andere calamiteiten. 

6 Kandidaten uit Caribisch Nederland (zgn. BES eilanden) en Aruba, Curaçao en Sint-Maarten worden verzocht 
zich – na aanmelding bij Studielink – zo spoedig mogelijk doch niet later dan 16 januari 2023, bij ons te 
melden via email (selectionmedicalbachelors@umcg.nl) o.v.v. ‘kandidaat BES eiland, Aruba, Curaçao of Sint-
Maarten’. 

https://www.rug.nl/bachelors/dentistry/#!requirements
https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/
https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/aanmelding-en-inschrijving/toelatingseisen
https://student.sl-cloud.nl/
https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/aanmelding-en-inschrijving/selectie-en-plaatsing/formulieren/formulier-selectie-en-plaatsing
mailto:selectionmedicalbachelors@umcg.nl
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daadwerkelijk zult deelnemen aan de selectiedag. Op 2 februari 2023 laten we je weten of we je op 

vrijdag, zaterdag of zondag verwachten. Verdere instructies hierover ontvang je via de mail van 16 

januari 2023. 

Voorbereiding selectiedag 

Op de selectiedag maak je twee toetsen, een cognitieve toets en een non-cognitieve toets. Met deze 

twee typen toetsen beogen we die studenten te vinden die het best bij onze opleiding passen. We 

selecteren de kandidaten die het hoogst scoren op deze toetsen. Ter voorbereiding op de cognitieve 

toets, een kennistoets, krijg je een behoorlijke hoeveelheid studiestof te bestuderen. Ook voor de 

non-cognitieve toets moet je een kleine hoeveelheid studiestof bestuderen. Houd voor een goede 

voorbereiding op de selectiedag rekening met tenminste 60 uur voorbereidingstijd. Na aanmelding in 

Studielink sturen we je op 16 januari 2023 per e-mail instructies over onder meer het huiswerk, zorg 

er dus voor dat je e-mailgegevens in Studielink correct zijn. Let op: bij een aantal providers belandt 

deze mail in de spambox, check dus ook je spambox.  

 

De selectiedag: vrijdag 17 februari, zaterdag 18 februari of zondag 19 februari 20235 

De selectie vindt plaats op locatie in Groningen en duurt één dagdeel. Kandidaten met een 

functiebeperking kunnen extra tijd krijgen7. Het selectiedagdeel is onderverdeeld in twee blokken 

met een korte pauze tussen beide blokken. Het blok waarin je de cognitieve toets maakt duurt 90 

minuten en het blok met de non-cognitieve toets 60 minuten. De cognitieve toets betreft een 

kennistoets over de studiestof die je ter voorbereiding hebt gekregen. De non-cognitieve toets 

bestaat uit twee delen. Het ene deel bevat een aantal probleemsituaties met mogelijke 

handelingsalternatieven waarvan je moet beoordelen hoe professioneel ze zijn. Het andere deel 

bevat een aantal authentieke situaties uit de klinische praktijk waarop je moet reflecteren en 

waarover je vragen moet beantwoorden. 

 

Beoordeling selectieonderdelen 

Bij de beoordeling tellen de cognitieve en de non-cognitieve toets even zwaar mee. 

 

Aanbieden en verzilveren studieplaatsen 

Op 15 april 2023 sturen we je een rangnummer voor de opleiding Tandheelkunde. Via Studielink 

krijgen geselecteerden op grond van hun rangnummer voor de opleiding Tandheelkunde een 

studieplaats aangeboden door de Rijksuniversiteit Groningen. Als je bent geselecteerd heb je twee 

weken de tijd om dit aanbod via Studielink te accepteren – dat wil zeggen, om de jou aangeboden 

studieplaats te verzilveren – of om het aanbod af te wijzen. Als je het aanbod niet op tijd accepteert, 

vervalt je plaats voor de opleiding en wordt deze automatisch aangeboden aan een andere 

kandidaat. Je kunt dan geen aanspraak meer maken op een studieplaats bij de opleiding 

Tandheelkunde in Groningen. Het aanbieden van studieplaatsen start op 15 april 2023 en loopt door 

tot uiterlijk 10 september 2023: omdat we in april 2023 nog niet weten of iedereen in staat is om op 

tijd aan de vooropleidingseisen te voldoen of de aangeboden studieplaats verzilvert, kan het zo zijn 

dat je uiteindelijk alsnog een studieplaats krijgt aangeboden. Dit wordt soms pas begin september 

duidelijk, als alle examenresultaten binnen zijn.

 
7 Instructies om in aanmerking te komen voor deze voorziening ontvang je met het huiswerk.  
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TIJDLIJN SELECTIE TANDHEELKUNDE 2023-2024 

    

   - start aanmelding via Studielink voor de bacheloropleiding Tandheelkunde aan de RUG/UMCG 

   - vraag indien nodig DigiD (als je in Nederland woont) of gebruikersnaam en wachtwoord aan (als 

je (nog) in het buitenland woont)  

  -  - meld je via Studielink aan voor de bacheloropleiding Tandheelkunde aan de RUG/UMCG 

  -  - indien een internationaal/niet-Nederlands diploma (zie deze brochure voor meer informatie)2: 

meld je aan in het Online Application System (OAS), betaal de application fee, upload alle vereiste 

documenten in OAS en submit de OAS-aanmelding op tijd  

    
    

   - deadline aanmelding via Studielink voor de bacheloropleiding Tandheelkunde aan de RUG/UMCG 

    
    

  -  - verzending mail vanuit opleiding met informatie over de selectie. Via deze mail krijg je ook 

informatie hoe je via een E-Learning portal toegang krijgt tot je huiswerk en tot het 

formdeskformulier waarmee je bij functiebeperking extra tijd kunt aanvragen; instructies om in 

aanmerking te komen voor deze voorziening worden opgenomen in de E-Learning portal 

    
    

   - deadline indienen formdeskformulier met antwoord of je daadwerkelijk aan de selectie 

deelneemt en (optioneel) aanvraag voor extra tijd met benodigde bewijsstukken 

    
   -  

   - verzending mail vanuit opleiding met informatie wanneer je voor de selectie in Groningen wordt 

verwacht 

    
    

   - selectiedag op locatie in Groningen. Je maakt een cognitieve en een non-cognitieve toets 

    
    

   - je rangnummer voor de opleiding wordt via Studielink aan je verstuurd 

   - onze toelichting bij de uitslag wordt per mail aan je verstuurd 

    
   -  

   - krijg je een studieplaats aangeboden? Accepteer deze dan binnen twee weken of wijs deze af als 

je toch niet Tandheelkunde wilt studeren in Groningen. Als je je studieplaats niet verzilvert, 

vervalt je plaats voor de opleiding en wordt deze automatisch aangeboden aan een andere 

kandidaat. Je kunt dan geen aanspraak meer maken op een studieplaats bij de opleiding 

Tandheelkunde in Groningen. 

   - als je (nog) niet bent geselecteerd, check dan regelmatig je mailbox: het aanbieden van 

studieplaatsen start in april 2023 en loopt door tot uiterlijk 10 september 2023.  

 

1 oktober 2022 

15 januari 2023 23:59 uur Nederlandse tijd 

16 januari 2023 

29 januari 2023 

2 februari 2023 

17, 18 of 19 februari 2023 

15 april 2023 

vanaf 15 april 2023 

https://student.sl-cloud.nl/
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Als je een vraag hebt over de selectie, check dan eerst onze rubriek veelgestelde vragen. Als je daar het 
antwoord op je vraag niet vindt, e-mail dan naar selectionmedicalbachelors@umcg.nl.  

https://www.rug.nl/umcg/education/dentistry/selectie-tandheelkunde
mailto:selectionmedicalbachelors@umcg.nl

