Selectie Procedure 2021-2022
Gewijzigde versie d.d. 06 01 2021
De selectieprocedure 2021-2022 is gewijzigd vanwege de recente maatregelen die zijn genomen met het
oog op de Coronasituatie in Nederland. Kort samengevat zijn de belangrijkste wijzigingen:
− de selectie vindt niet op locatie plaats, maar online. De richtlijnen van het Ministerie van OCW staan
momenteel niet toe dat de selectie volgens de geplande opzet op locatie in Groningen plaatsvindt;
de selectie dient volledig online plaats te vinden;
− de duur van de toetsing is teruggebracht naar 1 dagdeel;
− er worden minder toetsen afgenomen: de kennistoets vervalt en de non-cognitieve toets 2 is
ingekort;
− het huiswerk is in hoeveelheid teruggebracht;
− het huiswerk wordt op 20 januari verstuurd in plaats van op 11 of 18 januari;
− kandidaten met een functiebeperking die in aanmerking willen komen voor extra tijd, dienen dit
voor 27 januari 2021 aan te vragen;
− het portfolio dient op 8 februari 2021 digitaal te worden ingeleverd;
− van alle kandidaten worden alle toetsen nagekeken.
De details over de selectieprocedure en de wijzigingen volgen hierna.
Voor het studiejaar 2021-2022 zijn er voor de bacheloropleiding Tandheelkunde aan de RUG/UMCG in
totaal 48 eerstejaarsplaatsen beschikbaar. Alle plaatsen worden via selectie toegekend! In deze brochure
vind je meer informatie over de selectie.
Waarom selectie?
Met ingang van 2016 is de wet gewijzigd en moeten alle plaatsen in een numerus fixus opleiding
ingevuld worden op basis van selectie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat geselecteerde studenten goed
en snel studeren en ook onze eigen ervaringen zijn wat dat betreft positief.
Let op: de 8+ regeling is afgeschaft, dus ook als je een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger hebt
of verwacht te behalen, moet je meedoen aan de selectieprocedure.
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 VWOeindexamen 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 2021 volledig aan de vooropleidingseisen voldoen. Als de
resultaten van jouw eindexamen pas na 15 juli 2021 beschikbaar zijn dan moet je zelf uitstel aanvragen.
Meer informatie over de toelating vind je hier.
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Wanneer je niet aan de vooropleidingseisen kunt voldoen op basis van een VWO-diploma moet je een
aanvullende route doorlopen naast de selectieprocedure om je toelaatbaarheid te laten beoordelen via
het Admissions Office van de Rijksuniversiteit Groningen 1. Let op: de selectie- en toelatingsprocedure
zijn twee aparte procedures!
Voor deze beoordeling van je toelaatbaarheid is het belangrijk dat je je voor 15 januari 2021 niet alleen
inschrijft bij Studielink, maar ook bij het Online Application Systeem (OAS), het aanmeldsysteem van het
Admissions Office (zie voor meer informatie onder “Aanmelding selectie”). Om je te kunnen aanmelden
in OAS, moet je je eerst inschrijven bij 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 mail dat je aanmelding is ontvangen. Deze
ontvangstbevestiging 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 ervoor dat je uiterlijk 15 januari 2021 alle vereiste documenten uploadt in OAS en
de OAS-aanmelding vervolgens op tijd submit. Hoe eerder je je aanmeldt, des te eerder je de
bevestigingsmail zult ontvangen dat je dossier over je toelaatbaarheid in behandeling is. Meer informatie
vind je hier.
Ben je op dit moment al bezig met een bacheloropleiding kijk dan ook eens naar ons pre-master
programma, de Verkorte Bachelor Tandheelkunde (VBT).
Aanmelding selectie – deadline 15 januari 2021
Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden voor toelating en wil je graag in het Groningse programma
studeren, meld je dan vanaf 1 oktober 2020 aan voor de opleiding Tandheelkunde aan de RUG/UMCG.
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 januari 2021 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 of, als je (nog) in het
buitenland woont, van een gebruikersnaam en wachtwoord. Houd er bij het aanvragen van een DigiD of
een gebruikersnaam en wachtwoord rekening mee dat het enkele werkdagen duurt voordat je je
inloggegevens ontvangt!
Let op: aan de selectie voor Tandheelkunde in Groningen kun je slechts één keer deelnemen 2.
Wat vinden we belangrijk bij de selectie?
In de selectieprocedure zoeken we kandidaten met ambitie en talent, met 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

Om toegelaten te worden via het Colloquium Doctum (21+) moet je ook een alternatieve route doorlopen.
Deze route loopt niet via het Admissions Office maar via de faculteit zelf. Neem hiervoor contact met ons op via
studymedicine@rug.nl.
2
Wanneer je op 15 januari 2021 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
zakt voor je middelbare schoolexamen kun je je selectiepoging ongedaan laten maken. Hiervoor dien je voor 1
september 2021 het formulier selectie en plaatsing in te vullen.
1
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de benodigde competenties om tandheelkundig professional te worden. Bovendien is het van belang dat
je bewust kiest voor de opleiding Tandheelkunde zoals wij die in Groningen vormgeven en dat je past bij
de specifieke kenmerken van deze opleiding. We gaan ervan uit dat je weet waar het Groningse
curriculum voor staat én waarom dit goed bij je past! We verwachten dat je je goed oriënteert op de
studie zelf en op de competenties die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening.
De selectieprocedure
Als je je correct hebt aangemeld in Studielink ontvang je van ons een uitnodiging voor de online selectie
op vrijdag 12 februari 2021 , zaterdag 13 februari 2021 of zondag 14 februari 2021. Vanwege de
coronamaatregelen is het niet mogelijk om de selectie op locatie te laten plaatsvinden in Groningen. De
selectie vindt dit jaar daarom online plaats. Om deel te kunnen nemen aan de online selectie moet je de
beschikking hebben over adequate voorzieningen, namelijk een goed functionerende PC of laptop met
webcam en microfoon, een stabiele internetverbinding (via WiFi of kabel) en indien je een draadloos
toetsenbord en/of een draadloze muis gebruikt, zorg dan dat deze voorzien zijn van nieuwe, volledig
opgeladen batterijen. Voorafgaand aan de selectie organiseren we een oefensessie om je hardware,
internetverbinding en account te testen. Let wel: je bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over
adequate faciliteiten. In verband met de logistiek van de selectiedag zelf sturen we je op 22 januari een
mail waarin we je vragen uiterlijk 27 januari 2021 definitief aan ons door te geven of je daadwerkelijk
zult deelnemen aan de selectiedag.
Voorbereiding selectiedag
Op de selectiedag moet je een aantal toetsen maken. Je zult ook voorwerk thuis moeten verrichten. Zo
moet je huiswerk maken en een dossier samenstellen. Na aanmelding in Studielink ontvang je op 20
januari 2021 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. Voor een goede voorbereiding op de selectiedag moet je op tenminste 20 uur
voorbereidingstijd rekenen. Het huiswerk is qua hoeveelheid verminderd vanwege de aanpassingen in de
selectieprocedure die de huidige COVID-19 situatie vereist. Met de verschillende 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.
De selectiedag: vrijdag 12 februari, zaterdag 13 februari of zondag 14 februari 2021
De duur van de selectie is vanwege de Coronapandemie teruggebracht tot één dagdeel. Zo spoedig
mogelijk na sluiting van de inschrijving, uiterlijk eind januari, maken we bekend op welk moment de
oefensessie en de online selectie plaatsvinden en ontvang je nadere details over de online selectie. Het
dossier lever je bovendien niet in tijdens, maar al vóór de selectiedag: uiterlijk maandag 8 februari 23.59
dien je je dossier online in te sturen inclusief alle benodigde bewijsstukken. Verdere instructies hierover
ontvang je met het huiswerk.
Het selectiedagdeel bestaat uit twee blokken. Tijdens het eerste blok (60 minuten) maak je een
cognitieve toets en tijdens het tweede blok (75 minuten) maak je twee non-cognitieve toetsen. Het is de
bedoeling dat je de toetsen alleen maakt en geen andere hulpmiddelen gebruikt. Iedere afwijking van
deze voorschriften leidt tot het vermoeden van fraude. Wanneer we constateren dat je fraude hebt
gepleegd zal de selectiecommissie de onderwijsdecaan adviseren je levenslang uit te sluiten van de
studies Geneeskunde en Tandheelkunde in Groningen. Tijdens het eerste blok maak je een cognitieve
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toets op basis van een wetenschappelijk artikel. De vragen kun je beantwoorden door de tekst
nauwkeurig te lezen en logisch te redeneren. Er is geen voorkennis nodig voor deze toets, daarom hoef
je deze cognitieve toets niet voor te bereiden. In de eerste non-cognitieve toets die je tijdens het tweede
blok maakt leggen we je een aantal probleemsituaties voor met mogelijke handelingsalternatieven
waarvan je moet beoordelen hoe professioneel ze zijn. In de tweede non-cognitieve toets tijdens dit blok
moet je reflecteren op authentieke situaties uit de tandheelkundige praktijk. Deze toets bestaat uit
casuïstiek met bijbehorende vragen. Ter voorbereiding op deze toets moet je stof bestuderen.
Kandidaten met een functiebeperking kunnen extra tijd krijgen, mits zij deze extra tijd voor 27 januari
2021 aanvragen inclusief alle benodigde bewijsstukken. Instructies om in aanmerking te komen voor
deze voorziening ontvang je met de mail die je op 22 januari ontvangt.
Beoordeling selectieonderdelen
We beoordelen alleen het werk van kandidaten die in het jaar van deelname aan de vooropleidingseisen
kunnen voldoen. Check altijd of je kunt voldoen aan de vooropleidingseisen. Bij de beoordeling van de
toetsen tellen alle toetsen, inclusief dossier, even zwaar mee. Het dossier dat je moet maken bij de
voorbereidingsopdrachten bestaat onder meer uit de behaalde schoolexamencijfers (SE) tot en met 15
januari in het examenjaar, op 1 decimaal afgerond. Bij de beoordeling van het dossier krijgen
kandidaten met een gemiddeld schoolexamencijfer (vakken Biologie, Scheikunde, Natuurkunde,
Wiskunde, Nederlands en Engels) van 8 of hoger extra punten. Ook kunnen kandidaten die aantoonbaar
een uitmuntende prestatie leveren op een vlak als bijvoorbeeld sport of muziek hiervoor extra punten
krijgen.
Aanbieden en verzilveren studieplaatsen
Op 15 april 2021 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 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 in
april 2021 en loopt door tot eind augustus 2021: omdat we in april 2021 namelijk 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 in augustus duidelijk, als alle examenresultaten binnen zijn.

Pagina 4 van 5

ROUTEPLANNER SELECTIE TANDHEELKUNDE 2021-2022
●

●
●

●

●
●

●
●
●
●
●

●

●

Om je in Studielink aan te kunnen melden voor de opleiding Tandheelkunde in Groningen, moet je, als je in
Nederland woont, inloggen met je DigiD of, als je (nog) in het buitenland woont, met 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.
Meld je uiterlijk 15 januari 2021, 23:59 uur Nederlandse tijd aan in Studielink voor de selectie Tandheelkunde
in Groningen.
Na aanmelding in Studielink wordt gecontroleerd of je (in principe) toelaatbaar bent voor de opleiding
Tandheelkunde of dat er aanvullende informatie nodig is om dit te bepalen. Meer informatie over de
vooropleidingseisen vind je hier. Heb je geen VWO-vooropleiding? Dan moet je toelaatbaarheid worden
beoordeeld door het Admissions Office van de Rijksuniversiteit Groningen. Je dient vóór de selectiedag in het
bezit te zijn van een bevestigingsmail van het Admissions Office dat je dossier over je toelaatbaarheid in
behandeling is. Meld je daarom in dat geval uiterlijk 15 januari 2021, 23:59 uur Nederlandse tijd behalve in
Studielink ook in het Online Application System (OAS) aan, het aanmeldsysteem van het Admissions Office. Let
op: de selectie- en toelatingsprocedure zijn twee aparte procedures! Meer informatie over de
toelaatbaarheidsprocedure van kandidaten met een niet-VWO vooropleiding vind je op de pagina Admission
en de pagina Deficiënties.
Wanneer wij jouw aanmelding via Studielink ontvangen hebben, sturen wij je op 20 januari via e-mail
huiswerk voor de selectieronde op 12, 13 of 14 februari 2021. 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 daarom je
spambox binnen een week als je denkt dat je niets hebt ontvangen om te voorkomen dat de mail uit de
spambox wordt verwijderd.
In verband met de logistiek van de selectiedag zelf sturen we je op 22 januari een mail waarin we je vragen
uiterlijk 27 januari 2021 definitief door te geven of je daadwerkelijk zult deelnemen aan de selectiedag.
Zorg dat je tijdig beschikt over adequate faciliteiten, namelijk een goed functionerende PC of laptop met
webcam en microfoon, een stabiele internetverbinding (via WiFi of kabel) en indien je een draadloos
toetsenbord en/of een draadloze muis gebruikt, zorg dan dat deze voorzien zijn van nieuwe, volledig
opgeladen batterijen.
Voorafgaand aan de selectie organiseren we een oefensessie om je hardware, internetverbinding en account
te testen.
Uiterlijk maandag 8 februari 23.59 stuur je je dossier online in inclusief alle benodigde bewijsstukken.
Vrijdag 12, zaterdag 13 of zondag 14 februari 2021: de online selectie.
Op 15 april 2021 maken we de uitslag van de selectie bekend en sturen we jou je rangnummer via Studielink.
De toelichting op de uitslag wordt per e-mail verstuurd aan de kandidaten. De uitslag bestaat uit een rangorde
op basis van de behaalde eindscores. Iedere kandidaat ontvangt van ons zijn/haar rangordenummer voor een
studieplaats aan de opleiding Tandheelkunde.
Via Studielink krijgen geselecteerden vervolgens 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 te accepteren of af te wijzen. Als je je studieplaats niet verzilvert,
vervalt je plaats voor de opleiding en wordt deze automatisch aangeboden aan een andere kandidaat. Dan
kun je geen aanspraak meer maken op een studieplaats bij Tandheelkunde in Groningen. Het aanbieden van
studieplaatsen start in april 2021 en loopt door tot eind augustus 2021.
Meer informatie over deze procedure vind je op de volgende website en in het reglement selectie en
plaatsing.

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.
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