
 

College van Bestuur 
 

Bestuursondersteuning 

Spui 21 
1012 WX Amsterdam 

Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

www.uva.nl 
 

Aan mevrouw N. Hol, de voorzitter van de CSR 
 
 
 
 
 
 
Via e-mail 

 

Datum 
28 september 2020 

Telefoon 
020 - 525 4903 

Uw kenmerk 
- 

Contactpersoon 
mw. drs. M.A. Herweijer 

Bijlage 
2 

Ons kenmerk 
2020-106844 

E-mail 
M.A.Herweijer@uva.nl 
Onderwerp 
Facultaire regeling selectie Tandheelkunde 
 
 
 
Geachte voorzitter,  
 
Op 15 juli 2020 is, na positieve advisering van uw raad, de facultaire regeling selectie 
bacheloropleiding Tandheelkunde 2021-2026 vastgesteld. Bij email d.d. 18 september jl. is namens 
de decaan van de Faculteit der Tandheelkunde verzocht deze regeling in te trekken en de gewijzigde 
facultaire regeling selectie Tandheelkunde 2021-2026 vast te stellen. De wijzigingen zijn 
doorgevoerd op verzoek van de Centrale Studentenraad van de VU en betreffen: 
 
• Afschaffen van Groep I 

 
In de eerdere regeling was vermeld:  
“Groep I en II. Vervolgens worden voor het toekennen van de rangnummers de volgende twee 
groepen onderscheiden, waarbij eerst groep I een nummer krijgt en daarna groep II.  
 
I. Alle aspirant-studenten die tenminste een acht als gemiddeld vwo schoolcijfer hebben voor 

de zes verplichte vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en 
biologie). Deze aspirant-studenten moeten ook over aantoonbare motivatie beschikken, de 
indicatoren daarvoor zijn oriëntatie op de studie tandheelkunde bij ACTA (gemeten als 
deelname aan proefstuderen bij ACTA),  en oriëntatie op het vakgebied (gemeten als 
tenminste 1 dag meelopen in een tandartspraktijk). Voorts dienen de aspirant-studenten te 
voldoen aan de overige voorwaarden van de selectieprocedure 

II. Alle overige aspirant-studenten die meegedaan hebben aan de toetsdag.”  
 

Deze indeling is komen te vervallen. 
 
• Andere omschrijving van het meelopen bij een tandarts (Aantoonbare oriëntatie op het 

vakgebied tandheelkunde). “Dit meelopen dient te hebben plaatsgevonden in de drie 
kalenderjaren voorafgaand aan de deadline voor het digitaal inleveren van het persoonlijk 
dossier”. 
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• Voor kandidaten die in 2019-2020  5-vwo hebben afgerond en meedoen aan de selectie voor 
2021-2022 geldt een uitzondering op het aanleveren van het overgangsrapport 5/6 vanwege de 
coronacrisis. Bij deze aspirant-studenten wordt gekeken naar de gemiddelde SE cijfers t/m  
15 januari 2021, per vak op 1 decimaal (volgens afspraak VSNU en VO-raad). Dit geldt ook voor 
kandidaten van de BES-eilanden.   

 
./. Ingevolge artikel 9.33a, tweede lid sub d, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk 

onderzoek (WHW) vraag ik uw advies over de (gewijzigde) facultaire regeling selectie 
bacheloropleiding Tandheelkunde 2021-2026.  
   

./. Op verzoek van de CSR worden de facultaire regelingen voorafgaand aan de adviesaanvraag 
voorgelegd aan de desbetreffende FSR-en. De reactie van de FSR op de gewijzigde regeling  
d.d. 18 september 2021 is bijgevoegd.   
 
Het college vraagt hierbij uw advies. Vervolgens zullen aspirant-studenten via de website van de 
UvA geïnformeerd worden over de selectiecriteria en -procedure voor het studiejaar 2021-2022.    
 
Met vriendelijke groet, 
het College van Bestuur, 
 
 
 
 
prof. dr. Geert T.M. ten Dam 
voorzitter 
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Facultaire regeling Selectie ACTA 
Geldig vanaf het studiejaar 2021-2022 voor een periode van maximaal vijf jaar. 
 
 
Inleiding 
Door de minister is bepaald dat ingaande studiejaar 2017-2018 de loting is afgeschaft voor numerus 
fixus opleidingen. Vanaf dit studiejaar is er maar één manier om een studieplaats tandheelkunde bij 
ACTA te bemachtigen en dat is via selectie. Aspirant-studenten mogen zich voor de studie 
tandheelkunde slechts bij één opleiding aanmelden. Wel mogen zij zich tegelijk voor nog één andere 
numerus fixus opleiding aanmelden. 
 
Beschikbare plaatsen 
De numerus fixus voor ACTA is vastgesteld op 128 plaatsen. ACTA stelt 144 plaatsen beschikbaar. 
Hiervan worden 79 via de UvA ingevuld (ongeveer 55%) en 65 via de VU (ongeveer 45%). 
 
Toelatingseisen 
De criteria om mee te doen aan de selectie bij ACTA zijn dezelfde als de (nadere) vooropleidingseisen 
voor de studie tandheelkunde bij ACTA. Deze (nadere) vooropleidingseisen zijn opgenomen in de 
Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Tandheelkunde. Een aspirant-student kan zich één 
keer via de UvA en één keer via de VU aanmelden voor de selectie bij ACTA.   
 
De aspirant-student dient zich uiterlijk 15 januari CET aan te melden in Studielink in het studiejaar, 
voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aspirant-student wenst te worden ingeschreven. Om mee 
te doen aan de selectie moet de aspirant-student aannemelijk kunnen maken dat hij uiterlijk 15 juli 
aan de vooropleidingseisen voldoet. Bij uitzondering kan, op verzoek van de aspirant-student, de 
datum van 31 augustus gehanteerd worden voor het voldoen aan deze eisen. Dit verzoek moet uiterlijk 
15 juli voorafgaand aan het studiejaar, waarvoor de aspirant-student wenst te worden ingeschreven, 
kenbaar worden gemaakt bij de desbetreffende universiteit. 

 
Selectiecriteria 
De selectiecriteria zijn de volgende: 
1. Oriëntatie. Aantoonbare oriëntatie op zowel de studie tandheelkunde als het vakgebied wordt 

relatief zwaar meegeteld. Hierbij wordt gekeken naar onderstaande indicatoren: 
a. Aantoonbare oriëntatie op de opleiding tandheelkunde bij ACTA, door deelname aan het 

zogenaamde proefstuderen. Wanneer het voor een aspirant-student niet mogelijk of 
realistisch is om aan het proefstuderen bij ACTA mee te doen, kan deze uiterlijk op de 
laatste aanmelddatum voor het proefstuderen in overleg treden met de selectiecommissie 
van ACTA om te kijken of een oplossing kan worden gevonden (zie ook hieronder). 

b. Aantoonbare oriëntatie op het vakgebied tandheelkunde. Van de aspirant-student wordt 
verwacht dat deze tenminste één dag heeft meegelopen in een tandartspraktijk. Dit 
meelopen dient te hebben plaatsgevonden in de drie kalenderjaren voorafgaand aan de 
deadline voor het digitaal inleveren van het persoonlijk dossier.   
 

2. Schoolcijfers. Schoolcijfers worden op onderstaande wijze meegewogen. 
Bij aspirant-studenten die al hun vwo diploma hebben tellen de eindexamencijfers mee (d.w.z. de 
eindcijfers van de gewaarmerkte cijferlijst van het diploma). Bij andere aspirant-studenten wordt 
gekeken naar het overgangsrapport van 5-vwo naar 6-vwo; dat wil zeggen het eindcijfer met 
maximaal één decimaal achter de komma. 
Een uitzondering hierop geldt voor aspirant-studenten die in 2019-2020 5-vwo hebben afgerond 
en meedoen aan de selectie voor 2021-2022. Bij deze aspirant-studenten wordt gekeken naar de 
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gewaarmerkte cijferlijst met de gemiddelde SE cijfers t/m 15 januari 2021, per vak op 1 decimaal 
(volgens afspraak VSNU en VO-raad).  

 
3. Ervaring, prestaties en motivatie. Hierbij wordt gekeken naar:  

a. Betrokkenheid bij hulpverlening. 
b. Bestuurlijke en organisatorische ervaring. 
c. Bijzondere prestaties. 
d. Motivatie, bestaande uit: 

i. Motivatiebrief, met daarin de onderbouwing van de keuze om tandheelkunde 
te willen studeren bij ACTA; 

ii. Frequentie, duur, variatie en inhoud van het meelopen in een tandartspraktijk 
of vergelijkbare instelling, gerelateerd aan mondzorg. Hierbij gaat het om 
activiteiten die meer zijn dan het onder punt 1b genoemde; 

iii. Overige zaken die aantoonbaar motivatie laten zien voor het vakgebied 
tandheelkunde. 

 
4. Kwaliteit persoonlijk dossier. De hierboven genoemde punten 1 t/m 3 maken deel uit van het 

persoonlijk dossier. De algemene kwaliteit van het dossier wordt beoordeeld op: 
a. Volledigheid. 
b. Taalgebruik. 
c. Kwaliteit bewijsstukken. 

 
5. Toetsen.  

Eén van de selectiecriteria bestaat uit toetsing. Dit wordt op een door ACTA bepaalde toetsdag 
afgenomen in de maand februari, voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aspirant-student 
wenst te worden ingeschreven. Er wordt tijdens deze toetsdag bij de aspirant-studenten in ieder 
geval een biomedische toets afgenomen. Hierbij wordt het volgende getoetst: het toepassen van 
vwo basiskennis over natuurwetenschappelijke principes en kennis uit studiemateriaal in een 
medisch-biologische context, relevant voor de tandheelkunde. Het materiaal hiervoor wordt aan 
de aspirant-studenten in de derde of vierde week van januari ter beschikking gesteld. 
Tevens kunnen er  nog één of meer toetsen worden afgenomen die relevant zijn voor de studie en 
het vakgebied. 
 

Tijdschema 
- Uiterlijk 15 januari CET voorafgaand aan het  studiejaar waarvoor de aspirant-student 

wenst te worden ingeschreven: aanmelding via Studielink.  
- Uiterlijk in de derde of vierde week van januari, voorafgaand aan het studiejaar waarvoor 

de aspirant-student wenst te worden ingeschreven, krijgt de aspirant-student  per e-mail 
informatie over het digitaal inleveren van het persoonlijk dossier en  de deelname aan de 
toetsdag. Deze e-mail  bevat ook informatie hoe een aspirant-student zich inhoudelijk kan 
voorbereiden op de toetsdag.  

- Op de 1e of 2e  zaterdag in februari voorafgaand aan het  studiejaar waarvoor de aspirant-
student wenst te worden ingeschreven: toetsdag. De precieze datum zal op de ACTA 
website bekend worden gemaakt 

- Op 15 april voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aspirant-student wenst te worden 
ingeschreven, volgt de bekendmaking van de uitslag van de selectie 
 

Rangnummers 
- UvA en VU. Voor de UvA is ongeveer 55% van de plaatsen beschikbaar en voor de VU ongeveer 

45%. Aspirant-studenten moeten zich opgeven voor één van beide universiteiten. Hoewel er 
sprake is van één opleiding bij ACTA en één procedure voor de selectie, worden voor UvA en 
VU aparte lijsten met rangnummers opgesteld.  
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- Route A en B. ACTA maakt een onderscheid tussen de zogenaamde route A en route B. De 
rangnummers worden zodanig vastgesteld dat 70% van de plaatsen naar route A aspirant-
studenten gaat en 30% naar route B aspirant-studenten. 

Route A omvat de aspirant-studenten die nog geen volledig vwo-diploma hebben, 
maar wel aannemelijk kunnen maken uiterlijk 15 juli voorafgaand aan het studiejaar, 
waarvoor de aspirant-student wenst te worden ingeschreven, aan de (nadere) 
vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde te kunnen voldoen. Aspirant-
studenten die eerder begonnen zijn met een hbo- of wo-opleiding, of bezig zijn met 
een colloquium doctum, vallen niet onder route A.  
Route B omvat alle overige aspirant-studenten die uiterlijk 15 juli voorafgaand aan 
het  studiejaar, waarvoor de aspirant-student wenst te worden ingeschreven, aan de 
nadere vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde kunnen voldoen. 

- Rangnummers. Alle aspirant-studenten die zich tijdig bij Studielink hebben ingeschreven en   
aan de toetsdag in februari hebben meegedaan krijgen een rangnummer. Aspirant-studenten 
die zich wel hebben ingeschreven  maar  niet hebben meegedaan aan de toetsdag krijgen geen 
rangnummer en worden niet geselecteerd. Het rangnummer wordt bepaald op basis van de 
scores op bovengenoemde selectiecriteria. 
 

Buitenlandse aspirant-studenten 
- Aspirant-studenten van het Nederlands-Caribisch gebied. Deze worden via dezelfde procedure  

beoordeeld als de aspirant-studenten woonachtig in Nederland. Wanneer het voor een 
aspirant-student niet mogelijk of realistisch is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen, 
dan wordt deze op verzoek in de gelegenheid gesteld om op een door ACTA vastgestelde 
locatie in het Nederlands-Caribisch gebied, onder gecontroleerde omstandigheden, dezelfde 
toetsen af te leggen. Dit verzoek dient uiterlijk 15 januari 23.59 uur CET voorafgaand aan het 
studiejaar, waarvoor de aspirant-student wenst te worden ingeschreven, te zijn ingediend bij de 
selectiecommissie. 

- Buitenlandse aspirant-studenten. Deze worden via dezelfde procedure beoordeeld als de 
Nederlandse aspirant-studenten. Wanneer het voor een aspirant-student niet mogelijk of 
realistisch is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen, dan kan deze uiterlijk 15 januari  
23.59 uur CET voorafgaand aan het studiejaar, waarvoor de aspirant-student wenst te worden 
ingeschreven, een beargumenteerd verzoek indienen bij de selectiecommissie om de toetsen 
te maken op dezelfde locatie als de aspirant-studenten van het Nederlands-Caribisch gebied. 

 
Bezwaar en beroep 
Dit valt juridisch gezien onder de respectievelijke universiteiten.  
 
Proefstuderen 

- Het proefstuderen omvat een oriëntatie op de opleiding tandheelkunde ACTA.  
- Aspirant-studenten mogen maximaal één keer deelnemen aan het proefstuderen. 
- De aspirant-student die aannemelijk kan maken dat hij uiterlijk 15 juli van het studiejaar waarin 

de selectie plaatsvindt kan voldoen aan de (nadere) vooropleidingseisen voor de studie 
tandheelkunde, krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan het proefstuderen. 

- Proefstuderen wordt georganiseerd in de periode oktober – januari van het studiejaar waarin 
de selectie plaatsvindt.  



 

   
    

Aan: Marielouise Walraven  

Gustav Mahlerlaan 3004 

1081 LA Amsterdam  

 
 
 

    

18/09/20, Amsterdam   

Betreft: Advies facultaire selectieregeling 2021-2022 

 

Geachte mevrouw Walraven ,  

 

Aanvankelijk heeft de Facultaire Studentenraad (FSR) ACTA, negatief advies gegeven op dit 

document omdat wij achter het negatieve advies van de USR stonden. Naar aanleiding van de 

doorgevoerde wijzigingen in de NF regeling Tandheelkunde 2021-2022 geeft de FSR ACTA 

positief advies.  

 

De Facultaire Studentenraad Tandheelkunde ACTA hoopt u hiermee voldoende te hebben 

geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet namens de gehele FSR,  

 

 

Savannah de la Mar 

Voorzitter FSR ACTA  
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