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Algemene informatie assessment 

tandartsen 

De beroepsinhoudelijke toets voor tandartsen toetst het volledige 

curriculum van een recent afgestudeerde Nederlands opgeleide tandarts. 

Centraal bij de toetsing staat de vraag of het niveau van de aanvrager 

gelijkwaardig is aan het niveau van een Nederlands opgeleide tandarts, wat 

nodig is voor inschrijving in het BIG-register. 

Wanneer uit de toetsing blijkt dat het niveau ‘niet-gelijkwaardig’ is, maakt 

de uitgebreide toetsing het mogelijk om een gericht opleidingsadvies te 

kunnen geven. Op een gerichte en daarmee meer effectieve manier kan 

men nu gaan werken om dit niveau te bereiken en af te sluiten met een 

Nederlands diploma tandheelkunde. 

Procedure in het kort 

Slaagt de aanvrager voor de Algemene kennis- en vaardigheden toets (AKV-

toets), dan moet de ‘beroepsinhoudelijke toets’ worden afgelegd. Deze toets 

is gebaseerd op de eindtermen van de Nederlandse masteropleiding 

Tandheelkunde. Dit maakt objectieve vergelijking tussen de deskundigheid 

van de aanvrager en de kwaliteitseisen die aan Nederlandse tandartsen 

worden gesteld, mogelijk. Een adviesgesprek tussen de kandidaat en enkele 

leden van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid 

(CBGV) rond de adviesprocedure af. 

Toetsinformatie 

De beroepsinhoudelijke toets voor tandartsen wordt tweemaal per jaar 

aangeboden door ACTA, het Academisch Centrum Tandheelkunde 

Amsterdam. ACTA is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van 

Amsterdam en de Vrije Universiteit. De beroepsinhoudelijke toets bestaat 

uit vier deeltoetsen: 

 

Theoretische deeltoets Medische basiskennis 

Radiologie en Wetenschap 

Tandheelkundige kennis deel I 

Tandheelkundige kennis deel II 

Preklinische toets Gebitsreiniging 

Excavatie oefening 

Preparatie van een 3-delige brug 

Endodontische behandeling 2-kanalig element 

Anamnese Afnemen van een anamnese bij een geïnstrueerde 

patiënt (acteur) 

Diagnose, 

indicatiestelling en 

behandelplanning 

De klinische casus is een test om de integrale 

tandheelkundige kennis, het analytisch vermogen en 

oplossingsvaardigheden te toetsen. De kandidaat krijgt 

ter behandeling twee patiëntencasussen voorgelegd 
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