
 

  

Uitvoeringsreglement Beroeps Inhoudelijke (BI)-toets 
Buitenslands gediplomeerde tandartsen 

1. In dit reglement is vastgelegd hoe de uitvoering van het inhoudelijk deel van het 
Nederlands Assessment voor buitenslands gediplomeerde tandartsen, de 
beroepsinhoudelijke toets,  hierna te noemen “de BI-toets”, is geregeld. 

2. Ten behoeve van de goede gang van zaken bij het afnemen van de BI-toets is een 
Commissie Inhoudelijke Toets Assessment Buitenslands Gediplomeerden ingesteld, 
hierna te noemen de “Uitvoeringscommissie”. De leden hiervan zijn voor onbepaalde tijd 
aangewezen door  de daarmee belaste Directeur Onderwijs van ACTA of diens vervanger. 
De taken van de Uitvoeringscommissie zijn: 

- de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken  
- het organiseren van de BI-toets 
- het samenstellen van de BI-toets uit het voor de toets ontwikkelde materiaal  
- het maken van het voorbereidings- en toets rooster 
- het vaststellen van de uitslag.  

Daarnaast is er een Commissie van Toezicht; Naast de genoemde Directeur Onderwijs 
hebben hierin twee leden zitting, die voor onbepaalde tijd worden benoemd door de 
decaan van ACTA. De taken van de Commissie van Toezicht zijn:  

- het houden van toezicht op de werkzaamheden van de Uitvoeringscommissie; 
- het wijzigen en vaststellen van dit reglement; 
- het behandelen van klachten aangaande de uitvoering van de toetsing. 

3. Tweemaal per jaar wordt de BI-toets afgenomen, in het voorjaar/zomer en in het 
najaar/winter. 

4. Toegang tot de BI-toets hebben kandidaten die zijn geselecteerd door de Commissie 
Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) en die tevens de Algemene 
Kennis- en Vaardighedentoets (AKV-toets) met een voldoende resultaat hebben afgelegd. 
Per toets gelegenheid kunnen maximaal 16 kandidaten meedoen, tenzij in overleg anders 
is overeengekomen. 

5. Er wordt slechts toegang gegeven tot de gehele BI-toets. De onderdelen dienen in één en 
dezelfde periode, zoals genoemd in artikel 3, te worden afgelegd. Alleen in uitzonderlijke 
gevallen kan hiervan worden afgeweken. 

6. Aanmelding door het CIBG voor deelname aan de  BI-toets kan geschieden zo gauw als 
bekend is dat de kandidaat is geselecteerd door de CBGV en de kandidaat de AKV toets 
met voldoende resultaat heeft afgelegd. In de periode na aanmelding tot één jaar na het 
met voldoende resultaat afleggen van de AKV toets heeft kandidaat de gelegenheid de BI-
toets af te leggen. De aanmelding geldt in principe voor de eerste 
geagendeerde gelegenheid, tenzij de capaciteit dat niet toelaat. Tot het 



  

afleggen van de toets bestaat eenmaal de gelegenheid. Na aanmelding worden het ACTA 
studieprogramma van zowel de bachelor- als de masteropleiding, van alle 
studieonderdelen, de literatuurlijsten en de leerdoelen om vast te stellen op welke 
deelgebieden de kandidaat zich nog extra wil voorbereiden.  

7. Na de inschrijvingsbijeenkomst begint de oriëntatie periode en krijgt de kandidaat toegang 
tot de digitale leeromgeving van ACTA in Canvas voor een periode tot maximaal 3 
maanden. De kandidaat heeft inzage in het ACTA studieprogramma van zowel de 
bachelor- als de masteropleiding, van alle inhoud van studiemodules, de literatuurlijsten 
en de leerdoelen om vast te stellen op welke deelgebieden de kandidaat zich nog extra wil 
voorbereiden. Tevens krijgt de kandidaat een ingekort voorbeeld uitgereikt van ieder 
onderdeel van de BI-toets en een exemplaar van dit Reglement.  

8. Uitsluitend in geval van aantoonbare overmacht, te beoordelen door de CIBG en de 
Uitvoeringscommissie, kan de kandidaat tot maximaal drie weken voor de zogenoemde 
fixatiedatum van de toets, zich afmelden of uitstel aanvragen voor een BI-toets. De 
kandidaat dient dit per mail aan de coördinator te doen. In alle andere gevallen wordt de 
kandidaat geacht deelnemer te zijn van de BI-toets. Indien uitstel wordt verleend aan de 
kandidaat naar een latere gelegenheid kan plaatsgebrek of het niet doorgaan van deze 
gelegenheid er toe leiden, dat de kandidaat de gelegenheid niet kan benutten en/of dat de 
geldigheid van de AKV toets verloopt.  

9. Indien de kandidaat tijdens de toetsperiode te maken krijgt met aantoonbare overmacht, 
ter beoordeling door de Uitvoeringscommissie, zal de kandidaat in beginsel in de 
gelegenheid worden gesteld op het eerstvolgende toetsmoment de BI-toets in zijn geheel 
opnieuw af te leggen. Indien de toets evenwel reeds grotendeels is afgelegd of nog kan 
worden afgelegd, kan de Uitvoeringscommissie besluiten het gemiste deel zo snel 
mogelijk individueel af te nemen. Afwezigheid bij de toets zonder geldige reden leidt er 
toe, dat er geen uitslag wordt gegeven; in dat geval kan de kandidaat geen beroep doen op 
welke regeling dan ook om de BI-toets in te halen of over te doen. 

10. Voorafgaand aan de toetsperiode is op de speciaal daarvoor gereserveerde momenten 
gelegenheid  om voor de praktijkonderdelen te trainen. Zo snel mogelijk na de 
inschrijvingsbijeenkomst ontvangt de kandidaat daarover informatie. Het gebruik van 
eigen instrumentarium is toegestaan, mits de kandidaat dit tevoren middels een lijst meldt 
aan de Uitvoeringscommissie en deze hiervoor toestemming geeft. 

11. Het theoretische deel van de BI-toets wordt digitaal of schriftelijk en in de Nederlandse 
taal afgenomen. Er wordt gebruik gemaakt van tweekeuze vragen, kort-antwoord- en 
essay-vragen en van opdrachten. 

12. De BI-toets wordt afgenomen bij ACTA in een periode van twee tot drie weken waarbij 
de onderdelen zoveel mogelijk over die periode zijn verspreid. Indien de beschikbaarheid 
van de ruimtes op ACTA dit vereist, kan de toetsperiode worden gespreid 
over 4 weken en deels worden geïntegreerd met de in artikel 10 



  

genoemde oefenperiode. Op de fixatiedatum voor de BI-toets ontvangt de kandidaat het 
definitieve toetsrooster. 

13. De kandidaat is verplicht voor ieder onderdeel van de BI-toets op tijd aanwezig te zijn bij 
de volgens rooster aangegeven ruimte. Indien de kandidaat vanwege overmacht binnen 30 
minuten na aanvang van een toetsonderdeel verschijnt, kan de Uitvoeringscommissie 
besluiten om de kandidaat alsnog toe te laten tot het toetsonderdeel. Gemiste tijd door te 
laat komen wordt niet gecompenseerd. Na 30 minuten worden kandidaten niet meer 
toegelaten tot het reeds gestarte toetsonderdeel. Daarmee is het afleggen van de BI-toets 
onvolledig en is de kandidaat automatisch gezakt voor de BI-toets.  

De Uitvoeringscommissie geeft voor de wel afgelegde onderdelen geen resultaten door 
aan de CBGV.  

14. Tijdens alle onderdelen van de toets dient de kandidaat een geldig legitimatiebewijs te 
kunnen tonen. 

15. Tijdens het afleggen van de verschillende onderdelen van de BI-toets mag de kandidaat 
behoudens een pen of potlood alleen de woordenboeken  Nederlands-eigen taal en eigen 
taal-Nederlands bij zich hebben. Andere bezittingen zoals jas, tas, boeken, mobiele 
telefoon en informatica-apparatuur , etc. dienen buiten bereik van de kandidaat te blijven 
en zo nodig in bewaring te worden gegeven bij de surveillant (bij het z.g. open boek 
onderdeel mag nader gespecificeerd studiemateriaal worden meegenomen). Tijdens de 
schriftelijke- en praktijktoetsen is het niet toegestaan dat kandidaten onderling 
communiceren. Zie verder de regelgeving BI toetsen. 

16. De kandidaat is verplicht om de aanwijzingen van de surveillant, bekend gemaakt voor, 
tijdens of onmiddellijk na afloop van het toetsonderdeel op te volgen. Indien dit 
genegeerd wordt, kan dit leiden tot het ongeldig verklaren van de toets. 

17. Wanneer ter zake van het afleggen van een toetsonderdeel fraude wordt geconstateerd of 
vermoed, wordt dit door de coördinator/surveillant onverwijld in een proces-verbaal 
vastgelegd. De coördinator/surveillant kan de kandidaat verzoeken eventuele 
bewijsstukken beschikbaar te stellen. Een weigering hiertoe wordt in het proces-verbaal 
vermeld. De kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld om binnen een week een 
schriftelijk commentaar op het proces-verbaal te leveren. Het proces-verbaal en het 
eventuele schriftelijke commentaar worden zo spoedig mogelijk ter hand gesteld van de 
Uitvoeringscommissie. 

18. De Uitvoeringscommissie kan de kandidaat afhankelijk van de ernst van de gepleegde 
feiten een sanctie opleggen inhoudende ongeldig verklaring van de gehele BI-toets. 



  

19. Voordat de Uitvoeringscommissie een beslissing als bedoeld onder artikel 18 neemt, stelt 
zij de kandidaat binnen een termijn van twee weken in de gelegenheid ter zake te worden 
gehoord. 

20. De BI-toets bestaat uit 4 hoofdonderdelen: 
Hoofdonderdeel 

- theoretische tentamens (4) 
- preklinische toetsen (4)  
- intake en sociale tandheelkunde/ethiek  
- behandelplan (3 casussen) 

21. Een theoretisch tentamen is voldoende wanneer bij een tweekeuze tentamen 80% van de 
vragen juist is beantwoord. Wanneer open vragen deel uitmaken van een theoretisch 
tentamen wordt de becijfering aangegeven op het schutblad van dat tentamen. De 
beoordeling van de overige onderdelen geschiedt steeds door minimaal 2 docenten 
onafhankelijk van elkaar. Eindresultaten van de hoofdonderdelen worden gegeven  als een 
Voldoende/Onvoldoende 

22. Het hoofdonderdeel theoretische tentamens bestaat uit 4 (digitale) tentamens: 
- Basis-medisch (3 vakdelen): 

• medisch tandheelkundige interactie (algemene ziekteleer,   
farmacologie/farmacotherapie, anesthesiologie, (patho)fysiologie) 

• microbiologie, orale biologie 
• infectiepreventie 

- Tandheelkunde I (4 vakdelen): 
• cariologie 
• endodontologie 
• kindertandheelkunde/bijzondere patiëntengroepen  
• parodontologie (inclusief speeksel).  

N.B. Tijdens dit tentamen wordt ook een casus sociale tandheelkunde/ethiek voorgelegd, waarvan 
de beoordeling hoort bij het hoofdonderdeel intake en sociale tandheelkunde/ethiek. (zie punt 24) 

- Tandheelkunde II (3 vakdelen): 
• kinesiologie, orale functieleer (prothetische tandheelkunde/materiaalkunde, 

implantologie) 
• mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (mondziekten, kaakchirurgie, orale  

pathologie/oncologie) 
• orthodontie 

- Radiologie en Wetenschap (3 vakdelen):  
• beeldvorming, opnametechnieken en interpretatie, stralingshygiëne 
• statistiek/methodologie (open boek) 
• evidence-based probleem oplossen (open boek) 



  

Voor een voldoende theoretisch hoofdonderdeel dienen minimaal 3 tentamens voldoende  ( > 5,5) 
te zijn en dient het vierde tentamen tenminste het cijfer 4,0 te hebben. Tevens dient het totaal 
gemiddelde van de 4 tentamens minimaal 5,5 te zijn. 

23. Het hoofdonderdeel preklinische toetsen bestaat uit vier praktijktoetsen: 
- gebitsreiniging/hanteren van instrumentarium  
- excavatie-cariologie en manuele vaardigheden toets  
- preparatie van 2 kronen  
- endodontische opening van minimaal 2 elementen, inclusief een aanvullend 

schriftelijk deel 
Waar mogelijk wordt de toetsing afgenomen met gebruik van virtual reality. Een voldoende voor 
het hoofdonderdeel wordt behaald wanneer alle praktijktoetsen met een voldoende zijn 
beoordeeld. 

24. Het hoofdonderdeel intake en sociale tandheelkunde/ethiek bestaat uit twee delen die 
elk even zwaar wegen:  

- het afnemen van een vraaggesprek bij een geïnstrueerde patiënt/acteur hetgeen op 
beeld wordt opgenomen. Bij de beoordeling zal het gedrag van de kandidaat, de 
kennis en de interactie met de patiënt worden meegewogen. 

- een schriftelijke casus aangaande ethiek en sociale aspecten van zorg, die wordt 
voorgelegd tijdens het tentamen Tandheelkunde I.  

Een voldoende voor dit hoofdonderdeel wordt verkregen indien beide delen door 2 docenten als 
voldoende worden beoordeeld. 

25. Het hoofdonderdeel behandelplan bestaat uit het oplossen van drie patiëntproblemen 
middels diagnose, indicatie en het maken van een behandel- en zorgplan. Hierbij krijgt de 
kandidaat per casus de benodigde gegevens van de patiënt(en), zoals (indien van 
toepassing) de parodontiumstatus, de gebitsstatus, röntgenfoto’s, mondfoto’s, 
aangezichtfoto’s, etc. 

Een voldoende voor het onderdeel wordt behaald wanneer 2 docenten minimaal 2 dezelfde 
casussen van de 3 met een voldoende beoordelen. Daarbij wordt rekening gehouden met datgene 
wat binnen de beroepsgroep in Nederland gebruikelijk en acceptabel is; motivering en 
onderbouwing van de antwoorden zijn daarbij een vereiste.  

26. De BI-toets wordt met een voldoende beoordeeld wanneer voor elk van de 4 
hoofdonderdelen een voldoende is behaald. In alle andere gevallen is de uitslag van de BI-
toets onvoldoende. De uitslag wordt ter kennis gebracht van de CBGV.  

27. Indien er bij een onvoldoende resultaat aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan, kan 
de CBGV aan de minister adviseren dat de kandidaat een aanvullend en omschreven 
cursusprogramma kan volgen bij ACTA om de geconstateerde lacunes bij onvoldoende 
beoordeelde onderdelen op te vullen. De kandidaat die dit aanvullend 
cursusprogramma met goed gevolg doorloopt, krijgt een certificaat 



  

uitgereikt. Dit certificaat leidt, tezamen met het reeds behaalde assessmentresultaat alsnog 
tot voldoende voor het gehele assessment. De hoofdvoorwaarde voor een aanvullend 
cursusprogramma is: Maximaal 2 hoofdonderdelen van de BI-toets zijn onvoldoende. 
Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: 

- Voor het hoofdonderdeel theoretische tentamens: maximaal 2 tentamens zijn 
onvoldoende en voor deze 2 tentamens is bij elkaar opgeteld minimaal het cijfer 
8,0 behaald met een minimum van 3,0 per tentamen. Is er één tentamen 
onvoldoende en is niet voldaan aan de eis onder punt 22, dan is het minimale cijfer 
van dat onderdeel eveneens 3,0. 

- Voor het hoofdonderdeel preklinische toetsen: maximaal 1 praktijktoets 
onvoldoende. 

 

28. Tot 1 maand nadat de CBGV haar advies aan de Minister op haar vergadering heeft 
vastgesteld, heeft de kandidaat het recht op inzage van de onvoldoende gemaakte BI-toets 
onderdelen. Daarvoor wordt een afspraak gemaakt met de bij de inschrijving genoemde 
contactpersoon. Het recht van inzien beperkt zich tot een éénmalig waarnemen gedurende 
maximaal 1 uur, eventueel ondersteunt door het bespreken van de casuïstiek. 

29. Tegen de inhoudelijke beoordeling van de BI-toets kan geen bezwaar of beroep worden 
aangetekend. Indien daar aanleiding toe is, kan de kandidaat een klacht indienen tegen de 
gang van zaken bij het afnemen van de BI-toets, welke klacht wordt behandeld door de 
Commissie van Toezicht. Een dergelijke klacht dient zo spoedig mogelijk na afloop van 
de toets of het toetsonderdeel (uiterlijk 4 weken na afloop van het assessment) te worden 
ingediend bij de Uitvoeringscommissie. 

30. Dit reglement kan worden gewijzigd bij afzonderlijk besluit van de Commissie van 
Toezicht. Besluiten daartoe worden pas genomen nadat de CBGV is gehoord. 

31. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Uitvoeringscommissie na de 
Commissie van Toezicht te hebben gehoord. 

Deze regeling treedt in werking per oktober 2019. 
Aldus vastgesteld door de voorzitter van de Commissie van Toezicht Beroeps Inhoudelijke Toets 
Assessment Buitenslands Gediplomeerden op18 oktober 2019. 
 


