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Sint-Niklaas, 12 september 2022 

 

 

Aan de leerlingen van het zesde jaar  

die zich willen voorbereiden op de toelatingsproef geneeskunde en tandheelkunde  

en aan hun ouders 

 

 

Beste ouders 

Beste leerlingen 

 

Zoals u weet, dienen de studenten die geneeskunde of tandheelkunde willen gaan studeren, een 
toelatingsproef af te leggen. Deze proeven peilen naar kennis en inzicht voor wiskunde, biologie, fysica en 
chemie, en naar generieke competenties. 
 
 
Scholengemeenschap WIJS! organiseert vanaf 15 oktober 2022 voor de geïnteresseerde leerlingen uit 
het zesde leerjaar een schooloverstijgende voorbereidende cursus voor deze toelatingsproef. Uit vorige 
jaren is gebleken dat het slaagpercentage van de deelnemende cursisten hoger lag dan het Vlaamse 
gemiddelde. Alle leerlingen die zich op deze toelatingsproef willen voorbereiden, kunnen zich inschrijven. 
Men kan enkel inschrijven voor de volledige cursus (14 lesmomenten) en leerlingen worden verwacht 
(fysiek of online) aanwezig te zijn. Wie tijdens de cursus beslist om te stoppen, moet dit laten weten aan 
de lesgever(s). Er wordt geen inschrijvingsgeld teruggestort. 
Leerlingen die geen les volgen binnen onze scholengemeenschap kunnen hieraan enkel deelnemen voor 
zover er nog vrije plaatsen zijn. 
 

Voor de kennisproeven fysica, chemie en biologie worden 12 lessen georganiseerd. Afhankelijk van de 

studierichting die de leerling volgt, zullen bepaalde cursusinhouden herhalingsleerstof zijn en andere 

nieuwe leerstof. Wie hierover meer inlichtingen wenst, kan zijn vakleerkracht contacteren. 

 

Voor de proef in verband met de generieke competenties zullen twee sessies gegeven worden. Twee 

onderwerpen worden hier behandeld: de analyse van gesprekken tussen een (tand)arts en een patiënt én 

de analyse van wetenschappelijke teksten. In principe komt er ook een student geneeskunde praktische 

tips geven over haar/zijn ervaring met de toelatingsproef. 

 

Voor de kennisproef wiskunde zijn er normaal geen problemen voor wie zes of acht uur wiskunde volgt. 

Voor wie vier uur wiskunde volgt zijn er mogelijk wel enkele hiaten die best met de wiskundeleraar zelf 

besproken en verholpen worden. 

 

De lessen die hieronder gepland staan, zijn fysieke lessen óf verwerkingsmomenten (oefeningen, 

toepassingen, vragen, duiding,…), en worden voorafgegaan door het doorsturen (een week op 

voorhand) van de docenten van een online-les die zelfstandig en op voorhand dient verwerkt te worden. 

Voor die online-les zal een paswoord vereist zijn. Dat wordt jou na inschrijving en betaling toegestuurd.  
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Les nummer Datum - Zaterdag Uur Vak (fysieke bijeenkomsten) 

1 15/10 09.00-max. 12.00 u Chemie 

2 22/20 09.00-max. 12.00 u Fysica 

3 19/11 09.00-max. 12.00 u Biologie 

4 26/11 09.00-max. 12.00 u Fysica 

5 14/01 09.00-max. 12.00 u Chemie 

6 21/01 09.00-max. 12.00 u Biologie 

7 28/01 09.00-max. 12.00 u Generieke competenties 

8 11/02 09.00-max. 12.00 u Fysica 

19 04/03 09.00-max. 12.00 u Biologie 

10 18/03 09.00-max. 12.00 u Generieke competenties 

11 25/03 09.00-max. 12.00 u Chemie 

12 22/04 09.00-max. 12.00 u Chemie 

13 06/05 09.00-max. 12.00 u Fysica 

14 13/05 09.00-max. 12.00 u Biologie 

 
*De momenten die hierboven gepland staan, zijn fysieke verwerkingsmomenten (oefeningen, 
toepassingen, eventueel nog een lesmoment, vragen, duiding,…) die plaats vinden in OLVP – 
Spoorweglaan 100 te Sint-Niklaas. 
*Die fysieke bijeenkomsten worden voorafgegaan (ongeveer 1 week) door het doorsturen door de 
docenten van een les op een afgesproken platform dat zelfstandig en op voorhand dient verwerkt 
te worden. 
*Voor het vak ‘Generieke competenties’ zijn de data hierboven vermeld zijn de volledige 
lesinhouden voor dat onderdeel. Hiervoor wordt dus niets op voorhand op het platform gezet. 
 
*Voor het online-platform zal een paswoord vereist zijn, dat je na inschrijving en betaling zal 
ontvangen. 
 

 

De lessen chemie worden gegeven door mevrouw Nele Rotty, de lessen biologie door mevrouw Veronique 

Saeys, en de lessen fysica door de heer Dirk De Windt. Voor de twee sessies i.v.m. het ‘verwerven en 

verwerken van informatie’ staat mevrouw Miek Buytaert in. 

De prijs van de cursus bedraagt € 65 (voor leerlingen uit onze scholengemeenschap) en € 90 (voor 

leerlingen van buiten de scholengemeenschap). 

Wij hopen op deze manier onze leerlingen een dienst te bewijzen. Inschrijven voor deze cursus kan via de 

website van de scholengemeenschap (www.sowijs.be/cursusarts) vanaf nu tot en met dinsdag 4 oktober 

12.00 u (= ultieme inschrijvingsdatum!). Het bedrag van € 65 wordt tegen uiterlijk dinsdag 4 oktober 2022 

overgeschreven op het rekeningnummer BE54 7370 3276 2397 van de scholengemeenschap WIJS! met 

vermelding van de naam en de school van de deelnemer. 

Leerlingen van buiten onze scholengemeenschap kunnen zich aanmelden bij de coördinerend directeur op 

gertjan.desmet@sowijs.be  en vernemen op 8 november 2021 of zij - rekening houdend met het aantal 

vrije plaatsen - nog kunnen deelnemen aan deze cursus (mits betaling van € 90). 

 

Vóór de aanvang van de lessen krijgen alle deelnemers nog een mail met praktische schikkingen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Gertjan De Smet, coördinerend directeur Scholengemeenschap WIJS! 
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