Waarom deelnemen aan de ijkingstoets?
Deelname is vanaf 2019-2020 verplicht voor inschrijving aan de opleiding diergeneeskunde. Enkel studenten die een
geldig deelnameattest kunnen voorleggen kunnen inschrijven in deze opleiding.
De ijkingstoets moet toekomstige studenten in staat stellen om zichzelf te ‘ijken’: hun positie te bepalen ten
opzichte van wat verwacht wordt in de opleiding aan de universiteit. We merken over de jaren heen dat een deel
van de studenten aan een universitaire opleiding beginnen met een onzekerheid over hun capaciteiten. Een positieve
evaluatie op de ijkingstoets is een stimulans om de studie met vertrouwen aan te vatten.

Is de ijkingstoets een nieuw soort toelatingsexamen?
Nee, dat is het niet !
Enerzijds is deelname verplicht voor bepaalde opleidingen, zoals de diergeneeskunde
(https://www.ijkingstoets.be/verplichte-toetsen_zonderdata/). Je zal enkel kunnen inschrijven in deze opleidingen
als je hebt deelgenomen aan een ijkingstoets. Daarom krijg je ook een attest bij deelname. Dit kan je voorleggen bij
je inschrijving. Let op: het deelnameattest is enkel geldig voor inschrijving in het eerstvolgende academiejaar. In dit
opzicht is de ijkingstoets dus wel een verplichte proef.
Anderzijds is de ijkingstoets niet bindend. Als je hebt deelgenomen kan je inschrijven in de opleiding, ongeacht je
resultaat.

Is de ijkingstoets een oriënteringstoets?
Vaak omschrijft men een oriënteringstoets als een gemeenschappelijke toets of identieke vragenlijst die iedere
deelnemer moet beantwoorden en die als resultaat aangeeft welke studies aanbevolen kunnen worden en welke
afgeraden. Deze ambitie heeft de ijkingstoets niet en de ijkingstoets is ook niet opgesteld om dat doel te bereiken.
Wel is de ijkingstoets bedoeld om de studenten te helpen bij de overgang van secundair naar hoger onderwijs. Met
deze toets kun je nagaan of je beschikt over voldoende voorkennis en vaardigheden om een bepaalde opleiding te
starten. De ervaring leert immers dat dit element belangrijk is in een goede studievoortgang. De ijkingstoets is dus
geen oriënteringstoets. Ze zal je wel informatie aanreiken die je helpt bij het maken van je studiekeuze.

Kan ik aan meerdere ijkingstoetsen deelnemen?
Alle ijkingstoetsen van eenzelfde sessie zijn gepland op hetzelfde moment. De eerste sessie vindt typisch plaats
eind juni, begin juli en de tweede sessie eind augustus, begin september. Aan twee verschillende ijkingstoetsen
deelnemen is daardoor mogelijk door voor de tweede sessie deel te nemen aan een andere ijkingstoets dan voor de
eerste sessie.

Ik twijfel nog welke opleiding ik zal starten. Aan welke ijkingstoets zal ik deelnemen?
De ijkingstoets is bedoeld om je te ondersteunen bij je studiekeuze. Deelname aan de ijkingstoets zal je daarom
mogelijk helpen bij het finaliseren van je keuze. Deelnemen aan twee verschillende ijkingstoetsen tijdens één sessie
is niet mogelijk omdat de ijkingstoetsen op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. (zie vraag “Kan ik aan meerdere
ijkingstoetsen deelnemen?”). Sommige opleidingen bieden ook tijdens de tweede sessie een ijkingstoets aan (let
op: dit is niet zo voor alle opleidingen!).

De ijkingstoets is verplicht om te kunnen inschrijven in bepaalde opleidingen. Moet ik zowel aan de
eerste (eind juni – begin juli) als aan de tweede (eind augustus – begin september) deelnemen?
Neen. Deelname aan een ijkingstoets aan één van de twee sessies is voldoende. Let op, het deelnameattest is wel
enkel geldig voor het daaropvolgende academiejaar.
Je mag natuurlijk wel aan beide sessies deelnemen. Zeker als je niet slaagt op de eerste sessie, kan je zelfvertrouwen
putten door op de tweede sessie wel te slagen.

Hoe lang is het deelnameattest geldig?
Het deelnameattest is enkel geldig voor inschrijving in het daaropvolgende academiejaar.

Worden alle ijkingstoetsen tweemaal aangeboden?
Neen. Tijdens de tweede sessie komen niet alle ijkingstoetsen aan bod. Raadpleeg het overzicht van de toetsen op
https://www.ijkingstoets.be/overzicht-toetsen/.

Is de inhoud van de ijkingstoets tijdens de twee verschillende sessies dezelfde?
Ja, de inhoud die bevraagd wordt in de twee sessies van eenzelfde ijkingstoetsorganisatoren, is hetzelfde. Het
niveau is dat ook. De vragen zijn uiteraard anders.

Ik zit in het vijfde middelbaar. Kan ik al deelnemen aan de ijkingstoets?
Ja, dat kan. Maar let op, de inhoud van de ijkingstoets is zo opgesteld dat het kennis en beheersing van alle
leerinhouden van het hele secundair onderwijs verwacht. Als je nog maar net het vijfde middelbaar hebt afgerond
zal je dus bepaalde kennis en vaardigheden missen. Je moet je resultaat daarom voorzichtig interpreteren. Hou er
bovendien rekening mee dat de toets enkel geldig is voor het inschrijven in het daaropvolgende academiejaar.

Ik heb een functiebeperking en wil me graag informeren over redelijke aanpassingen. Wat moet ik
doen?
De duur van de ijkingstoetsen is vastgelegd op drie uur + één uur extra. Elke deelnemer krijgt dit extra uur,
onafhankelijk of de deelnemer een erkende functiebeperking heeft of niet. Voor andere redelijke aanpassingen
neem je contact op met de faculteit diergeneeskunde, UGent (ijkingstoets.di@ugent.be). Samen wordt bekeken
welke aanpassingen mogelijk zijn. Vermeld in jouw e-mail duidelijk welke ondersteuningsmaatregelen je wenst aan
te vragen en voeg een geldig ingescand attest (medisch verslag of psychodiagnostisch rapport) toe.

