
 

 

Nijmegen Selectie Tandheelkunde toetsen 2019: 
 

Toets 1: BNS-toets 
 

De achillespees is de gezamenlijke pees van de musculus 
triceps surae (kuitspieren), bestaande uit de musculus 
gastrocnemius en de musculus soleus. Het is de dikste en 
sterkste pees in het lichaam. Hij is ongeveer 15 cm lang, 
en begint dicht bij het midden van het been. In dit geval 
trekken twee aan de achillespees gelegen spieren aan de 
pees zoals aangegeven op de illustratie hiernaast.  

Wat is de totale kracht die de spieren samen uitoefenen 
op de pees in opwaartse richting? 

Antwoord: 

1: 1170 N 
2: 426 N 
3: 376 N 
4: 137 N 

Juiste antwoord: optie 3 

 
Toets 2: 

1. Binnen je projectgroep waarin je samenwerkt met 4 andere studenten krijg je het 
idee dat 2 groepsleden hun motivatie verliezen en minder actief deelnemen binnen 
het ontwikkelen van jullie project. Wat zou je moeten doen om deze twee 
groepsgenoten weer te betrekken bij het project? 

Zet de onderstaande items in volgorde van meest relevant, naar minst relevant. 

A. De verantwoordelijkheid van het willen leren ligt bij je groepsgenoten zelf, 
ingrijpen is dus niet nodig. 

B. Tijdens de volgende bijeenkomst zal je de twee groepsgenoten extra aansturen 
en concrete opdrachten geven, zodat ze in ieder geval iets toevoegen aan het 
groepsproject 

C. Tijdens de volgende bijeenkomst vraag je de wat de twee groepsgenoten binnen 
de groep willen bereiken en wat ze hiervoor willen doen, de uitvoering van deze 
activiteiten ligt binnen hun verantwoordelijkheid behorende bij hun eigen leerdoelen 
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D. Je neemt het werk van de twee groepsgenoten over samen met de andere 
gemotiveerde groepsgenoot, het werk moet wel gedaan worden.  

E. Je geeft tijdens een groepsbijeenkomst aan dat je het idee hebt dat de twee 
studenten minder gemotiveerd zijn en hoe de twee groepsgenoten zich hierbij 
voelen. Tevens vraag je daarna op welke manier deze motivatie weer gevonden kan 
worden. 

Antwoordvolgorde: 

1. 2. 3. 4. 5. 

   

 
 
Deze voorbeeldopgaven zijn verleend door TentamenTrainingen.nl. 
Meer oefenvragen worden beschikbaar gesteld bij de aankoop van een 
selectietraining. 

 
Bezoek hun website voor meer informatie over de training! 
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