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Dinsdag 5 september 2017

Resultaten van de tweede sessie van het toelatingsexamen arts & tandarts
van 29 augustus 2017.
Sinds 1997 is het slagen voor het toelatingsexamen arts & tandarts een bijkomende, decretaal
bepaalde voorwaarde om aan de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde in Vlaanderen te
mogen beginnen. Het examen wordt jaarlijks tweemaal georganiseerd, aan het begin en aan
het einde van de zomervakantie. Voor de vele deelnemers is deze dag het slotpunt van een
intense en grondige voorbereiding.
Op dinsdag 29 augustus 2017 vond het 42ste toelatingsexamen arts & tandarts van de Vlaamse
Gemeenschap plaats in de paleizen van Brussels Expo op de Heizel in Brussel. Ook dit jaar
bestond het examen uit twee delen, namelijk “Kennis en Inzicht in de Wetenschappen” (KIW) en
“Informatie Verwerven en Verwerken” (IVV). Er werden dit jaar in totaal 120 vragen gesteld, 60
vragen voor KIW en 60 vragen voor IVV.
Resultaten van het augustusexamen
Van de 4030 ingeschreven kandidaten kwamen er op 29 augustus 3601 opdagen en legden 3585
personen van wie 2181 vrouwen en 982 mannen, het volledige examen af. Er waren meer dan
50 nationaliteiten vertegenwoordigd onder de effectieve deelnemers. Naast de Belgische
deelnemers (88,2%) waren de deelnemers met Nederlandse nationaliteit de grootste groep
(8,1%). De referentiegroep, d.w.z. de deelnemers die 18 jaar zijn geworden of worden in 2017 en
die in 2016-2017 in het laatste schooljaar secundair onderwijs in België zitten, telde 1326
personen van wie 957 vrouwen en 369 mannen (37% van het totaal aantal effectieve
deelnemers).
Het examen van 29 augustus 2017 was van bijzonder hoge kwaliteit: er diende geen enkele
vraag geschrapt te worden.
Na de deliberatie zijn 505 deelnemers geslaagd wat neerkomt op een slaagpercentage van 14,1%
(berekend op het totaal aantal effectieve deelnemers). In de referentiegroep slaagden 264
deelnemers (slaagpercentage 19,9%).

Resultaten van de twee examenmomenten (juli en augustus 2017)
In 2017 namen 6323 personen, 4255 vrouwen en 2068 mannen, deel aan één of beide
examenmomenten. De referentiegroep (2269 deelnemers) bedroeg 35,8% van het aantal
deelnemers.
1256 personen, 761 vrouwen en 495 mannen, slaagden voor het toelatingsexamen in 2017. Dit
brengt het globale slaagpercentage voor 2017 op 19,9%. De referentiegroep behaalt in 2017 een
slaagpercentage van 31,5%. Voor de Nederlandse deelnemers en de deelnemers uit het vijfde
jaar secundair onderwijs bedraagt het slaagpercentage respectievelijk 7,6% en 0,9%.
De examencommissie feliciteert alle geslaagden en wenst hen een goede start van de opleiding
arts of tandarts toe.
Deelnemers aan het juli- of augustusexamen zullen hun examen online kunnen inkijken van 6
tot 13 september 2017.
Alle nodige informatie over het toelatingsexamen arts & tandarts staat op de website
http://toelatingsexamenartstandarts.be/
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