Resultaten van de eerste sessie van het toelatingsexamen arts/tandarts in juli 2014.
Slagen voor het toelatingsexamen arts en tandarts is sinds 1997 in Vlaanderen een
bijkomende, decretaal bepaalde, voorwaarde om aan de opleidingen geneeskunde en
tandheelkunde te mogen beginnen. Het examen wordt tweemaal per jaar georganiseerd en
bestaat uit twee delen, namelijk “Kennis en Inzicht in de Wetenschappen”(KIW) en
“Informatie Verwerven en Verwerken”(IVV).
Op dinsdag 1 juli 2014 werd voor de 35ste maal het toelatingsexamen van de Vlaamse
Gemeenschap voor arts en tandarts georganiseerd. De locatie van het gebeuren waren vier
paleizen van Brussels Expo op de Heizel in Brussel. Voor het eerst werd de piek van 5000
aanwezige kandidaten overschreden. Van de 5742 ingeschreven kandidaten legden 5110
kandidaten (89 %) het volledig examen af. Opvallend is dat van de 908 ingeschreven 5de jaar
SO er slechts 60 % is komen opdagen
Na deliberatie slaagden 556 kandidaten. Mede door het gestegen aantal deelnemers is het
slaagpercentage voor juli 2014 slechts 10,9 %. Er is echter weerom een enorm verschil in
slagen van de verschillende deelgroepen. De kandidaten uit de normgroep* (39,6 % van het
totaal aantal deelnemers (n= 2028)) haalden een hoger slaagpercentage (14,7 %) dan de
globale groep. De 5de jaars SO maakten 10,2 % van de deelnemers uit. Hun slaagcijfer was
echter zeer laag (0,6 %). De niet-Belgen (die 21,7 % van de deelnemers (n= 1109)
uitmaakten) deden het ook beduidend minder goed (3,9 %). Globaal is t.o.v. de eerste sessie
van vorig jaar het aantal (139 minder) en ook het slaagcijfer (was toen 14,7%) echter lager.
De examencommissie houdt er aan om alle geslaagden van harte te feliciteren met hun
resultaat. Niet-geslaagden kunnen op dinsdag 26 augustus 2014 aan de tweede sessie van
dit examen deelnemen. De uiterste inschrijvingsdatum daarvoor is 27 juli 2014. Ruime
achtergrondinformatie over het toelatingsexamen arts en tandarts vindt men op de website
http://www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen/nl/index.htm
*normgroep: de Belgische deelnemers die in 2013-2014 in het laatste studiejaar secundair
onderwijs zaten.
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