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1280 studenten mogen starten met de opleiding
geneeskunde en 184 met de opleiding tandheelkunde
Op 5 en 6 juli vonden de toelatingsexamens voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde in
Vlaanderen plaats. Volgend academiejaar mogen 1280 studenten starten met de opleiding
geneeskunde en 184 met de opleiding tandheelkunde. De voorziene startquota (1276 voor arts en
180 voor tandarts) zijn op adequate wijze ingevuld: niet te veel en niet te weinig studenten mogen
aan de opleiding beginnen. Daarmee is een belangrijke doelstelling van de toelatingsexamens
bereikt.

Digitaal en centraal
De examens verliepen net zoals in 2020 en 2021 digitaal en decentraal. Zo konden de deelnemers op
een secundaire school, hogeschool of universiteitscampus in hun eigen regio examen afleggen. De
optimalisatie van de organisatie van de toelatingsexamens in samenwerking met de deelnemende
scholen was ook dit jaar een focuspunt.
Nieuw voor deze editie - en een duidelijke meerwaarde - was de invoering van regiomanagers. Zij
fungeerden als vast aanspreekpunt voor de deelnemende examenlocaties. Dit faciliteerde de
contacten met de examenlocaties voor en tijdens de examens. De examencommissie dankt alle
medewerkers van secundaire scholen en andere examenlocaties voor hun betrokkenheid en
enthousiaste inzet. Zij droegen in belangrijke mate bij tot de goede organisatie en het vlot verloop
van de examens.
Cruciaal bij een digitaal en decentraal examen is dat de deelnemers het examen in zo optimaal
mogelijke en gelijkwaardige condities kunnen afleggen. Globaal genomen is dit voor de deelnemers
(4006 voor arts; 1034 voor tandarts) op de verschillende locaties (72 voor arts; 16 voor tandarts)
gelukt. Op een paar locaties waren er technische problemen van tijdelijke aard die over het
algemeen snel opgelost werden. Een bijzonder aandachtspunt hierbij was dat deelnemers voor elk
examenonderdeel de voorziene tijdsduur konden benutten.

Resultaten toelatingsexamen arts

Deelnemers

Zijn gunstig gerangschikt
Aantal en percentage

Behalen minstens de helft
van de punten voor KIW*
én voor GC**
Aantal en percentage

totaal

4006

1280

32,0%

1383

34,5%

referentiegroep1

1879

710

37,8%

769

40,9%

Belgen2

3699

1244

33,6%

1346

36,4%

Nederlanders3

292

31

10,6%

32

11,0%

man

1219

37,5%

40,1%

vrouw

2785

29,5%

32,1%

*KIW = Kennis en inzicht in de wetenschappen; **GC = Generieke competenties
4006 kandidaten namen deel aan het toelatingsexamen arts. 1280 deelnemers werden gunstig
gerangschikt. Zij behaalden evenveel of meer punten als de persoon die op de laatste plaats van het
startquotum (1276) staat. Deelnemers komen alleen in aanmerking voor gunstige rangschikking als
ze ten minste de helft van de punten behaald hebben voor het onderdeel Kennis en inzicht in de
wetenschappen én als ze ten minste de helft van de punten behaald hebben voor het onderdeel
Generieke competenties.

Resultaten toelatingsexamen tandarts
Deelnemers

Zijn gunstig
gerangschikt
Aantal en percentage

Behalen minstens de helft van
de punten voor KIW én voor GC
Aantal en percentage

totaal

1034

184

17,8%

346

33,5%

referentiegroep4

452

88

19,5%

185

40,9%

Belgen5

899

167

18,6%

325

36,2%

Nederlanders6

129

17

13,2%

19

14,7%

man

309

18,4%

37,2%

vrouw

724

17,5%

31,9%

1034 kandidaten namen deel aan het toelatingsexamen tandarts. 184 deelnemers werden gunstig
gerangschikt. Zij behaalden evenveel of meer punten als de persoon die op de laatste plaats van het
startquotum (180) staat. Deelnemers komen alleen in aanmerking voor gunstige rangschikking als ze
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ten minste de helft van de punten behaald hebben voor het onderdeel Kennis en inzicht in de
wetenschappen én als ze ten minste de helft van de punten behaald hebben voor het onderdeel
Generieke competenties.
Wie zich had ingeschreven voor beide toelatingsexamens moest vooraf een bindende keuze maken.
Wie voor beide examens in aanmerking kwam voor gunstige rangschikking, werd alleen gunstig
gerangschikt voor de opleiding die hij of zij bij inschrijving had aangeduid als de opleiding van
voorkeur.

Startquotum
Tijdens de beraadslagingsvergadering bleek het aantal deelnemers dat in aanmerking kwam voor
gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen arts, onvoldoende om het voorziene startquotum
van 1276 op te vullen. De examencommissie heeft daarom beslist om voor het toelatingsexamen arts
16 bijkomende punten aan alle deelnemers toe te kennen, gelijk verdeeld over de beide
examenonderdelen (+8 voor KIW en +8 voor GC). Het toekennen van bijkomende punten met het
oog op een goede invulling van het startquotum gebeurde ook al bij vroegere edities van het
toelatingsexamen, bv. in 2018.
Deze aanpassing in het toelatingsexamen arts beïnvloedde ook het aantal te rangschikken
deelnemers voor het toelatingsexamen tandarts vanwege de toepassing van de bindende keuze van
wie aan beide toelatingsexamens had deelgenomen. Om ook voor het toelatingsexamen tandarts
een voldoende invulling van het startquotum te verzekeren, werden aan alle deelnemers van dit
examen 2 bijkomende punten toegekend, opnieuw gelijk verdeeld over de beide examenonderdelen
(+1 voor KIW en +1 voor GC).
De beraadslaging resulteert in de gunstige rangschikking van 1280 deelnemers voor het
toelatingsexamen arts en van 184 deelnemers voor het toelatingsexamen tandarts. De
examencommissie feliciteert alle gunstig gerangschikten en wenst hen een goede start van de
opleiding geneeskunde of tandheelkunde toe.

