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1126 studenten mogen starten met opleiding geneeskunde
en 259 met de opleiding tandheelkunde
Op 3 en 4 juli vonden de vernieuwde toelatingsexamens voor de opleidingen geneeskunde en
tandheelkunde plaats in Brussels Expo. Voor het eerst was er een apart vergelijkend examen voor
arts en tandarts. Kandidaten moeten niet alleen geslaagd zijn voor het examen, ze moeten ook
gunstig gerangschikt worden om te mogen starten met de opleiding. Elk toelatingsexamen bevatte
twee onderdelen, Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW) en Generieke competenties (GC),
met telkens 40 vragen per onderdeel. Alle kandidaten die voor het toelatingsexamen arts en het
toelatingsexamen tandarts de helft van de punten hebben behaald op beide onderdelen kunnen met
de opleiding geneeskunde of tandheelkunde starten.
Resultaten toelatingsexamen arts
Deelnemers

Geslaagden

Gunstig gerangschikten

Aantal

Aantal (slaagpercentage)

Aantal (percentage
gunstig gerangschikten)

Totaal

5165

1154 (22,4%)

1126 (21,8%)

Referentiegroep1

2005

646 (32,2%)

643 (32,1%)

Belgen

4612

1081 (23,4%)

1054 (22,9%)

Nederlanders

394

54 (13,7%)

53 (13,5%)

5165 kandidaten namen deel aan het toelatingsexamen arts. 1154 deelnemers (22,4%) zijn geslaagd.
Deelnemers zijn geslaagd 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.
28 geslaagden hebben aangegeven dat ze niet gerangschikt wilden worden. Dat zijn voornamelijk
vijfdejaars die hun diploma secundair onderwijs nog niet behaald hebben en dus in 2018 niet kunnen
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18-jarigen in het laatste jaar aso in Belgische school op wie het examen is afgestemd.

starten met de opleiding. 1126 geslaagden (21,8%) wilden wel gerangschikt worden en mogen dus
starten met de opleiding geneeskunde.
De groep van 1126 gunstig gerangschikten bevat 979 deelnemers die uitsluitend voor de opleiding
geneeskunde gunstig gerangschikt zijn en 147 deelnemers die zowel voor geneeskunde als
tandheelkunde gunstig gerangschikt zijn. Op basis van cijfers van het verleden schat de
examencommissie dat ongeveer 85% van de dubbel gunstig gerangschikten zich voor de opleiding
geneeskunde zal inschrijven. Dat brengt het aantal studenten dat vermoedelijk zal starten met de
opleiding geneeskunde op 1104. Dat ligt in de lijn van het decretaal voorziene quotum van 1102.
Resultaten toelatingsexamen tandarts
Deelnemers

Geslaagden

Aantal

Aantal (slaagpercentage)

Gunstig
gerangschikten
Aantal (percentage
gunstig gerangschikten)

Totaal

1068

260 (24,3%)

259 (24,3%)

Referentiegroep2

457

132 (28,9%)

132 (28,9%)

Belgen

904

247 (27,3%)

246 (27,2%)

Nederlanders

117

10 (8,5%)

10 (8,5%)

1068 kandidaten namen deel aan het toelatingsexamen tandarts. 260 deelnemers (24,3%) zijn
geslaagd. Deelnemers zijn geslaagd 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. 259 geslaagden wilden gerangschikt
worden en mogen dus starten met de opleiding tandheelkunde.
De groep van 259 gunstig gerangschikten bevat 112 deelnemers die uitsluitend voor de opleiding
tandheelkunde gunstig gerangschikt zijn en 147 deelnemers die zowel voor geneeskunde als
tandheelkunde gunstig gerangschikt zijn. Op basis van cijfers van het verleden schat de
examencommissie dat ongeveer 15% van de dubbel gunstig gerangschikten zich voor de opleiding
tandheelkunde zal inschrijven. Dat brengt het aantal studenten dat vermoedelijk zal starten met de
opleiding tandheelkunde op 134. Dat ligt in de lijn van het decretaal voorziene quotum van 135.
Evaluatie van de nieuwe toelatingsexamens
De examens bleken uiteindelijk toch nog iets moeilijker dan vooraf ingeschat door de
examencommissie. Daarom heeft de examencommissie vijf bijkomende punten aan elk
examenonderdeel (KIW en GC) toegekend en dit voor beide toelatingsexamens3. Twee vragen uit het
examen arts werden geneutraliseerd omwille van een mogelijk verschil in interpretatie.
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18-jarigen in het laatste jaar aso in Belgische school op wie het examen is afgestemd.
De onderdelen KIW en GC worden op een maximum van 120 punten gequoteerd.

Het is gelukt om de voorziene quota van artsen en tandartsen op adequate wijze in te vullen.
Daarmee is een belangrijke doelstelling van het toelatingsexamen bereikt. Het vernieuwde examen
schept nu ook al half juli duidelijkheid over wie gunstig gerangschikt is en wie niet. Er is geen
wachtlijst. De niet-gunstig gerangschikten hebben nu ruim de tijd om hun studiekeuze te
heroverwegen.
De examencommissie feliciteert alle gunstig gerangschikten en wenst hen een goede start van de
opleiding geneeskunde of tandheelkunde toe.

