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Bijkomende deliberatie resultaten toelatingsexamen arts en tandarts van 29
augustus 2017
Dit jaar verliep de inzage in het toelatingsexamen arts en tandarts via een online procedure
met het oog op openheid en transparantie. Heel wat deelnemers maakten gebruik van het
inzagemoment. Alle opmerkingen die zo bij de examencommissie terechtkwamen, werden ter
harte genomen.
Uit opmerkingen van kandidaten bleek een probleem met vraag 25 van de stilleestekstproef
van het augustusexamen. Tijdens een bijkomende deliberatie op 15 september 2017 heeft de
examencommissie beslist om de vraag te neutraliseren. Conform artikel 40 uit het
werkingsreglement gebeurt dit door aan alle deelnemers van het augustusexamen het
maximale punt voor de geneutraliseerde vraag toe te kennen.
In gevolge van de beslissing tot neutraliseren van deze vraag werden de examenresultaten
opnieuw berekend. Wie reeds geslaagd was, blijft – in overeenstemming met het
vertrouwensbeginsel – dus geslaagd. De bijkomende deliberatie resulteert zo in 9 bijkomende
geslaagde deelnemers voor het augustusexamen.
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).
Na de bijkomende deliberatie zijn 515 deelnemers geslaagd wat neerkomt op een
slaagpercentage van 14,4% (berekend op het totaal aantal effectieve deelnemers). In de
referentiegroep slaagden 268 deelnemers (slaagpercentage 20,2%).

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. Opmerkelijk is dat de referentiegroep (2269 deelnemers) slechts 35,8% van
het aantal deelnemers bedroeg.
1266 personen, 767 vrouwen en 499 mannen, slaagden voor het toelatingsexamen in 2017. Dit
brengt het globale slaagpercentage voor 2017 op 20,0%. De referentiegroep behaalt in 2017 een
slaagpercentage van 31,7%. Voor de Nederlandse deelnemers en de deelnemers uit het vijfde
jaar secundair onderwijs bedraagt het slaagpercentage respectievelijk 7,6% en 0,9%.
De examencommissie beseft dat deze kennisgeving net aan de start van het academiejaar voor
eventuele ongemakken kan zorgen voor wie zich nu nog moet inschrijven. De
examencommissie wil zich hiervoor verontschuldigen en zij wenst alle geslaagden een goede
start van de opleiding arts of tandarts toe.
Overzicht toelatingsexamen van 29 augustus 2017
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Overzicht toelatingsexamen 2017: unieke deelnames 4 juli en 29 augustus 2017
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