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1. Verwelkoming en vaststelling agenda
De voorzitter verwelkomt de leden van de examencommissie.
2. Afsluiting toelatingsexamen 2019
a. afhandeling beroepen
Tegen de toelatingsexamens arts en tandarts werden 49 interne en 2 externe beroepen
ingesteld. Alle interne en externe beroepen werden volgens de voorziene procedures
afgehandeld. De externe beroepen worden inhoudelijk toegelicht.
b. analyse moeilijkheidsgraad KIW
De voorzitter maakt een analyse van de moeilijkheidsgraad van de afgelopen
toelatingsexamens arts en tandarts, in het bijzonder van het KIW-onderdeel. De
moeilijkheidsgraad van beide examens in 2019 was vergelijkbaar, zoals ook initieel
vooropgesteld door de examencommissie.
De manier waarop de commissie de moeilijkheidsgraad van de vragen voor de examens
in 2019 heeft bepaald, zal ook voor de vragen van de examens in 2020 worden gebruikt.
c. inschrijvingen in opleidingen arts en tandarts
Het exacte aantal studenten dat zich dit academiejaar heeft ingeschreven voor de
opleidingen geneeskunde en tandheelkunde, is pas op 31 oktober definitief gekend. In
afwachting hiervan kan nog geen uitspraak gedaan worden over de invulling van het
quotum startende studenten noch over de grootte van quotum gunstig gerangschikten
voor 2019.
d. Communicatie op resultatenpagina
De huidige communicatie aan de kandidaten, in het bijzonder voor diegenen die geslaagd
maar niet gunstig gerangschikt zijn, komt soms hard aan voor de kandidaten.
De commissie bekijkt hoe zij deze communicatie kan aanpassen.

3. Toelatingsexamen 2020
a. datum examen 2020
De examencommissie bespreekt de mogelijke data-opties voor de toelatingsexamens arts
en tandarts in 2020. De minister van onderwijs zal in het najaar de data vastleggen en
bekendmaken.
b. leerstof KIW
De leerstofoverzichten worden niet aangepast ten opzichte van vorig jaar. De KIW-leerstof
wordt in het najaar op de website gepubliceerd.
c. samenstelling examen: aantal vragen en invulling dagdelen
Het examen 2020 bestaat zowel voor de opleiding tot arts als voor de opleiding tot
tandarts uit twee onderdelen. Het onderdeel kennis in de wetenschappen (KIW) en het
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onderdeel generieke competenties, dat aansluit bij themata uit respectievelijk de
beroepspraktijk van artsen en de beroepspraktijk van tandartsen. Beide delen zullen 40
vragen bevatten en hebben een gelijk gewicht. Alleen wie de helft of meer op elk
onderdeel behaalt, wordt gerangschikt.
Het examen zal starten om 10u met het onderdeel KIW dat bestaat uit toetsen van
wiskunde, fysica, chemie, biologie met telkens 10 vragen. Hiervoor krijgen de kandidaten
180 minuten de tijd.
De namiddag zal starten om 14u30. Het onderdeel generieke competenties bestaat uit de
toetsen VAARDIG (Verbinden, AnAlyseren, ReDeneren, InteGreren) en CLEAR, een toets
voor (inter)persoonlijke vaardigheden. VAARDIG zal 25 vragen bevatten en CLEAR zal 15
vragen bevatten. Het namiddaggedeelte zal 90 minuten duren.
Het examen zal eindigen om 16u.
d. moeilijkheidsgraad
De examencommissie bespreekt hoe de moeilijkheidsgraad van het KIW-onderdeel (en
de onderliggende toetsen) kan afgestemd worden op enerzijds het vooropgestelde
quotum van gunstig gerangschikten en anderzijds de inhoudelijke validiteit van het
examen. Het toelatingsexamen moet dus voldoende differentiëren om een gepast aantal
geslaagden gunstig te kunnen rangschikken. Terzelfdertijd moet de moeilijkheidsgraad
van die aard zijn dat geslaagden over de vereiste voorkennis beschikken om nadien de
opleiding arts of tandarts met succes te kunnen doorlopen. Voor 2020 is het de bedoeling
dat de moeilijkheidsgraad van het KIW-onderdeel van het examen gelijkwaardig zal zijn
aan die van de examens van 2019.
e. Werkings- en examenreglement
Het werkingsreglement zal ten laatste bij de start van de inschrijvingen op 1 maart 2020
worden vrijgegeven.
De manier waarop blanco antwoorden moeten aangegeven worden door de examens op
het examenblad, zal aangepast worden voor de examens in 2020.
De aankondiging van het CLEAR-gedeelte op de website zal worden aangepast zodat de
kandidaten duidelijker weten wat ze mogen verwachten.
f.

communicatie: brochure

De brochure wordt in november – december bekeken en geüpdatet.
Deze zal begin januari ter beschikking worden gesteld van de universiteiten in het kader
van de SID-ins en informatiedagen voor abituriënten.
g. startquota arts en tandarts
De quota gunstig gerangschikten voor arts en tandarts zullen na 31 oktober worden
bepaald, rekening houdende met de definitieve inschrijvingscijfers voor het academiejaar
2019-2020 en met het federaal bepaalde contingent voor artsen en tandartsen in
Vlaanderen. Het exacte cijfer zal later door middel van een Besluit van de Vlaamse
Regering vastgelegd worden en daarna zo snel als mogelijk gecommuniceerd worden.
h. dubbele inschrijving voor examen
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Zowel in 2018 als in 2019 waren er een heel aantal kandidaten die zowel gunstig
gerangschikt waren voor het toelatingsexamen arts als het toelatingsexamen tandarts. De
onzekerheid over welke opleiding deze dubbel gunstig gerangschikten zullen aanvatten,
leidt tot een suboptimale invulling van het aantal startende studenten, vooral in de
opleiding tandheelkunde.
Voor het examen 2020 zullen studenten voor de start van het examen een bindende
studievoorkeur moeten maken. Die keuze moeten zij volgen ingeval zij zowel gunstig
gerangschikt zijn voor het examen arts, als voor het examen tandarts.
4. Afspraken en kalender
De kalenders voor het opstellen van vragen en de afspraken voor 2020 worden aan de
commissieleden bezorgd.
5. Varia
a. Samenstelling examencommissie
Dhr Jan De Maeseneer zal vanaf volgend jaar niet meer in de commissie zetelen en wordt
vervangen door dhr. Peter Pype.
b. Begeleidingscommissie: 25 november.
De begeleidingscommissie van het toelatingsexamen wordt door de minister van
onderwijs samengesteld en komt tweemaal per jaar samen om het toelatingsexamen op
te volgen. Het fungeert voornamelijk als klankbord en adviserend orgaan ten aanzien van
de minister.
c. datawarehouse: stand van zaken
Er werd gestart met een project om de inschrijvingsgegevens van het toelatingsexamen te
koppelen aan andere databanken binnen het onderwijs. Hiermee hoopt de
examencommissie in de toekomst nog beter in te spelen op de maatschappelijke noden
en de kwaliteitsborging van het toelatingsexamen.
6. Rondvraag
Geen opmerkingen of vragen.

Brussel, vrijdag 25 oktober 2019,

De Voorzitter
Prof. Jan Eggermont

De Secretaris
Wannes Verheyen
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