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1. Verwelkoming en vaststelling agenda
De voorzitter verwelkomt de leden van de examencommissie.
2. Afsluiting toelatingsexamen 2021
a. afhandeling beroepen
Tegen de toelatingsexamens arts en tandarts van 2021 werden 65 interne beroepen
ingesteld. Deze werden allen onontvankelijk of ongegrond verklaard (zie beraadslaging
van de interne beroepsinstantie van 25 augustus 2021).
Voorlopig werden de volgende externe beroepen ingesteld:
a. 4 vragen voor schorsing via procedure van uiterst dringende
noodzakelijkheid (UDN) bij de Raad van State. In al deze zaken heeft de
Raad van State een niet-schorsingsarrest uitgesproken.
b. 1 vraag voor schorsing en vernietiging bij de Raad van State. Deze zaak is
nog in behandeling.
De externe beroepen worden inhoudelijk toegelicht.
b. analyse moeilijkheidsgraad Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (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 KIW arts was vergelijkbaar met die van 2019, maar hoger dan die
van 2020. Voor KIW tandarts was de moeilijkheidsgraad vergelijkbaar met 2020.
De methodologie voor het inschatten van de moeilijkheidsgraad van de KIW vragen voor
de examens van 2021 zal ook voor de examens van 2022 worden gebruikt.
c. vergelijking toelatingsexamen arts en toelatingsexamen tandarts
De moeilijkheidsgraad van het toelatingsexamen tandarts bleek dit jaar lager te zijn dan
de moeilijkheidsgraad van het toelatingsexamen arts. Het blijft de bedoeling van de
examencommissie om beide examens met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad op te
stellen (zie ook verder).
d. 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 en over de grootte van het startquotum gunstig
gerangschikten voor 2022.
3. Toelatingsexamen 2022
a. datum examen 2022
Het toelatingsexamen arts zal doorgaan op dinsdag 5 juli 2022. Het toelatingsexamen
tandarts zal doorgaan op woensdag 6 juli 2022.
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b. format van het examen
Het toelatingsexamen wordt decentraal georganiseerd. Het toelatingsexamen gaat in
eerste instantie door op scholen secundair onderwijs, maar aanvullend zullen ook andere
locaties ingezet worden als instellingen hoger onderwijs en het examencentrum secundair
onderwijs.
Het examen is digitaal en kan enkel afgelegd worden op de locatie die door de organisatie
wordt voorzien. Er wordt opnieuw gewerkt met hetzelfde digitaal examenplatform als het
voorbije jaar.
c. leerstof KIW
Er zijn enkele kleine aanpassingen in het leerstofoverzicht van 2022. De verwijzing naar
de IUPAC-naamgevingen voor het onderdeel koolstofchemie wordt aangepast. Voor het
onderdeel fysica worden ook enkele kleine aanpassingen uitgevoerd.
Het leerstofoverzicht 2022 zal op 1 december 2021 gepubliceerd worden op de website
van de toelatingsexamens arts en tandarts.
d. samenstelling examen: aantal vragen en invulling dagdelen
Het examen 2022 bestaat zowel voor de opleiding geneeskunde als voor de opleiding
tandheelkunde uit twee onderdelen: het onderdeel KIW en het onderdeel Generieke
Competenties (GC), 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. Enkel de hoogst gerangschikten worden gunstig gerangschikt.
Het examen zal starten om 10 uur met het onderdeel KIW dat bestaat uit toetsen van
wiskunde, fysica, chemie en biologie met telkens 10 vragen. Hiervoor krijgen de
kandidaten 180 minuten de tijd.
Het examen in de namiddag zal starten om 14.30 uur. Het onderdeel GC bestaat uit de
toetsen VAARDIG (Verbinden, AnAlyseren, ReDeneren, InteGreren) en CLEAR
(Conflicthantering, Luistervaardigheid, Empathie, Aandacht, Reflectie en Respect), een
toets voor (inter)persoonlijke vaardigheden. VAARDIG zal 25 vragen bevatten en CLEAR
zal 15 vragen bevatten. Voor het onderdeel GC zullen de kandidaten 90 minuten tijd
krijgen.
Het examen zal eindigen om 16 uur.
e. moeilijkheidsgraad
De examencommissie bespreekt hoe de moeilijkheidsgraad van het KIW-onderdeel (en
de onderliggende toetsen: wiskunde, fysica, chemie en biologie) 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 2022 is het de bedoeling dat de moeilijkheidsgraad van het KIWonderdeel vergelijkbaar is met die van de voorbije jaren (2019 tot 2021) en dat de
toelatingsexamens arts en tandarts een vergelijkbare moeilijkheidsgraad hebben.
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f.

werkings- en examenreglement

Het werkings- en examenreglement zal ten laatste bij de start van de inschrijvingen op 1
maart 2022 worden vrijgegeven.
g. communicatie: flyer
Voor het examen 2022 wordt een flyer voorzien. De uitgebreide informatie staat op de
website.
h. startquota arts en tandarts
De startquota voor arts en tandarts voor 2022 zullen na 31 oktober 2021 worden bepaald,
rekening houdende met de definitieve inschrijvingscijfers voor het academiejaar 20212022 en met het meest recente, federaal bepaalde contingent voor artsen en tandartsen
in Vlaanderen. Naargelang de situatie blijven de startquota van 2021 gelden of worden ze
aangepast door een besluit van de Vlaamse regering. Het startquotum zal via de website
worden gecommuniceerd.
i.

communicatiecampagne scholen so

Op 10 november wordt een infosessie georganiseerd voor scholen secundair onderwijs
om hen te informeren over het decentrale examen en hun medewerking als partnerschool
waar het examen zou kunnen doorgaan. Vanaf die dag starten de inschrijvingen voor
kandidaat-partnerscholen.
Vanaf dit jaar zal AHOVOKS werken met regiomanagers met als doel:
• goede relaties onderhouden met de examenlocaties doorheen het jaar;
• info verzamelen over de examenlocaties en up-to-date houden;
• rechtstreekse communicatie voor de examenlocaties met een vaste persoon van
AHOVOKS;
• Snel kunnen schakelen als er problemen zijn in een bepaalde regio.

4. Afspraken en kalender
De kalenders voor het opstellen van vragen en de afspraken voor 2022 worden aan de
commissieleden bezorgd.
Voorlopig voorstel van de jaarplanning:
activiteit

datum

Goedkeuring examenreglement

februari 2022

Start inschrijvingsperiode

1 maart 2022 (t.e.m. 16 mei 2022)

Lentevergadering examencommissie

22 april 2022 om 12.00 uur

Deadline betaling

16 mei 2022 (samen met afsluiting inschrijvingen)

Deadline attest ondersteunende
maatregelen

16 mei 2022 (samen met afsluiting inschrijvingen)

Bekendmaken examenlocaties

Ten laatste 15 juni 2022

Deadline aanpassing bindende voorkeur

30 juni 2022
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Toelatingsexamen arts

5 juli 2022

Toelatingsexamen tandarts

6 juli 2022

Beraadslagingsvergadering

12 juli 2022 om 10.00 uur

Bekendmaking resultaten en
rangschikking

15 juli 2022

Inzage + indienen beroepen

15 tot 31 juli 2022

Beraadslagingsvergadering interne
beroepen

25 augustus 2022 om 12.00 uur

5. Toelatingsexamen diergeneeskunde: stand van zaken
Naar aanleiding van enkele persartikels in de voorbije zomerperiode over de mogelijke
invoering van een toelatingsexamen diergeneeskunde in 2023 geeft de voorzitter een
overzicht van de huidige stand van zaken. Er volgt een gedachtewisseling over hoe dit
toelatingsexamen diergeneeskunde zich desgevallend zal verhouden ten aanzien van de
toelatingsexamens arts en tandarts.
6. Varia
a. begeleidingscommissie
De begeleidingscommissie van het toelatingsexamen wordt door de Minister van
Onderwijs samengesteld en komt tweemaal per jaar samen om het toelatingsexamen op
te volgen. De begeleidingscommissie fungeert voornamelijk als klankbord en adviserend
orgaan ten aanzien van de minister. De eerstvolgende begeleidingscommissie gaat door
op woensdag 10 november 2021.
b. samenstelling examencommissie
Professor Kristiaan Temst zal vanaf volgend jaar niet meer in de examencommissie van
het toelatingsexamen arts en tandarts zetelen. De voorzitter doet een voorstel aan de
minister voor de vervanging.
7. Rondvraag
Geen opmerkingen of vragen.

Brussel, donderdag 28 oktober 2021,

De Voorzitter
Prof. Jan Eggermont

De Secretaris
Sarah Loi

5

