Examenresultaten van het Toelatingsexamen arts en tandarts voor het augustus examenmoment 2012 en
de globale slaagcijfers voor 2012. Enkele beschouwingen en tendensen.
Slagen voor het toelatingsexamen arts en tandarts is sinds 1997 in Vlaanderen een bijkomende, decretaal
bepaalde voorwaarde om aan de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde te mogen beginnen. Het wordt
tweemaal per jaar georganiseerd en bestaat uit twee delen, namelijk “Kennis en Inzicht in de Wetenschappen”
(KIW) en “Informatie Verwerven en Verwerken” (IVV).
De examencommissie organiseerde op 28 augustus 2012 voor de 32ste maal het examenmoment in Kortrijk
Xpo te Kortrijk. Van de 3508 ingeschreven kandidaten namen 3139 kandidaten effectief (89,5 %) aan het volledig
examen deel. Ongeveer de helft van kandidaten,die niet opdaagden, kwam uit Nederland.
Na deliberatie slaagden 359 kandidaten in dit tweede examenmoment. Het globale slaagpercentage van het
tweede examenmoment ligt daarbij op 11,4 %.
Opmerkelijk zijn echter de verschillen tussen de respectievelijke groepen deelnemers. Zo was het
slaagpercentage van de Belgische deelnemers 13,6 % en van de Nederlandse kandidaten 4,3 %.
Ook binnen de Belgische kandidaten zijn er zeer opmerkelijke verschillen. Van de 1290 studenten die in het
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laatste jaar secundair onderwijs zaten slaagden 15,2 %, terwijl slechts 0,3 % van de 361 studenten van het
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secundair en 0 % van de
jaars slaagde. De Belgische deelnemers (N=767) die reeds universitair onderwijs
volgden hadden een slaagpercentage van 17,2 %.
Bijgevolg namen er 5285 individuen in 2012 aan 1 of beide examenmomenten deel. Hiervan slaagden in
totaal 1071 kandidaten of 97 meer dan in 2011 (N= 974). Het globale slaagpercentage van 2012 ligt op 20,3 %
en is vergelijkbaar met 2011 (20,7%) en dit spijts de recente tendens van deelname van studenten uit het vijfde
(of vierde) jaar secundair onderwijs. De normgroep (Belgische studenten zesde jaar) had in 2012 een slaagcijfer
van 27 % t.ov. van 2,3 % voor de vijfdejaars studenten. Deze beperkte laatste groep van toch geslaagde
studenten heeft bovendien geen toegang tot de studies geneeskunde of tandheelkunde. Het Besluit van de
Vlaamse Regering stipuleert duidelijk “dat een kandidaat, die deelneemt aan het toelatingsexamen maar op het
einde van het kalenderjaar waarin hij deelgenomen heeft, niet in het bezit is van het diploma van secundair
onderwijs, een ongeldig toelatingsexamen heeft afgelegd” zodat het slagen in het toelatingsexamen een
bijkomende voorwaarde is.
De examencommissie merkt op dat jaarlijks meer en meer kandidaten en ook nieuwe groepen aan het
examen deelneemt. Ter vergelijking: 10 jaar terug (in 2002) waren er dit 1498 kandidaten terwijl in 2012 3,5 maal
meer kandidaten ( N= 5285) deelnamen. Merkwaardig is ook dat meer en meer kandidaten deelnemen en ook
slagen voor een tweede (of derde ) maal in het toelatingsexamen.
De cijfers over alle jaren (1997-2012) heen tonen aan dat globaal 42,3 % van alle kandidaten (N=31 800)
slaagt, weliswaar gemiddeld na 1,7 keer deelnemen. Het slaagpercentage van alle Belgische deelnemers
bedraagt 48,8 %. Dat biedt hen een stevige kans – grosso modo 85% - om de eerste studiefase van bachelor arts
of tandarts met succes af te werken.
De examencommissie houdt er aan om alle geslaagden van harte te feliciteren met hun resultaat en wenst
hen allen veel succes toe in de opleiding tandheelkunde of de vernieuwde zesjarige opleiding geneeskunde

Voor meer persinformatie kan u terecht bij prof. B. Himpens, voorzitter examencommissie

