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Bijkomende deliberatie resultaten toelatingsexamen arts & tandarts van 30
augustus 2016.
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 3 van wiskunde en vraag 27
van de stilleestekstproef van het augustusexamen. Tijdens een bijkomende deliberatie op 23
september 2016 heeft de examencommissie beslist om beide vragen te neutraliseren. Conform
artikel 39 uit het werkingsreglement gebeurt dit door aan alle deelnemers van het
augustusexamen het maximale punt voor elke geneutraliseerde vraag toe te kennen.
In gevolge van de beslissing tot neutraliseren van deze twee vragen werden de
examenresultaten opnieuw berekend. Hierbij bleven de bijkomende punten die de
examencommissie op de deliberatievergadering van 2 september aan alle deelnemers van het
augustusexamen had toegekend, behouden. Evenzeer bleven de vragen die reeds tijdens de
deliberatievergadering van 2 september uit het examen verwijderd werden, geschrapt. Wie
reeds geslaagd was, blijft – in overeenstemming met het vertrouwensbeginsel – dus geslaagd.
De bijkomende deliberatie resulteert zo in 64 bijkomende geslaagde deelnemers voor het
augustusexamen.

Resultaten van het augustusexamen
Van de 4314 ingeschreven kandidaten, kwamen 3872 deelnemers opdagen en legden 3851
personen van wie 2601 vrouwen en 1250 mannen het volledige examen af. Er waren 46
nationaliteiten vertegenwoordigd onder de effectieve deelnemers. Naast de Belgische
deelnemers (89,4%) waren de deelnemers met Nederlandse nationaliteit de grootste groep
(7,6%). De referentiegroep telde 1466 personen van wie 1041 vrouwen en 425 mannen (38,1% van
het totaal aantal effectieve deelnemers).
Na de bijkomende deliberatie van 23 september zijn 624 deelnemers geslaagd wat neerkomt op
een slaagpercentage van 16,2% (berekend op het totaal aantal effectieve deelnemers). In de
referentiegroep slaagden 332 deelnemers (22,6% slaagpercentage).

Resultaten van de twee examenmomenten (juli en augustus 2016)
In totaal slaagden 1229 personen, 721 vrouwen en 508 mannen, voor het toelatingsexamen in
2016. Dit brengt het globale slaagpercentage voor 2016 op 19,3%. De referentiegroep behaalt in
2016 een slaagpercentage van 27,7%. Voor de Nederlandse deelnemers en de deelnemers uit het
vijfde jaar secundair onderwijs bedraagt het slaagpercentage respectievelijk 10% en 1,2%.
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 30 augustus 2016
Augustus 2016

deelnemers

geslaagden

N

%

N

slaag%

totaal

3851

100,0

624

16,2

Belgen

3441

89,4

594

17,3

andere nationaliteiten

410

10,6

30

7,3

Referentiegroep*

1466

38,1

332

22,6

Overzicht toelatingsexamen 2016: unieke deelnames 5 juli en 30 augustus 2016

2016

deelnemers

geslaagden

N

%

N

slaag%

totaal

6367

100,0

1229

19,3

Belgen

5663

88,9

1158

20,4

andere nationaliteiten

704

11,1

71

10,1

Referentiegroep*

2285

35,9

632

27,7

Referentiegroep: de deelnemers die in 2016 18 jaar zijn geworden of worden en die in 2015-2016
in het laatste schooljaar secundair onderwijs in België zitten.

