Meer geslaagde studenten voor het toelatingsexamen arts/tandarts in juli 2012.
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 3 juli 2012 voor de 31ste maal het examenmoment in
Kortrijk Xpo te Kortrijk.
Van de 4685 ingeschreven kandidaten namen 4301 kandidaten effectief (92 %) aan het
volledig examen deel. Ongeveer de helft van kandidaten, die niet opdaagden, kwam uit
Nederland. Bijgevolg nam het aandeel van de Nederlandse kandidaten af van 18 % bij de
inschrijvingen naar 15,2 % bij de effectieve deelnemers.
Na deliberatie slaagden 712 kandidaten. Dit zijn er 131 geslaagden meer dan vorig jaar
(581 in juli 2011 op 3777). Het slaagpercentage van juli 2012 is 16,6% en ligt dus ook iets
hoger dan na de eerste sessie van vorig jaar (15,4 %) .
De kandidaten uit de normgroep (dwz de Belgische deelnemers die in 2011-2012 in het
laatste studiejaar secundair onderwijs zaten) haaldden een hoger slaagpercentage (19,8 %)
dan de globale groep, terwijl de Nederlandse deelnemers het beduidend minder deden (7,9
%).
De examencommissie houdt er aan om alle geslaagden van harte te feliciteren met hun
resultaat.
Niet-geslaagden kunnen op 28 augustus 2012 aan de tweede sessie van dit examen
deelnemen. De uiterste inschrijvingsdatum daarvoor is 5 augustus 2012. De
examencommissie beveelt de kandidaten aan zich voor te bereiden door nogmaals de
website en informatiebrochure grondig door te nemen. Ruime achtergrondinformatie over het
toelatingsexamen
arts
en
tandarts
vindt
men
op
de
website
http://www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen .
De cijfers over alle jaren (1997-2011) heen tonen aan dat globaal 43,8% van alle kandidaten
(N=28 255) slaagt, weliswaar gemiddeld na 1,7 keer deelnemen. Dat biedt hen een stevige
kans – grosso modo 85% - om de eerste studiefase van bachelor arts of tandarts met succes
af te werken.
Voor meer persinformatie kan u terecht bij prof. B. Himpens, voorzitter examencommissie

