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Agenda Lentevergadering examencommissie toelatingsexamen 2015
Agenda

1. Goedkeuring verslag 20 februari 2015 (bijlage)
2. Validering examenvragen juli en augustus 2015 (45 minuten per onderdeel;
zie bijlage voor procedure)
a. Wiskunde
b. Fysica
c. Chemie
d. Biologie
e. Communicatieproef
f. Stilleestekst
3. Procedure 28 mei – 15 april
4. Tegemoetkomingen voor studenten met functiebeperking
a. Aangepaste tijdsindeling (zie bijlage)
b. Verwerking van de attesten
5. Communicatie naar deelnemers
a. Communicatie op website ivm giscorrectie
b. Richtlijnen voor deelnemers (zie bijlage)
6. Varia

Bespreking
1. Goedkeuring verslag 20 februari 2015
De aanwezige leden van de commissie keuren het verslag goed.
Aan de tegemoetkoming voor diabetespatiënten wordt toegevoegd dat het om een extra
half uur per halve dag gaat.
2. Validering examenvragen
De experten van de verschillende vakdomeinen lichten de stand van zaken toe met
betrekking tot het opstellen van de examenvragen voor het toelatingsexamen. Er worden
afspraken gemaakt om de finale vragensets tegen 15 mei aan te leveren.
Samengevat:
- Doel is om tot 15 vragen te komen voor het juli-examen, 15 vragen voor het
augustusexamen en een derde set van 15 reservevragen. Deze drie vragensets
dienen allen dezelfde moeilijkheidsgraad hebben.
- De commissieleden van elk vakdomein hebben de voorbije weken contacten
gehad met de vragenopstellers. Deze contacten zijn goed verlopen.
- Er werden door de vragenopstellers vragen aangeleverd, die in eerste instantie
door de expert commissieleden op hun kwaliteit onderzocht werden.
- Ter zitting geven de expert commissieleden een overzicht van de voorgestelde
vragensets (juli, augustus, reserve) na de initiële controle door de experten.
- Voor verdere controle van de vragen op inhoud, taal en vorm wordt een tweede
naleesronde door andere leden van de examencommissie vastgelegd.
o De vragen van wiskunde worden door de vakexperten van fysica
nagelezen en vice versa.
o De vragen van biologie zullen door de vakexperten van chemie worden
nagelezen en vice versa.
o De vragen van IVV worden door de medische experten en door een extern
taalexpert nagelezen.
o De opmerkingen die uit deze naleesronde resulteren, worden door de
expert commissieleden in de finale versie van de vragen verwerkt.
- Tegen 15 mei worden alle vragen definitief opgeleverd.
- Nadien volgt een derde naleesronde door leden van AKOV en door de voorzitter
die dan ook de vragensets bevestigd.
3. Toelichting Sharepoint
Sarah Loi geeft een toelichting bij het gebruik van de Sharepoint site voor de
examencommissie.
4. Aanpassing deelnemers functiebeperking
4.1 Aangepaste tijdsindeling
De deelnemers met functiebeperking krijgen per halve dag een half uur extra. Dit wordt
voor de namiddag als volgt verdeeld over de verschillende onderdelen:
- 5 minuten biologie
- 10 minuten communicatie
- 10 minuten stilleesproef 1
- 5 minuten stilleesproef 2

Kandidaten met diabetes volgen hetzelfde tijdschema als andere kandidaten met
functiebeperking.
Om te vermijden dat kandidaten een smartwatch kunnen gebruiken zal er in het
examenreglement worden opgenomen dat alle horloges moeten worden uitgedaan.
5. Communicatie
5.1 Giscorrectie
Aan de commissie wordt door een kandidaat gevraagd een advies te geven over hoe om
te gaan met de giscorrectie.
De examencommissie vindt het niet opportuun om hierover te adviseren, aangezien er
geen eenduidig advies kan worden geformuleerd. De meest wenselijke strategie zal
immers steeds afhankelijk zijn van de eerdere antwoorden van de kandidaat. Er kan wel
worden toegelicht hoe de giscorrectie berekend en toegepast wordt.
5.2 Richtlijnen voor deelnemers
De richtlijnen worden besproken en goedgekeurd.
6. Varia
6.1 Data 2015
7 juli : 1e examensessie
10 juli, 12u : beraadslaging
25 augustus 2e examensessie
28 augustus, 12u: beraadslaging
18 september eventueel vragen herbekijken n.a.v. inzage
6.2 Pers
Op de dag van het examen zal er één persmoment worden gehouden.
Na het examen zal het persbericht worden verstuurd op de dag van de bekendmaking van
de resultaten.
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