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a. Afhandeling interne beroepen
b. Analyse van juli- en augustusexamen
3. Toelatingsexamen 2018: veranderingen
a. Stand van zaken besluitvorming vergelijkend examen
b. Samenstelling en inhoud van examen
c. Leerstofoverzicht
d. Procedure intern beroep
4. Concrete afspraken toelatingsexamen 2018
a. Examendata 2018
b. Dagindeling van examen
c. Informatiebrochure
d. Werkingsreglement
e. Inzagemoment
f. Kalender opstellen vragen
5. Varia
6. Rondvraag

1. Verwelkoming en vaststelling agenda
De voorzitter verwelkomt de twee nieuwe leden, Marie Couttenye en Roger Huybrechts
die per ministerieel besluit van 20 oktober 2017 aangesteld werden.
2. Afsluiting examen 2017
a. Interne beroepen
Stand van zaken1: 69 interne beroepen ontvangen
• 56 afgehandeld
• 12 in behandeling  1 beroep terug te bekijken
• 1 nog te behandelen
• 1 extern beroep bij Raad van State
b. Analyse van juli- en augustusexamen
De voorzitter presenteert enkele cijfermatige beschouwingen i.v.m. het examen.
3. Toelatingsexamen 2018: veranderingen
a. Stand van zaken besluitvorming vergelijkend examen
Het nieuwe decreet is klaar voor behandeling in de commissie onderwijs. Nadien moet
ook het parlement haar goedkeuring nog verlenen en wordt het bekrachtigd door de
Vlaamse regering. Parallel wordt ook het uitvoeringsbesluit opgemaakt door de Vlaamse
Regering. Voorziene timing daarvoor is eind 2017-begin 2018.
De Examencommissie bespreekt hierna de samenstelling van het examen, het
leerstofoverzicht 2018 en de procedure intern beroep onder voorbehoud van de
goedkeuring van het ontwerp van decreet door het Vlaams Parlement en van het ontwerpBVR door de Vlaamse regering.
Een definitieve beslissing hieromtrent wordt pas na deze goedkeuring via e-mailprocedure
door de examencommissie genomen.
b. Samenstelling en inhoud van examen
Het examen 2018 bestaat zowel voor de opleiding tot arts als voor de opleiding tot
tandarts uit twee onderdelen. Het onderdeel kennis in de wetenschappen (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 beide onderdelen hebben een gelijk gewicht. Alleen wie de helft of
meer op elk onderdeel behaalt, is geslaagd en wordt gerangschikt.
Het onderdeel KIW bestaat uit toetsen van wiskunde, fysica, chemie en biologie met
telkens 10 vragen.
Het onderdeel generieke competenties bestaat uit de toetsen VAARDIG (Verbinden,
AnAlyseren, ReDeneren, InteGreren) en CLEAR, een toets voor (inter)persoonlijke
vaardigheden. VAARDIG zal 25 vragen bevatten en CLEAR zal 15 vragen bevatten.
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Toevoeging na vergadering: in totaal werden voor het toelatingsexamen van 2017 79 interne beroepen en
5 externe beroepen ingediend.
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Het examen zal bestaan uit 80 meerkeuzevragen met giscorrectie. De toegekende scores
per vraag zijn: +3 voor juist antwoord; -1 voor fout antwoord; 0 voor blanco antwoord.
Gezien het om een vergelijkend examen gaat, beslist de examencommissie om de
moeilijkheidsgraad van het KIW deel - in vergelijking met de vorige jaren – te laten zakken
teneinde op een bredere spreiding van de scores van de deelnemers uit te komen.
De examencommissie gaat ervan uit dat 80 vragen volstaan voor een voldoende
onderscheidend vermogen van het examen. Dit punt vergt uiteraard verdere opvolging.
c. Leerstofoverzicht KIW
De leerstofoverzichten voor wiskunde, fysica, chemie en biologie worden nog eens
bekeken door de vakspecialisten en worden dan bekendgemaakt.
d. Vaststelling van de examenresultaten en bepaling van de rangschikking
Indien na het examen een vraag niet-valide blijkt te zijn, wordt deze vraag
geneutraliseerd. Elke kandidaat krijgt voor de geneutraliseerde vraag het maximum van
de punten.
De geslaagden worden gerangschikt op basis van het behaalde examenresultaat (som
van KIW en generieke competenties). Indien het aantal gerangschikten groter is dan het
voorziene quotum, wordt een cesuur vastgesteld waarbij de cesuur gelijk is aan het
examenresultaat van de kandidaat die op de laatste plaats binnen het quotum
gerangschikt werd. Alle deelnemers met een examenresultaat groter of gelijk aan de
cesuur worden dan gunstig gerangschikt. Indien het aantal gerangschikten kleiner is dan
het voorziene quotum, worden alle geslaagden gunstig gerangschikt. Alle gunstig
gerangschikten krijgen de toelating om de opleiding arts dan wel tandarts te starten.
Indien na de bekendmaking van de gunstig gerangschikten alsnog een vraag niet-valide
blijkt te zijn, wordt deze vraag geneutraliseerd zoals hierboven beschreven. Nadien wordt
bepaald wie bijkomend geslaagd is en bijkomend gunstig gerangschikt wordt
(examenresultaat groter dan de eerder bepaalde cesuur in geval van een cesuur). Deze
bijkomend gunstig gerangschikten verwerven dan ook de toelating tot de opleiding arts of
tandarts.
e. Procedure intern beroep
De interne beroepen worden behandeld tot de laatste week van augustus.

4. Concrete afspraken toelatingsexamen 2018
De Examencommissie bespreekt hierna de examendata, de dagindeling, de
informatiebrochure, het werkingsreglement, het inzagemoment en de kalender voor het
opstellen van de vragen voor het examen 2018 onder voorbehoud van de goedkeuring
van het ontwerp van decreet door het Vlaams Parlement en van de goedkeuring van de
uitvoeringsbesluiten door de Vlaamse regering.
Een definitieve beslissing hieromtrent wordt pas na deze goedkeuring via e-mailprocedure
door de examencommissie genomen.
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a. Examendata 2018
Het toelatingsexamen 2018 voor de opleiding van arts zal doorgaan op 3 juli 2018. Het
toelatingsexamen voor de opleiding van tandarts vindt een dag later plaats, op 4 juli 2018.
Dit werd zo reeds beslist door de minister van Onderwijs.
b. Dagindeling van examen
Het examen 2018 bestaat zowel voor de opleiding tot arts als voor de opleiding tot
tandarts uit twee onderdelen. Het onderdeel kennis in de wetenschappen (KIW) en het
onderdeel generieke competenties. Beide delen zullen 40 vragen bevatten en beide
onderdelen hebben een gelijk gewicht.
Het examen zal starten om 10u00 met het onderdeel KIW dat bestaat uit toetsen van
wiskunde, fysica, chemie, biologie met telkens 10 vragen. Hiervoor krijgen de kandidaten
180 minuten de tijd. Alle KIW vragen zullen dus in éénzelfde dagdeel aan bod komen wat
de kandidaten beter toelaat om het effect van de giscorrectie op het KIW onderdeel in te
schatten.

De namiddag zal starten om 14u30. Het onderdeel generieke competenties bestaat uit de
toetsen VAARDIG (Verbinden, AnAlyseren, ReDeneren, InteGreren) en CLEAR, een toets
voor (inter)persoonlijke vaardigheden. VAARDIG zal 25 vragen bevatten en CLEAR zal 15
vragen bevatten. Het namiddaggedeelte zal 90 minuten duren.
Het examen zal eindigen om 16u00.
Het geringer aantal vragen (80 versus 120 in 2017) laat dus toe om de examenduur in te
korten wat het effect van de factor vermoeidheid hopelijk reduceert.
c. Informatiebrochure
De informatiebrochure zal ter beschikking worden gesteld van de universiteiten in het
kader van de sid-ins.
d. Werkingsreglement
Er wordt een werkingsreglement opgemaakt met de concrete voorschriften in verband met
de werking en de taken van de examencommissie. Daarnaast komt er een
examenreglement dat de concrete voorschriften omvat voor de kandidaten met betrekking
tot het examen.
De commissie beslist dat voor het toelatingsexamen 2018 een juist antwoord 3 punten
oplevert, een fout antwoord -1 punt en een blanco antwoord 0 punten oplevert.
e. Inzagemoment
De digitale inzageperiode zal lopen van 13 juli tot en met de laatste werkdag van juli. De
inzage in de CLEAR-toets loopt van 19 tot 27 juli. Indienen van intern beroep kan tot 31
juli.

f. Kalender
De kalender voor het opstellen van vragen wordt aan de commissieleden doorgegeven.
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De kalender met de mijlpalen van het toelatingsexamen 2018 ziet er als volgt uit.

activiteit
Start inschrijvingsperiode
Lentevergadering examencommissie
Deadline betaling
Deadline attest ondersteunende maatregelen
Toelatingsexamen arts
Toelatingsexamen tandarts
Deliberatievergadering
Bekendmaking resultaten en rangschikking
Inzage + indienen beroepen
Deliberatievergadering interne beroepen

datum
1 maart 2018
20 april 18
25 mei 18
25 mei 18
3 juli 18
4 juli 18
9 juli 18
12 juli 18
13 - 31 juli 18
28 augustus

4. Rondvraag en Varia
Geen opmerkingen of vragen.

Brussel, woensdag 27 oktober 2017,

De Voorzitter
Prof. Jan Eggermont

De Secretaris
Wannes Verheyen
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