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Agenda Lentevergadering examencommissie toelatingsexamen arts en tandarts, 22 april
2022
1. Verwelkoming + vaststelling agenda
2. Goedkeuring externe vragenopstellers en lectoren
3. Validering examenvragen arts en tandarts 2022
a. Procedure, moeilijkheidsgraad (KIW), overeenstemming met leerstof
(KIW), taalaspect (GC), vuistregels
4. Stand van zaken examens 2022
a. Inschrijvingen, locaties
5. Procedure voor finaliseren van examens 2022
a. Tijdsverloop
6. Afspraken voor de examendagen: 5 en 6 juli 2022
a. examencommissie
7. Vooruitblik 2023 en later
a. Opstartdiscussie toelatingsexamen dierenarts: leerstof, uitbreiding
examencommissie, iemand vanuit diergeneeskunde voor onderdeel
CLEAR
b. Samenstelling examencommissie
8. Varia en rondvraag

1. Verwelkoming en vaststelling agenda
De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden. De agenda wordt overlopen.
2. Goedkeuring externe vragenopstellers en lectoren
De examencommissie beslist om overeenkomstig artikel 25 van het Besluit van de
Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de organisatie van het
toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts bij het vaststellen van bepaalde
vragen beroep te doen op experten, extern aan de examencommissie.
3. Validering examenvragen arts en tandarts 2022
De experten van de verschillende vakdomeinen lichten de stand van zaken toe met
betrekking tot het opstellen van de examenvragen voor het toelatingsexamen.
a. KIW
-

Doel is om per toets (wiskunde, fysica, chemie, biologie) 4 gelijkwaardige sets van
telkens 10 vragen op te stellen.
Hiervan zijn twee sets voor het examen arts bedoeld en twee sets voor het examen
tandarts, waarbij telkens één vragenset als reserveset dienstdoet. Al deze
vragensets dienen een vergelijkbare moeilijkheidsgraad te hebben.
Voordat de vragen werden opgesteld, hebben de commissieleden van de
verschillende vakdomeinen overlegd met experten van de leerplannen uit het
secundair onderwijs om de leerstofoverzichten, waar nodig, aan te passen.
Daarna hebben de commissieleden contacten gehad met de vraagopstellers,
waarbij afspraken werden gemaakt over inhoud, formulering en moeilijkheidsgraad
van de vragen.
Er werden door de vraagopstellers vragen aangeleverd, die in eerste instantie door
de expert commissieleden op hun kwaliteit onderzocht werden. Deze vragen werden
ingedeeld volgens thema, moeilijkheidsgraad en oplossingstijd. Op basis hiervan
werden vergelijkbare vragensets opgesteld voor de verschillende examensessies.
Er werd hierbij eveneens een vergelijking gemaakt met de examenreeksen van de
voorbije jaren.
Om te toetsen of alle examenvragen conform het leerstofoverzicht zijn werden de
geselecteerde vragen nagelezen door een externe lector die vertrouwd is met de
leerplannen secundair onderwijs.
Voor verdere controle van de vragen op inhoud, taal en vorm werd een tweede
naleesronde door andere leden van de examencommissie georganiseerd. De
opmerkingen die hieruit voortkwamen werden inmiddels verwerkt.

-

-

-

-

-

Alle vragensets worden doorgestuurd naar de voorzitter die een laatste keer naleest en de
vragensets bekrachtigt.
b. Generieke competenties
-

CLEAR

De vragen werden opgesteld door één van de commissieleden samen met een
domeinspecialist op het vlak van communicatie. Nadien zijn de vragen bekeken door twee
andere domeinspecialisten waaronder één commissielid en de voorzitter. De feedback
hierop werd verwerkt. Daarna zullen de vragen nog worden nagelezen door een
taalexpert en door de voorzitter. Ook deze feedback zal verder worden verwerkt.
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-

VAARDIG

Er werden 4 sets van teksten en bijhorende vragen opgeleverd: examen arts, examen
tandarts en 2 reservesets. Deze werden nagelezen door de voorzitter en 2 andere
commissieleden. Deze teksten werden voorgelegd aan een taalexpert en de feedback
wordt binnenkort verwacht. Deze feedback zal worden verwerkt.
De teksten worden de komende dagen nogmaals nagelezen door een commissielid.
Ook voor Generieke competenties zal de voorzitter na finale nalezing de vragensets
bekrachtigen.
4. Stand van zaken toelatingsexamens 2022
a. Inschrijvingen
Deelnemers kunnen zich tussen 1 maart en 16 mei 2022 inschrijven voor het
toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts.
Voorlopig zijn er dit jaar minder inschrijvingen voor de toelatingsexamens arts en tandarts
dan vorig jaar deze tijd. Pas na 16 mei zijn de definitieve cijfers gekend.
b. Examenlocaties
Beide toelatingsexamens worden ook dit jaar opnieuw decentraal georganiseerd in
secundaire scholen, op universiteitscampussen en in overheidsgebouwen.
Voor het toelatingsexamen arts zijn er voorlopig 59 secundaire scholen, 12
universiteitscampussen en 1 overheidsgebouw geselecteerd. Voor het toelatingsexamen
tandarts zijn er voorlopig 10 secundaire scholen, 5 universiteitscampussen en 1
overheidsgebouw geselecteerd.
Enkele locaties werden niet geselecteerd omdat de gelijke examencondities niet konden
worden gewaarborgd (bv. voorziene werken op de campus of school waardoor er
geluidsoverlast zou kunnen zijn). Andere scholen werden op de reservelijst gezet. Pas
wanneer de definitieve groep deelnemers gekend is (met hun woonplaatsen), kan de
definitieve lijst van examenlocaties opgesteld worden.
5. Procedure voor het finaliseren van de toelatingsexamens 2022
a. Examenvragen
De examencommissie maakt afspraken om de examensets de finaliseren:
- De examenvragen worden inhoudelijk gefinaliseerd tegen 7 mei 2022 en opgeleverd
aan AHOVOKS.
- De examenvragen van beide toelatingsexamens worden tussen 7 en 31 mei 2022
ingevoerd door medewerkers van AHOVOKS.
Als er vragen zijn bij de invoer van bepaalde examenvragen, zullen deze
medewerkers contact opnemen met een van de expertcommissieleden voor dat
onderdeel.
De expertcommissieleden valideren de ingevoerde examenvragen in het
examenplatform tussen 7 en 31 mei 2022.
- De voorzitter valideert de samengestelde examens in het examenplatform tussen 1
en 15 juni 2022.
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b. Afspraken van annotatie getallen en figuren en opleveren van examenvragen
De examencommissie maakt afspraken met betrekking tot de opmaak van de
examenvragen en het aanleveren van de examenvragen. Een document met deze
afspraken wordt op de interne sharepoint van de examencommissie gedeeld.
6. Afspraken voor de examendagen: 5 en 6 juli 2022
a. Examencommissie
De centrale coördinatie van het examen vindt plaats in het Hendrik Consciencegebouw te
Brussel.
Er moeten altijd minstens 5 commissieleden online of in het Hendrik Consciencegebouw
te Brussel beschikbaar zijn om een beslissing te kunnen nemen. Tijdens KIW moet ten
minste 1 expertcommissielid per toets (wiskunde, fysica, chemie en biologie) beschikbaar
zijn. Tijdens GC moet ten minste 1 expertcommissielid per toets (CLEAR en VAARDIG)
beschikbaar zijn.
Tijdens de middagpauze is er op beide examendagen een kort overleg met alle
beschikbare commissieleden. Dit overleg zal hybride (digitaal en fysiek) doorgaan.
Er is tevens een ad-hoc commissie ingesteld om dringende beslissingen te kunnen
nemen. Deze ad-hoc commissie bestaat uit:
- De voorzitter en een ander commissielid: wel beslissingsbevoegdheid
- De secretaris van de examencommissie: geen beslissingsbevoegdheid
- Twee medewerkers van AHOVOKS: geen beslissingsbevoegdheid
Deze leden van de ad-hoc commissie moeten fysiek aanwezig zijn in het Hendrik
Consciencegebouw.
De voorzitter staat ’s ochtends de pers te woord.
7. Vooruitblik 2023 en later
a. Toelatingsexamen diergeneeskunde
Het decreet over de invoering van het toelatingsexamen diergeneeskunde en het
gemeenschappelijk toelatingsexamen arts-tandarts is nog in behandeling in het Vlaamse
parlement.
Onder voorbehoud van de goedkeuring van dit decreet wisselt de examencommissie van
gedachten over de invoering van een toelatingsexamen diergeneeskunde met betrekking
tot de examenonderdelen, de leerstof en de uitbreiding van de examencommissie met
experten diergeneeskunde.
b. Samenstelling examencommissie
Om continuïteit en expertise te kunnen behouden in de commissie, is het belangrijk dat
commissieleden niet allemaal tegelijkertijd zouden stoppen binnen de examencommissie,
zeker binnen eenzelfde expertisedomein binnen de commissie. Er wordt daarom gepolst
naar de engagementen van de commissieleden met betrekking tot hun opdracht als
commissielid binnen de examencommissie van de toelatingsexamens arts en tandarts op
korte en middellange termijn.
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c. Impact nieuwe eindtermen
In het secundair onderwijs loopt een moderniseringstraject. Dit schooljaar zijn de nieuwe
eindtermen in het derde jaar van het secundair onderwijs ingevoerd.
De examencommissie volgt de ontwikkelingen in verband met de introductie van de
eindtermen voorgesteld voor de derde graad op. Zij zal de komende jaren onderzoeken
wat de impact is op het KIW-leerstofoverzicht zodat het KIW-onderdeel aansluit bij de
verworven competenties op het einde van het secundair onderwijs.
8. Varia en rondvraag
Naar aanleiding van een vraag om examenvragen van de toelatingsexamens in
leerboeken secundair onderwijs op te nemen bespreekt de examencommissie het
(her)gebruik van examenvragen door derde partijen. De commissie adviseert dat dit kan
mits een correcte bronvermelding. Dit advies wordt overgemaakt aan AHOVOKS dat de
eigenaar van de examenvragen is en een finale beslissing zal nemen.
Er werden geen items meer toegevoegd.

Brussel, vrijdag 22 april 2022,

De Voorzitter
Prof. Jan Eggermont

De Secretaris
Sarah Loi
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