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Beraadslagingsvergadering 28 augustus 2018 –
Behandeling interne beroepen

Agenda Beraadslagingsvergadering examencommissie toelatingsexamen 2018 –
Behandeling interne beroepen
Bijlagen: Agenda
1. Verwelkoming
2. Procedure van behandeling van interne beroepen
3. Bespreking van de interne beroepen en goedkeuring antwoorden van de
examencommissie
4. Varia
5. Rondvraag

2. Procedure van behandeling van de interne beroepen
Er werden 61 beroepen ingediend, door 56 kandidaten.
De examencommissie zal eerst de verschillende elementen die in de beroepen
aangehaald worden, bespreken en nadien de antwoorden per beroep goedkeuren.
Inhoudelijk werden volgende vragen betwist, door één of meerdere kandidaten:
Voor het examen arts:
- 4 vragen van biologie,
- 1 vraag van chemie,
- 4 vragen van wiskunde,
- 1 vraag van CLEAR
Voor het examen tandarts:
- 3 vragen van biologie,
- 1 vraag van fysica
Daarnaast werden nog enkele andere aspecten van het toelatingsexamen arts en het
toelatingsexamen tandarts betwist.
3. Bespreking interne beroepen en goedkeuring antwoorden van de
examencommissie
BEROEPEN TEN AANZIEN VAN VRAGEN IN HET TOELATINGSEXAMEN ARTS
- WIS02, WIS04, WIS08, WIS10
- BIO04, BIO07, BIO09, BIO10
- CHE03
Deze vragen zijn conform het leerstofoverzicht van het toelatingsexamen arts dat op de
leerstof van de tweede en derde graad van het algemeen secundair onderwijs gebaseerd
is. Verder is de formulering van deze vragen eenduidig.
De beroepen of onderdelen van beroepen met betrekking tot deze vragen worden
ongegrond verklaard.
- CLEAR09
De formulering van deze vraag is helder en eenduidig. De commissie bevestigt dat het
vooropgestelde antwoord het enige juiste antwoord is. Alleen het juiste antwoord drukt
een eigen emotie uit. De drie andere antwoordmogelijkheden verwijzen naar een
interpretatie van of naar het eigen denken over een gedrag/gedachte van de andere,
zonder evenwel een eigen emotie uit te drukken.
De beroepen of onderdelen van beroepen met betrekking tot deze vragen worden
ongegrond verklaard.
BEROEPEN TEN AANZIEN VAN VRAGEN IN HET TOELATINGSEXAMEN TANDARTS
- BIO01, BIO02, BIO10
- FYS10
Deze vragen zijn conform het leerstofoverzicht van het toelatingsexamen tandarts dat op
de leerstof van de tweede en derde graad van het algemeen secundair onderwijs
gebaseerd is. Verder is de formulering van deze vragen eenduidig. De commissie
bevestigt ook voor elke betwiste vraag dat het vooropgestelde antwoord het enige juiste
antwoord is.
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De beroepen of onderdelen van beroepen met betrekking tot deze vragen worden
ongegrond verklaard.
BEROEPEN
TEN
AANZIEN
VAN
ANDERE
TOELATINGSEXAMEN ARTS OF TANDARTS

ASPECTEN

VAN
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De examencommissie bespreekt voor beide toelatingsexamens de beroepen of onderdelen
van beroepen die op andere elementen dan de examenvragen zelf betrekking hebben.
Tijdens de bespreking komen een aantal generieke elementen met betrekking tot de
ontvankelijkheid of gegrondheid van het beroep aan bod. Deze generieke elementen
hebben betrekking op:
Betwisting van een correct beantwoorde vraag
De beroepen van kandidaten die een vraag betwisten die zij op het examen correct hadden
beantwoord, worden onontvankelijk verklaard wegens een gebrek aan het vereiste belang.
Indienen na de beroepstermijn
Beroepen die niet binnen de voorgeschreven termijn zoals bepaald in art. 33 van het besluit
van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toelatingsexamen arts en het
toelatingsexamen tandarts en art. 64 van het Werkings-en Examenreglement
toelatingsexamens arts en tandarts 2018, werden ingediend, worden onontvankelijk
verklaard.
Ontbreken van een specifieke betwisting
Beroepen die niet beantwoorden aan de bepalingen hierover in het Werkings- en
Examenreglement (art. 63: Materiële beslissingen; art. 64: Beroepen tegen individuele
beslissingen), worden als onontvankelijk beschouwd.
Verduidelijking of correctie aan vragen tijdens het examen
Overeenkomstig art. 55 van het Werkings- en Examenreglement kan de examencommissie
tijdens het examen verduidelijkingen aan vragen aanbrengen. Zoals voorzien in het
Werkings- en Examenreglement worden deze aanpassingen op grote schermen
geprojecteerd en meerdere malen omgeroepen.
Neutraliseren van vragen na het examen
Overeenkomstig art. 16 van het Werkings- en Examenreglement kan de examencommissie
op de beraadslagingsvergadering na het examen een bepaalde vraag niet-valide verklaren
waardoor deze vraag geneutraliseerd wordt. Het neutraliseren van een vraag vereist een
inhoudelijke analyse van de vraag door de examencommissie. Een niet-valide vraag kan
geen correct antwoord hebben waardoor een “juist” (of “fout”) antwoord op een
geneutraliseerde vraag niet in een beroep kan ingeroepen worden.
Vragen voor deliberatie
De regels voor slagen op het toelatingsexamen en (gunstige) rangschikking van de
deelnemers worden bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering en het Werkings- en
Examenreglement. De examencommissie is niet bevoegd om individuele kandidaten
alsnog te delibereren.
Inkleuren van het antwoordbolletje
Overeenkomstig art. 56 van het Werkings- en Examenreglement komen alleen de
ingekleurde bolletjes (A, B, C of D) van het antwoordblad in aanmerking voor een geldig
antwoord. Aanduidingen in de kladkolom van het antwoordblad of in het vragenboekje
gelden niet als een antwoord. Het inkleuren van het antwoordbolletje dient te gebeuren
binnen de voorziene tijd van het examenonderdeel.
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Vragen waarvoor het antwoordbolletje niet werd ingekleurd, worden als blanco gequoteerd.
Vragen met een ingekleurd antwoordbolletje – ook al is het een partiële inkleuring – worden
gequoteerd in functie van de antwoordsleutel.
Gebruik maken van ondersteunende maatregelen
Een deelnemer aan wie voorafgaand een ondersteunende maatregel werd toegekend en
die tijdens het examen de mogelijkheid had om deze maatregel ten volle te benutten, kan
er zich achteraf niet op beroepen dat hij/zij niet met gelijke kansen aan het examen heeft
kunnen deelnemen. De verantwoordelijkheid voor het (correct) gebruik van deze maatregel
ligt bij de kandidaat.
Kandidaten die voorafgaand aan het examen de aanvraag voor ondersteunende
maatregelen niet of niet volgens de geëigende procedure ingediend hebben en bijgevolg
tijdens het examen geen gebruik hebben kunnen maken van ondersteunende maatregelen,
kunnen de afwezigheid van ondersteunende maatregelen niet in een intern beroep na het
examen opwerpen. Ook hier is het de verantwoordelijkheid van de kandidaat om vooraf de
correcte procedure te doorlopen.
Overdracht arts - tandarts
Het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts zijn twee verschillende
examens, die beiden decretaal een andere finaliteit hebben. Een kandidaat kan dus niet
vragen om op basis van een gunstige rangschikking voor het ene examen, ook gunstig
gerangschikt te worden voor het andere examen.
Informatie geneutraliseerde vragen
De vraag van kandidaten om ook de geneutraliseerde vragen vrij te geven, werd
voorafgaand al ingewilligd. Tijdens de inzageperiode werd op de website van het
toelatingsexamen een appendix bij het beraadslagingsverslag van 9 juli toegevoegd met
daarin de geneutraliseerde vragen.
De samenstelling van het KIW onderdeel
Decretaal is bepaald dat het toelatingsexamen toetsen bevat die de wetenschappelijke
kennis en inzicht in wiskunde, fysica, chemie en biologie testen. De aanwezigheid van één
van deze vier componenten in het KIW onderdeel van het toelatingsexamen kan dus niet
worden betwist .
De beroepen of onderdelen van beroepen die op andere elementen dan de
examenvragen zelf betrekking hebben, worden na bespreking en inhoudelijke analyse
ofwel onontvankelijk ofwel ongegrond verklaard, zowel voor het toelatingsexamen arts als
voor het toelatingsexamen tandarts.
EINDCONCLUSIE VOOR HET TOELATINGSEXAMEN ARTS
Op basis van bovenstaande bespreking bepaalt de examencommissie dat alle interne
beroepen ten aanzien van het toelatingsexamen arts ofwel onontvankelijk, ofwel ongegrond
zijn. Deze beroepen worden bijgevolg verworpen. De examencommissie is akkoord met het
versturen van de antwoorden conform de bespreking.
EINDCONCLUSIE VOOR HET TOELATINGSEXAMEN TANDARTS
Op basis van bovenstaande bespreking bepaalt de examencommissie dat alle interne
beroepen ten aanzien van het toelatingsexamen tandarts ofwel onontvankelijk, ofwel
ongegrond zijn. Deze beroepen worden bijgevolg verworpen. De examencommissie is
akkoord met het versturen van de antwoorden conform de bespreking.

4

4. Varia en 5. Rondvraag
Er zijn geen opmerkingen.

Brussel, dinsdag 28 augustus 2018,

De Voorzitter
Prof. Jan Eggermont

De Secretaris
Wannes Verheyen
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