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Beraadslagingsvergadering 29 en 30 augustus 2019 –
Behandeling intern beroep arts-43

Bijlagen: Agenda
1. Procedure van behandeling van het interne beroep arts-43
2. Bespreking van het interne beroep arts-43 en goedkeuring antwoord van de
examencommissie

1. Procedure van behandeling van het interne beroep arts-43
De beraadslagingsvergadering is elektronisch verlopen, conform artikel 63 van het
werkings- en examenreglement. Op 29 augustus 2019 verstuurde de voorzitter via e-mail
een voorstel van antwoord naar de commissieleden. Op 30 augustus had de voltallige
examencommissie die in deze instantie als interne beroepscommissie fungeert, de
verschillende elementen die in het beroep arts-43 aangehaald werden, via emailprocedure besproken en werd het voorstel van antwoord unaniem goedgekeurd. De
secretaris heeft het beroep ook gelezen, maar heeft zich onthouden van zijn raadgevende
stem.
Inhoudelijk werden volgende vragen betwist:
Voor het examen arts:
- 5 vragen van CLEAR
Daarnaast werd één aspect in verband met het verloop van het toelatingsexamen arts
betwist.
2. Bespreking van het interne beroep arts 43 en goedkeuring antwoord van de
examencommissie
BEROEP TEN AANZIEN VAN VRAGEN IN HET TOELATINGSEXAMEN ARTS
- CLE02, CLE06, CLE07, CLE13, CLE14
De formulering van deze vragen is helder en eenduidig. De commissie bevestigt dat het
vooropgestelde antwoord het enige juiste antwoord is. Het onderdeel van het beroep met
betrekking tot deze vragen wordt ongegrond verklaard.
Naar aanleiding van het beroep ten aanzien van CLEAR formuleert de commissie ook nog
enkele algemene bedenkingen. In eerste instantie heeft de examencommissie een ruime
autonomie bij het opstellen van een examen, gelet op haar specifieke deskundigheid ter
zake. Het is aan de kandidaat om het tegenbewijs te leveren ten aanzien van dit
vermoeden van deskundigheid. Als een kandidaat de validiteit van bepaalde vragen in
vraag stelt dient dit te gebeuren aan de hand van concreet goed onderbouwde
argumenten en elementen. Dat is in het kader van de interne beroepsprocedures niet
overtuigend gebeurd.
Ook het specifieke format van de CLEAR toets dient in rekening gebracht te worden. Het
gaat over het goed kunnen inschatten (in de antwoordmogelijkheden A, B, C, of D) van
situaties in het licht van bepaalde vooropgestelde waarden of doelen die in de stam van
de vraag aan bod komen. Zo wordt voor elke vraag specifiek aangegeven binnen welke
contouren het antwoord moet passen, bv. ‘meest constructief’, ‘meest oplossingsgericht’,
‘best passen binnen…’, ‘het meest kans op…’ enz. Voor elke vraag is er slechts één
antwoordmogelijkheid die het best aansluit bij deze contouren. Dit sluit niet uit dat andere
antwoordmogelijkheden enigszins of deels kunnen aansluiten bij de contouren van de
vraag, maar zij doen dit niet ‘het best’ of ‘het meest’ en zijn daarom fout. Ook is het zo dat
sommige van de foute antwoordmogelijkheden – in een weliswaar andere context dan de
vraag – toch plausibel kunnen zijn, maar dat verleent hen nog niet de status van juist
antwoord in de context van de vraagstelling.
Verder is het de examencommissie er niet om te doen om vast te stellen hoe de
deelnemer in zijn of haar dagelijkse leven zelf op een bepaalde situatie reageert. Wel peilt
de CLEAR-toets naar het intrinsiek basaal vermogen van de deelnemer om specifieke
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situaties te kunnen analyseren en te oordelen in welke mate de gepresenteerde
antwoordmogelijkheden aansluiten bij de onderliggende principes van heldere,
empathische en oplossingsgerichte communicatie. Deze principes zijn vervat in het
acroniem van CLEAR. Zij staan op de website van het toelatingsexamen vermeld en
worden ook in de informatiebrochure beschreven zodat deelnemers zich hiermee vooraf
kunnen vertrouwd maken. Of een antwoord juist of fout is, heeft dus een objectieve
grondslag, met name of het al dan niet het meest conform is aan de CLEAR-principes.
De onderliggende basis voor deze principes zijn wetenschappelijke kaders die onder
meer in klassieke handboeken over communicatie aan bod komen. De experten die de
CLEAR-toets opstellen, zijn vanuit hun professionele activiteiten vertrouwd met deze
wetenschappelijke kaders. De vragen worden ook aan taaldeskundigen voorgelegd met
het oog op correcte verwoording van de vragen. Deze aanpak garandeert zowel de
inhoudelijke als de vormelijke validiteit van de toets CLEAR en het geheel maakt dat de
CLEAR-toets wetenschappelijk onderbouwd en objectiveerbaar is.
BEROEP TEN AANZIEN VAN ANDERE ASPECTEN VAN HET TOELATINGS-EXAMEN
ARTS
De examencommissie bespreekt voor het interne beroep arts-43 de onderdelen die op
andere elementen dan de examenvragen zelf betrekking hebben, in het bijzonder op het
verloop van het examen.
De commissie heeft de ingeroepen omstandigheden onderzocht en vastgesteld dat deze
geen aangetoonde impact hadden op het al dan niet slagen of de al dan niet gunstige
rangschikking van de deelnemer.
Na onderzoek en bespreking besluit de commissie dat dit onderdeel van dit beroep
ongegrond is.
EINDCONCLUSIE VOOR HET TOELATINGSEXAMEN ARTS
Op basis van bovenstaande bespreking bepaalt de examencommissie dat het interne
beroep arts-43 ten aanzien van het toelatingsexamen arts ongegrond is. Dit beroep wordt
bijgevolg verworpen. De examencommissie is akkoord met het versturen van het antwoord
conform de bespreking.

Brussel, donderdag 29 en vrijdag 30 augustus 2019,

De Voorzitter
Prof. Jan Eggermont

De Secretaris
Wannes Verheyen
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