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Nieuwe formule toelatingsexamen arts en tandarts
Reactie van de Vlaamse geneeskundestudenten
De Vlaamse Regering heeft vandaag op advies van Minister Crevits beslist om een nieuwe
formule voor het toelatingsexamen arts en tandarts vast te leggen.
Deze nieuwe formule gaat uit van een vergelijkend examen waarbij er ieder jaar door middel
van een rangschikking van de geslaagde kandidaten op basis van hun resultaat een vast
aantal studenten zal toegelaten worden tot de opleiding, de zogenaamde numerus fixus.
Bovendien zal het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde en tandheelkunde
gescheiden worden en op verschillende momenten plaatsvinden.
Deze beslissing en voorbereiding is een werk van lange adem. Zo begon de
begeleidingscommissie in 2015 reeds met het formuleren van adviezen omtrent een
hervorming van het examen. Als Vlaamse studenten geneeskunde waren wij hierin ook
vertegenwoordigd.
Van bij het begin hebben wij belangrijke kanttekeningen gemaakt bij het invoeren van een
numerus fixus. Zo impliceert deze vorm slechts één examenmoment, wat in onze ogen een
belangrijk minpunt is, zeker gezien onvoorziene omstandigheden een kandidaat parten
kunnen spelen. Dat de twee gescheiden examens voor arts en tandarts daags na elkaar
plaatsvinden, betreuren wij eveneens. Een kandidaat die aan beiden wil deelnemen, heeft
hierdoor geen tijd om te recupereren tussen deze twee zware momentopnames. Bovendien
hebben de kandidaten volgens de huidige planning weinig voorbereidingstijd, aangezien het
schooljaar pas eindigt op vrijdag 29 juni 2018. Dit geeft studenten slechts 3 tot 4 dagen de tijd,
na een zware periode van eindexamens, om zich voor te bereiden op een examen dat hun
verdere toekomst zal bepalen.
De afgelopen jaren kwam er veel kritiek op het toelatingsexamen: er waren te weinig
geslaagden door de hoge moeilijkheidsgraad, veel toekomstige studenten werden
teleurgesteld en door de talrijke betwistingen heeft het toelatingsexamen aan
geloofwaardigheid moeten inboeten.
Deze publieke verontwaardiging deelden wij als studenten evenzeer. Daarom dachten wij in
de begeleidingscommissie ook inhoudelijk mee over een nieuwe examenvorm, met de nodige
aandacht voor de gevolgen daarvan en hebben we waar nodig onze bezorgdheden geuit. De
moeilijkheidsgraad zal nu lager liggen en de kandidaten zullen na het examenmoment snel
duidelijkheid krijgen of ze al dan niet met de opleiding kunnen starten.
Als vertegenwoordigers van de Vlaamse studenten geneeskunde hebben wij wel steeds een
belangrijke voorwaarde vooropgesteld: universele Vlaamse voorbereidingssessies zijn
noodzakelijk.
Met
slechts
één
examenmoment
per
jaar
en
verschillende
voorbereidingsinitiatieven per regio, moet er een duidelijk universeel en laagdrempelig beleid
gevoerd worden rond een gemeenschappelijke en degelijke voorbereiding van het examen.
Zo kan elke kandidaat die wenst deel te nemen met gelijke kansen starten. Het gepubliceerde
overzicht met de initiatieven die nu reeds genomen worden, volstaat voor ons niet. Deze
initiatieven zijn erg verschillend en focussen op een andere inhoud en aanpak, met tevens een

verschillende kostprijs, en maken het een kandidaat-student niet eenvoudig om hieruit te
kiezen. Dat de voorbereiding een taak is voor het secundair onderwijs is niet meer dan logisch,
maar dit is voor veel kandidaten niet voldoende. Toen de werkgroep ‘voorbereiding van
kandidaat-deelnemers op het toelatingsexamen’ van start ging, hebben wij dit nogmaals
benadrukt. Zo hebben wij in het advies naar de Minister om een initiatief tot Vlaamse
voorbereidingssessies gevraagd.
We begrijpen dat het toelatingsexamen noodzakelijk is om de kwaliteit van zorg en de
planning van ons medisch aanbod te bewaken en we trekken het nut en het doel ervan niet in
twijfel. Het toelatingsexamen is na 20 jaar dan ook zeker aan vernieuwing toe.
Het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) betreurt echter wel dat er aan enkele
van onze essentiële voorwaarden nog geen gehoor werd gegeven, waardoor we op heden
nog niet volledig akkoord kunnen gaan met het huidig voorstel van de minister van
Onderwijs.
We volgen de evolutie van het toelatingsexamen verder op en zullen ook de komende jaren
onze stem in dit dossier laten horen en ons blijven inzetten voor een verdere oppuntstelling.
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