PERSCONFERENTIE – Kabinet Crevits 15/12/2017
Toelatingsexamen 2018
Vandaag wordt een belangrijke stap gezet voor de toekomst van het toelatingsexamen
geneeskunde. Van bij het begin is het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO)
betrokken geweest bij de uitwerking van een nieuwe vorm van het toelatingsexamen.
Het toelatingsexamen is een noodzakelijk gegeven waar wij ons als studenten geneeskunde
bewust van zijn. Na 20 jaar was het toelatingsexamen echter aan verandering toe. De
geloofwaardigheid van het examen kwam in gedrang door onder meer de toenemende
moeilijkheidsgraad, het laattijdig schrappen van vragen en de focus op wetenschap. Dit was
de motivatie om de vorm van het examen onder de loep te nemen.
Een vergelijkend examen, gescheiden voor zowel arts als tandarts, is vandaag de gekozen
vorm.
Als vertegenwoordigers van alle Vlaamse studenten geneeskunde zijn we verheugd dat we
constructief kunnen bijdragen aan dit verbeterproces.
Universele voorbereidingssessies die toegankelijk zijn voor alle deelnemers waren sinds het
begin een belangrijke voorwaarde voor ons. We zijn blij dat deze universele
voorbereidingssessies nu bespreekbaar zijn geworden en we kijken uit naar concrete
initiatieven hieromtrent. We zullen blijven streven naar het uniformiseren van de inhoud en de
kostprijs van deze sessies.
Wij betreuren wel dat de data voor het toelatingsexamen die voor dit jaar reeds
gecommuniceerd werden - namelijk op 3 en 4 juli 2018 - zo vroeg vallen. We zijn van mening
dat dit weinig tijd tot voorbereiding laat na de eindexamens. Ook het organiseren van de twee
examens, arts en tandarts, daags na elkaar is een gegeven waar wij als studenten geen
voorstander van zijn. Wij appreciëren echter wel dat de minister dit zo snel mogelijk na het
examen, samen met ons, wil evalueren.
Als Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg zijn we tevreden met bovenstaande stappen,
maar zijn de aangehaalde punten nog niet volledig verwezenlijkt. Wij zullen blijven ijveren voor
een voortdurende evaluatie en verbetering van dit examen en steeds een constructieve
gesprekspartner blijven hierin.
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