
 
 
 
 
 
PERSBERICHT 13/07/2018 
Resultaten vernieuwd Toelatingsexamen Arts 
 
Geachte Beleidsmakers 
Geachte Rectoren & Decanen 
Geachte leden van de pers 
Geachte lezer 
 
Vandaag werden de resultaten van het Toelatingsexamen Arts 2018 bekendgemaakt.  

Het examen vond dit jaar voor het eerst plaats in zijn vernieuwde vorm. Er werd 

overgeschakeld op een systeem met een numerus fixus waarbij de kandidaten gunstig 

gerangschikt moeten zijn om hun studies te mogen aanvatten en ze bovendien slechts één 

examenkans meer hebben. Ook werd voor het eerst een apart examen voor arts en tandarts 

georganiseerd.  

We stellen echter vast dat, ondanks de uitspraken die gedaan werden met betrekking tot de 

moeilijkheidsgraad van het examen, het nu toch nodig is gebleken om 5 punten toe te voegen 

op zowel het gedeelte betreffende de Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW) als het 

Globale competenties (GC) gedeelte. We betreuren dit ten zeerste maar zijn ons ook bewust 

van het feit dat het om een eerste editie gaat. Daarom zullen we samen met alle betrokken 

partijen werken aan een grondige evaluatie binnen de opnieuw ingerichte 

Begeleidingscommissie voor het Toelatingsexamen Arts en Tandarts om na te gaan waar de 

moeilijkheden zich situeren en constructief verder te blijven bouwen aan een verbetering van 

het examen naar de komende jaren toe. 

 

Als Vlaamse geneeskundestudenten wensen we ook onze felicitaties uit te drukken voor de 

geslaagden en kijken we er naar uit hen te mogen verwelkomen binnen onze faculteiten 

geneeskunde! 

 

 
Met de meeste hoogachting, 
Namens de studenten Geneeskunde in Vlaanderen, 
 
Jens Tijtgat   Jonas Brouwers 
Voorzitter 2018-2019  Voorzitter 2017-2018 
 
 
Het Bestuur van het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg 2017-2018 

 
Alicja Zarowska Arne Hostens  Eline Dejans  Cynthia D’Hondt 

Vicevoorzitter  Beheerder  LME   Secretaris 

 

Ondersteund door verkozen delegatieleiders van alle Vlaamse faculteiten geneeskunde: 

Xavier Dumoulin (UAntwerpen), Jens Tijtgat (VUB), Matthias Claeys (UGent), Cédric 

Vanluyten (KULeuven) en Nicolas Degryse (UHasselt) 



Voor alle standpunten van het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) verwijzen we graag 

naar de website: www.vgso.be. Hierop kan u ook het volledige charter terugvinden. 

  

Contactpersonen: 

Jens Tijtgat   Jonas Brouwers   Alicja Zarowska  

Voorzitter 2018-2019  Voorzitter 2017-2018  Vicevoorzitter 2017-2018 

voorzitter@vgso.be  voorzitter@vgso.be  vicevoorzitter@vgso.be 

0474 72 75 64   0477 75 59 18   0475 43 63 03 
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