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Reactie van Vlaamse Geneeskundestudenten op de alternatieve
organisatie van het toelatingsexamen arts/tandarts naar aanleiding
van COVID-19
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Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) wensen de Vlaamse
geneeskundestudenten te reageren op het verplaatsen en wijzigen van de organisatie van
het toelatingsexamen arts/tandarts 2020.
Vooreerst wensen we te reageren op de nieuwe vorm van het examen: een digitaal
examen. Als Vlaamse geneeskundestudenten staan we hier zeker achter. Echter stellen we
ons de vraag waarom deze omschakeling nu gemaakt wordt, zeer kort op voorhand en met
weinig ruimte tot overleg en voorbereiding.
Wanneer er gegarandeerd kan worden dat dit technisch haalbaar en efficiënt kan verlopen
gaan we hier graag in mee. Indien dit niet gegarandeerd kan worden, zien we geen
meerwaarde aan het uitrollen van dit systeem op korte termijn gezien dit niet
onoverkomelijk is voor de organisatie van het examen van dit jaar.
Wat het organiseren van het examen op ‘meer dan 100 verschillende locaties’ betreft,
begrijpen we uiteraard dat het hier om eenmalige en ongeziene maatregelen gaat die
onvermijdelijk zijn in het bestrijden van de huidige COVID epidemie. We wensen hierbij wel
op te roepen om deze examensessies te organiseren in de hoogst mogelijke mate van
gelijkheid tussen de locaties onderling. We denken hierbij aan strenge vormvereisten
voor de examenlocaties (cfr het huidige examenreglement), livestreamen van
aankondigingen van de examencommissie, onafhankelijke waarnemers vanuit AHOVOKS
of het ministerie van Onderwijs om toezicht te houden op het verloop van het examen en het
vermijden van mogelijke partijdigheid door het willekeurig toewijzen van toezichthouders
aan de verschillende locaties. Ook vragen we aan de overheid om een uitgebreid
draaiboek met terugvalopties te voorzien voor lokale problemen, teneinde een gelijke
behandeling van elke kandidaat te faciliteren.
Wat de datum betreft, heden geplaatst op eind augustus, is er binnen verschillende
faculteiten enige bezorgdheid. We dringen er dan ook sterk op aan bij de overheid om
hierover met de verschillende actoren en belangengroepen zoals oa. de Vlaamse
scholierenkoepel, VVS en de betrokken studentenvertegenwoordigers hoger onderwijs te
overleggen.

Graag werken we verder constructief samen om met de betrokken actoren tot een breed
gedragen beleid te komen vanuit de overheid, de universiteiten, geneeskundestudenten en
scholieren. Dit zowel binnen de begeleidingscommissie van het toelatingsexamen als met
de betrokken minister en zijn kabinet.
In geval van vragen, zijn wij steeds bereid om u te woord te staan.
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