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Als Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) wensen de Vlaamse
geneeskundestudenten te reageren op de organisatie van het digitale toelatingsexamen
arts/tandarts 2020.
Allereerst zouden we graag AHOVOKS en het kabinet van minister Weyts willen bedanken
voor hun inzet in deze uitzonderlijke omstandigheden. In de korte tijd die er was, zijn ze erin
geslaagd om een gedegen alternatief te organiseren voor het toelatingsexamen arts/tandarts.
Tevens zijn we verheugd vast te stellen dat veel scholen en leerkrachten hun steentje hebben
bijgedragen.
Wij zijn dan ook voorstander om het toelatingsexamen in de toekomst verder in deze
hoedanigheid te organiseren. Het digitaliseren van het toelatingsexamen heeft vele voordelen.
Zo hoeven deelnemers minder ver te reizen naar hun examen en kunnen zij hun examen in
een meer vertrouwde omgeving afleggen. Dit alles verlaagt het stressgehalte en zodoende
kunnen wij dit enkel maar toejuichen. Uiteraard moet er een uitgebreide evaluatie volgen over
welke aspecten goed verliepen en welke zaken voor verbetering vatbaar zijn. Vanuit het VGSO
zullen wij alle hulp daarvoor aanbieden.
Toch wensen we te benadrukken dat we nog steeds bezorgd zijn over de verhoogde startquota
die goedgekeurd zijn door de Vlaamse Regering in december laatstleden (zoals uitvoeriger
besproken in het persbericht van 20-12-2019). Ook zijn we voorstander om het
toelatingsexamen in de toekomst weer plaats te laten vinden in het begin van juli. Uiteraard
hebben we begrip dat dit door de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar niet mogelijk was.
Graag werken we volgend academiejaar constructief samen met de betrokken actoren
(overheid, universiteiten en geneeskundestudenten) om het toelatingsexamen verder te
optimaliseren. Dit zowel binnen de begeleidingscommissie van het toelatingsexamen als met
de betrokken minister en zijn kabinet.
Als Vlaamse geneeskundestudenten wensen we ook onze felicitaties uit te drukken voor de
gunstig gerangschikten en kijken we er naar uit hen te mogen verwelkomen binnen onze
faculteiten geneeskunde.
In geval van vragen, zijn wij steeds bereid om u te woord te staan.
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