
1

Toelatingsexamens arts &  
tandarts - overzicht

Vlor seminarie SO ➔ HO-instrumenten - plenair

Jan Eggermont

01/12/2020 1



Inhoud 

1. Wat is het toelatingsexamen arts & tandarts?

2. Het toelatingsexamen arts & tandarts in een notendop

3. Waarom is er een toelatingsexamen arts & tandarts? 

4. Implementatie van het toelatingsexamen arts & tandarts

5. Het toelatingsexamen arts & tandarts in cijfers

6. Aandachtspunten en reflecties

7. Slot  

01/12/2020 2



1. Wat is het toelatingsexamen a&t?
Verplicht en bindend SO ➔ HO-instrument
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oriëntatie-instrument ijkingstoets toelatingsproefniets
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verplicht

toelatings-
examen

arts & tandarts

Toelatingsvoorwaarden voor bachelor en master arts/tandarts
- Diploma secundair onderwijs
- Bewijs van gunstige rangschikking op TAT



2. Het toelatingsexamen a&t in een notendop

4

Een vergelijkend  examen met rangschikking van de geslaagde deelnemers op 
basis van het examenresultaat

Afzonderlijke examens voor arts en  tandarts met één examensessie per 
opleiding in de eerste helft van juli)

“numerus fixus” met vooraf bepaalde startquota per opleiding: 1276 
voor arts en 180 voor tandarts in 2020

Het startquotum kan jaarlijks aangepast worden in functie van de noden.

Bestaat uit twee onderdelen: Kennis en Inzicht in Wetenschappen (KIW) en 
Generieke Competenties (GC)
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3. Waarom is er een toelatingsexamen a&t? 
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Kost van gezondheidszorg

Supplier induced demand

Kwaliteit van gezondheidszorg

Voldoende ervaring

Kwaliteit van de opleiding

Voldoende opleidingsplaatsen

Toegankelijke 
gezondheidszorg

Voldoende (tand)artsen

Instrument: beperking 
RIZIV-nummers

Federaal contingent

Vlaamse
Gemeenschap

Franse
Gemeenschap



4. Implementatie van de toelatingsexamens 
a&t in Vlaanderen
• De Vlaamse overheid organiseert de toelatingsexamens a&t

• Vlaams parlement: decreet ➔ codex hoger onderwijs
• Vlaamse regering: organisatiebesluit, BVR startquota
• Minister: locatie en datum van examen
• AHOVOKS: planning, administratie, logistiek van examen
• Examencommissie: inhoud van examen, beraadslaging

• Specifieke doelstellingen van de Vlaamse toelatingsexamens a&t
• Toetsen van de bekwaamheid van de studenten om de opleiding met succes af te ronden
• Afstemmen van het aantal startende studenten op het Vlaamse contingent in lijn met 

noden van het afnemend beroepenveld
• Belang van de Vlaamse Planningscommissie met adviserende rol over subquota (en startquotum?)
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5. Het toelatingsexamen a&t in cijfers
1997-2017: examen met absolute cesuur
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5. Het toelatingsexamen a&t in cijfers
2018-2020: vergelijkend examen
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6. Aandachtspunten en reflecties
Realisaties van het toelatingsexamen
• Succesvol in toetsen van bekwaamheid van studenten voor de opleidingen 

arts en tandarts
• +/- 90% van startende studenten in bachelor geneeskunde behalen ook het 

masterdiploma
• Vgl studievoortgang acad bachelor: +/- 50% behaalt niet bachelordiploma in initieel 

gestarte opleiding

• Respecteren van contingent arts tot en met 2021
• Projectie voor Vlaanderen: +145 eenheden (op basis van klassieke regels)
• Herberekening federale overheid: +1531 Franse Gemeenschap >< -1040 Vlaanderen

• Economisch efficiënt: minder drop-out tijdens opleiding ➔ beter 
rendement van investering in opleiding
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6. Aandachtspunten en reflecties
Moeilijkheden van het toelatingsexamen
• Onderwijskundig

• Opstellen van inhoudelijk relevant examen met de gepaste moeilijkheidsgraad ➔
nodig voor differentiëring deelnemers

• Blijft belangrijk in vergelijkend examen + draagvlak

• Diversiteitsaspecten en gelijke kansen
• Gender: meisjes (die pas uit secundair onderwijs komen) doen het minder goed

• Maar: in globo slagen meer meisjes dan jongens omwille van hoger deelnemersaantal
• Deelnemers uit etnisch-culturele minderheden doen het minder goed

• Politieke context 
• Billijke behandeling in VL en FWB van jonge mensen die arts of tandarts willen 

worden
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7. Slot

• Toelatingsexamen a&t is één van de SO ➔ HO-instrumenten in 
Vlaanderen.

• Enerzijds heeft het een eigen finaliteit in functie van gezondheidszorg.

• Anderzijds kan het niet los gezien worden van de andere 
SO ➔ HO-instrumenten.
• Inhoudelijk: wat is de leerstof voor de verschillende SO ➔ HO-instrumenten

• Onderwijskundig: expertise voor opstellen van examens

• Organisatorisch: vermijden van wildgroei van verschillende toetsen

• Monitoring van de SO ➔ HO-instrumenten: validiteit, predictiviteit

• Ruimte voor deling van expertise en organisatorische capaciteit
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Toelatingsexamens arts &  
tandarts – discussiepunten

Vlor seminarie SO ➔ HO instrumenten – break out sessie

Jan Eggermont
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1. De inhoud van het toelatingsexamen a&t
Wetenschappen en generieke competenties
Onderdeel KIW
Kennis en Inzicht in Wetenschappen

• 40 meerkeuzevragen met 
giscorrectie

• Afgestemd op de leerstof van 2e 
en 3e graad ASO

• Slaagcriterium: ≥ helft

Onderdeel GC
Generieke competenties

• 40 meerkeuzevragen met 
giscorrectie

• Toetst algemene vaardigheden 
van belang voor arts en tandarts 

• Slaagcriterium: ≥ helft
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Rangschikking van de geslaagden ifv het totale resultaat: KIW + GC
Gunstige rangschikking tem startquotum met gelijke behandeling van ex aequo’s
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40 meerkeuzevragen
- 4 antwoordmogelijkheden
- 1 juist antwoord
- Giscorrectie
- Score: +3 / 0 / -1
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40 meerkeuzevragen
- 4 antwoordmogelijkheden
- 1 juist antwoord
- Giscorrectie
- Score: +3 / 0 / -1

CLEAR = Conflicthantering, Luistervaardigheid, Empathie, Aandacht, Reflectie en Respect.

VAARDIG =  Verbinden, AnAlyseren, ReDeneren, InteGreren



Vragen in verband met de inhoud van het 
toelatingsexamen a&t
• Is de inhoud relevant voor de opleiding arts en tandarts?

• KIW

• GC

• Waarom geen andere exameninhouden?
• Testen van motivatie

• Testen van manuele vaardigheden

• Testen van sociaal engagement

• Wat is de leerstof voor het toelatingsexamen?
• KIW: 2e en 3e graad ASO

• GC: geen leerstof
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2. De uitkomst van het toelatingsexamen: 
starten aan de opleiding

• Voorwaarden voor gunstige rangschikking
• Geslaagd zijn op de twee onderdelen van het examen van de opleiding
• Examenscore ≥ examenscore van de kandidaat op positie startquotum
• Gelijke behandeling van deelnemers met dezelfde examenscore
• Er wordt geen wachtlijst opgesteld. 
• Bindende studievoorkeur indien gunstige rangschikking op beide examens

• Diploma SO: verworven uiterlijk op 30 september van het jaar van 
gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen
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Dubbele voorwaarde: gunstige rangschikking + diploma SO



Waarom een vergelijkend toelatingsexamen 
a&t? (ipv vroegere numerus clausus)
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• betere afstemming tussen instroom van studenten 
en contingent van de vervolgopleidingDoelmatiger

• moeilijkheidsgraad van het examen sluit beter aan 
bij de referentiegroep ➔ toename van face validityBeter examen

• vooraf geweten hoeveel gunstig gerangschikten er 
minimaal zullen zijnTransparanter

• afzonderlijke quota voor arts en tandarts in functie 
van de noden aan zorg in de bevolkingSpecifieker 
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3. De voorbereiding op het toelatingsexamen 
a&t
• Duidelijke omschrijving van de leerstof KIW

• Voorbereiding = secundair onderwijs
• KIW: 2e en 3e graad aso
• GC: algemene vaardigheden

• Voorbereidende cursussen in universiteiten
• Combinatie van kwaliteit en toegankelijkheid

• Oefenmodules (ondersteund door Vlaamse overheid)
• Athena usolvit / oefenexamens 
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Volstaat (in principe) als voorbereiding, 
maar variatie in klaspraktijk

Kwaliteitsvol
Toegankelijk
Betaalbaar



Leerstofoverzicht KIW

01/12/2020 22



01/12/2020 23

On campus versus online
0 € tot max 120 €
Mini ➔maxi pakketten



01/12/2020 24



01/12/2020 25



4. De validiteit van het toelatingsexamen a&t

• Inhoudelijke validiteit 
• Is de inhoud relevant voor de studies arts of tandarts?
• KIW: minimale voorkennis vereist, zeker in zesjarig curriculum
• GC: basisvaardigheden relevant voor (tand)arts

• Predictieve validiteit
• Selecteert het examen de ‘juiste’ studenten en latere (tand)artsen?

• Inzake studenten: +/- 90% van startende studenten behaalt masterdiploma
• Inzake (tand)artsen: ?

• Indruksvaliditeit
• Is er een maatschappelijk draagvlak voor het toelatingsexamen a&t?
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5. Monitoring van het toelatingsexamen a&t
Work in progress
• Opzetten van datawarehouse

• Databank toelatingsexamen: inschrijvingsgegevens + examenresultaten

• Koppeling met gegevens secundair onderwijs

• Koppeling met gegevens hoger onderwijs

• Doelstellingen 
• Kwaliteitsborging van toelatingsexamen: itemanalyse , psychometrie

• Uitkomst van het examen: wie slaagt (niet), diversiteit, gelijke kansen

• Analyse van instroom in toelatingsexamen: welke studierichtingen…

• Opvolgen van doorstroom: verdere studietraject van deelnemers
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6. Ervaringen met het digitaal en decentraal 
toelatingsexamen a&t in 2020

Decentraal

• Arts: 105 locaties
• 102 scholen: gemiddeld 34/locatie

• 2 gebouwen Vlaamse overheid

• Brussels Expo

• Tandarts: 23 locaties
• 22 scholen: gemiddeld 36/locatie

• 1 gebouw Vlaamse overheid

Digitaal 

• Online toetsplatform: Testvision

• Computerinfrastructuur
• Scholen

• Gehuurde toestellen

• Volledig examen digitaal
• Vragen + antwoorden via 

computer

• Kladpapier ter beschikking
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Overwegingen bij het decentrale format van 
het toelatingsexamen a&t

Positief 

• Minder stress voor deelnemer
• Bereikbaarheid van examenlocatie

• Vertrouwde omgeving

• Versterken van band met 
secundair onderwijs

• Veiligheid: kleinere groepen

Aandachtspunten 

• Meer organisatorisch werk
• Toezichters

• Verdeling van materiaal 

• Aandacht voor gelijke 
examencondities

• Afhankelijk van technische en 
PC-infrastructuur op 
verschillende locaties 
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Overwegingen bij het digitale format van het 
toelatingsexamen a&t

Positief 

• Automatische verwerking van 
examenresultaten

• Bewaken van examentijd

• Geen papieren versie van 
examenboekje en 
antwoordformulier

• Openstellen van examen voor 
inzage en demo

Aandachtspunten 

• Afhankelijk van infrastructuur
• Computers

• Netwerkverbinding

• Elektriciteitsvoorziening 

• Deelnemers niet vertrouwd met 
digitaal toetsplatform
• Demo examen vooraf opengesteld

• Ondersteunende maatregelen
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7. Vooruitblik

• Politieke context: federaal en Vlaams
• Discussie over contingentering en startquota ➔ impact op toelatingsexamen?

• Decentraal en digitaal

• Inhoud van examen ifv validiteit (inhoud, predictief) van examen

• Uitkomst van monitoring met betrekking tot instroom en doorstroom

• Interactie en integratie met andere SO ➔ HO-instrumenten
• Gemeenschappelijke punten: inhoud, organisatie, monitoring 
• Maar aandacht voor eigen finaliteit van toelatingsexamen a&t
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