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DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging

van het startquotum voor de opleiding arts en voor de opleiding
tandarts
1. INLEIDING
Op 8 december 2017 keurde de Vlaamse Regering het decreet houdende wijziging van het decreet
van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs
en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs, goed. Dit decreet
regelt onder meer de bijzondere toelatingsvoorwaarden voor het studiegebied Geneeskunde en
Tandheelkunde.
Voorliggend ontwerp van besluit legt het startquotum vast voor de opleiding arts en voor de opleiding
tandarts of met andere woorden, het ontwerp van besluit legt het aantal kandidaten vast dat gunstig
gerangschikt kan worden op het toelatingsexamen arts en op het toelatingsexamen tandarts.

2. INHOUDELIJK
In artikel II.187§4 van de Codex Hoger Onderwijs verleent de decreetgever aan de Vlaamse Regering
de bevoegdheid de startquota jaarlijks aan te passen uiterlijk tegen 1 januari per opleiding (dus voor
geneeskunde resp. tandheelkunde) en dus om het aantal kandidaten dat gunstig gerangschikt kan
worden voor het volgende academiejaar vast te leggen. De regeling opgenomen in voorliggend
ontwerp van besluit is conform dat artikel.
Conform artikel II.187 van de Codex Hoger onderwijs wordt het startquotum voor 2019 als volgt
bepaald:
•
•

•

Stap 1A. OF de startquota vastgelegd in de Codex Hoger Onderwijs worden gehanteerd. Deze
bedragen 1.102 voor de opleiding arts en 135 voor de opleiding tandarts. Voor deze startquota
(i) werd de formule uit de Memorie van Toelichting bij de Codex Hoger Onderwijs gebruikt.
Stap 1B OF afwijkend van 1A kan het startquotum (optioneel, maar dit jaar dus inderdaad)
gecorrigeerd worden door de Vlaamse regering door rekening te houden met volgende
beroeps- en opleidingsgerelateerde criteria:
o 1° het aantal afgestudeerden in de masteropleiding (de factor bèta);
o 2° het aantal afgestudeerden dat een andere beroepskeuze maakt (de factor gamma);
o 3° het afnemende beroepenveld;
o 4° de opleidingscapaciteit.
Stap 2. Er wordt gecorrigeerd op basis van de niet-opname van het voorgaand jaar (factor
delta): het verschil voor 2018 was -24 voor geneeskunde en +33 voor tandheelkunde.
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Het startquotum is aldus
- Ofwel het decretaal startquotum decreet (i) + factor delta ofwel het aangepast startquotum
o.b.v. 4 criteria + factor delta
Er wordt geopteerd voor een aanpassing van het startquotum. Conform de bepaling van het decreet
wordt dit middels voorliggend Besluit van de Vlaamse Regering geregeld.
Het aangepaste startquotum blijft gehandhaafd in 2019 en volgende jaren zolang er geen nieuwe
aanpassing gebeurt. (cf. Memorie van Toelichting bij de Codex Hoger Onderwijs)
Concreet worden voor de nieuwe startquota volgende 3 criteria in rekening gebracht:
Het afnemende beroepenveld
Dat afnemende beroepenveld wordt gekwantificeerd d.m.v. de federaal bepaalde contingenten. Het
contingent wijzigde van 838 naar 928 voor de artsen en van 141 naar 136 voor de tandartsen. Deze
wijzigingen werden doorgevoerd door de koninklijke besluiten van 12 juni 2018 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod enerzijds en tot
wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van
de tandheelkunde.
Het aantal afgestudeerden in de masteropleiding
Dit wordt ook de factor bèta genoemd. Voor de Codex Hoger onderwijs (startquota van 2018) werd
de factor bèta berekend op basis van een cohorte-analyse. Aangezien we verwachten dat deze factor
slechts in zeer geringe mate wijzigt op 1 jaar tijd (als dat al het geval is), werd de factor bèta constant
gehouden in vergelijking met de berekening voor 2018.
Het aantal afgestudeerden dat een andere beroepskeuze maakt
Dit wordt ook de factor gamma genoemd. Voor de Codex Hoger onderwijs (startquota van 2018) werd
de factor gamma berekend op basis van een cohorte-analyse. Aangezien we verwachten dat deze
factor slechts in zeer geringe mate wijzigt op 1 jaar tijd (als dat al het geval is), werd de factor gamma
constant gehouden in vergelijking met de berekening voor 2018.
Aangezien er zich aan de Vlaamse universiteiten geen problemen voordoen met de
opleidingscapaciteit, werd dit criterium (criterium 4) niet in rekening gebracht voor de startquota
vanaf 2019.
Tussentijds resultaat van deze berekening is 1.129 voor de opleiding arts en 180 voor de opleiding
tandarts. Vervolgens wordt de niet-opname van het voorgaand jaar verrekend: het verschil voor 2018
was - 24 voor geneeskunde en +33 voor tandheelkunde.
Concreet resulteert deze berekeningswijze in een startquotum van 1.153 voor de opleiding arts
Concreet resulteert de berekeningswijze in startquotum van 147 voor de opleiding tandarts.

3. VRAAG OM SPOEDBEHANDELING RAAD VAN STATE
Overeenkomstig artikel 84, §1, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, wordt
gevraagd om binnen een termijn van vijf werkdagen advies te formuleren.
Het verzoek om spoedbehandeling is als volgt gemotiveerd:

Pagina 2 van 4

De startquota voor de opleidingen arts en tandarts kunnen pas worden vastgelegd nadat de
inschrijvingscijfers in de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde gekend zijn. De “foto” van de
inschrijvingscijfers wordt in het hoger onderwijs traditioneel op 31 oktober gemaakt, en in concreto
dus voor dit dossier op 31 oktober 2018. Om de startquota vast te leggen moest er dus worden
gewacht op deze inschrijvingscijfers. Het is eveneens nodig om de deelnemers en alle andere
belanghebbenden zo snel mogelijk in te lichten over de nieuwe startquota.
Hierdoor kunnen we de termijn respecteren die de decreetgever in artikel II.187§4 van de Codex
Hoger Onderwijs aan de Vlaamse Regering verleent om de startquota jaarlijks per opleiding aan te
passen nl. uiterlijk tegen 1 januari.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 23 november2018.
De Inspectie van Financiën stelt dat het gemotiveerde akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd
voor de begroting, niet vereist is

5. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het besluit heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op personeelsvlak, noch
op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de ontvangsten.

6. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het besluit heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget van de
Vlaamse overheid, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid
inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

7. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Het bijgaande ontwerp van besluit werd aangepast aan het wetgevingstechnisch en taalkundig
advies nr. 2018/540 van 30 november 2018.
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8. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1.

haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering tot vastlegging van het startquotum voor de opleiding arts en voor de
opleiding tandarts;
2. de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, te gelasten over voornoemd ontwerp van
besluit het advies in te winnen van de Raad van State, met verzoek het advies met
spoedeisendheid mee te delen, met toepassing van Spoedadvies is de verwijzing naar artikel
84, §1, eerste lid, 3° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
Bijlage:
- het ontwerp van besluit

.
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