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PERSCOMMUNIQUE 
 

Hoger Onderwijs – Oriënterende Toets Gezondheidswetenschappen 2016 

1250 studenten hebben aan de Oriënterende Toets 
Gezondheidswetenschappen van 4 juli deelgenomen 

Op de 1408 ingeschreven aan de oriëntatietoets van de sector 

gezondheidswetenschappen (afgekort tot TOSS) die op 4 juli ll. georganiseerd werd, 

hebben 1250 effectief aan de proef deelgenomen. Zij verkrijgen het verplicht attest van 

deelnamen voor de inschrijving voor de studies arts of tandarts van de Federatie 

Wallonië-Brussel. Voor hen alsook voor de andere potentiële kandidaten, kan men de 

TOSS 2016 opnieuw afleggen op 5 september eerstkomend. 

De jury van de oriëntatietoets van de sector gezondheidswetenschappen vergaderde op 11 juli 2016. 

De resultaten van de studenten die deze eerste editie van de TOSS anno 2016 meemaakten op 4 juli 

werden gevalideerd. 

Onder de 1408 ingeschreven voor dit proefmoment namen 1250 kandidaten effectief deel. De 

deelname ligt dus lager dan de vorige jaren (1400 in juli 2015, 1714 in juli 2014) des te meer dat dit 

jaar voor het eerst de TOSS ook de kandidaten voor de studies van de eerste cyclus in de 

tandheelkunde betrof. Deze daling kan men achter pas definitief bevestigen wanneer de deelname 

aan het septembermoment bekend wordt.  

Qua resultaten ziet men in grote lijnen de bevestiging van de resultaten van de vorige jaren. Het toon 

aan dat de talenkennis (Frans, Engels), de chemie en de wiskunde beter beheerst worden dan de 

biologie of de fysica. Onderstaande tabel geeft het percentage aan voor elk onderdeel van de 

studenten die een score van meer dan 10/20 behaalden en de globale score over de ganse toets. 

 

 Mathématiques Anglais Biologie Physique Français Chimie Global 

% ≥ 10/20 21 % 37 % 16 % 5 % 53 % 20 % 12 % 

 

Elke deelnemer kan zijn resultaat in detail privatim online raadplegen op de website van de ARES. 

Buiten de toets maakt de TOSS deel uit van een globaal begeleidingsprogramma voor de studenten in 

de gezondheidswetenschappen. Het doel is hen te laten inzien of zij voldoende de vereiste voorkennis 

beheersen om de studies aan te vatten en zo nodig hieraan te remediëren via ad hoc activiteiten. 

De 1250 kandidaten krijgen hun attest van effectieve deelname aan de test één van de vereisten om 

de studies geneeskunde of tandheelkunde te mogen aanvatten. 

De TOSS wordt onder de verantwoordelijkheid van de ARES tegelijkertijd aan de vijf universiteiten 

(UCL, ULB, ULg, UMONS en UNamur) van de Federatie Wallonië-Brussel georganiseerd. In voege 

sedert 2013 voor de eerste cyclus van de studies geneeskunde en sedert dit jaar voor de studies 

tandheelkunde zal het vanaf 2017-2018 ook van toepassing zijn voor de studies veeartsenijkunde.  

  



ARES / PERSCOMMUNIQUÉ 
11 juli 2016 / 1250 studenten hebben aan de Oriënterende Toets Gezondheidswetenschappen van 4 juli deelgenomen 

p. 2/2 

 
ARES – Académie de recherche et d’enseignement supérieur 

Rue Royale 180 
1000 Bruxelles – Belgique 
T +32 2 225 45 11 
www.ares-ac.be 

 

De deelname aan de TOSS is verplicht voor elke student die wil toegelaten worden tot de 1ste cyclus 

van de studies geneeskunde of tandheelkunde. Het attest van affectieve deelname aan de toets is 

één van de vereisten. 

Men kan opnieuw de toets afleggen op 5 september 2016. De inschrijvingen zijn mogelijk tot maandag 
29 augustus 2016 om middernacht. Dit kan enkel online via  : http://toss.ares-ac.be. 

 

CONTACT : 

 
Daniel van Steenberghe, Expert voor de jury van Oriënterende Toets Gezondheidswetenschappen 
T. +32 2 647 95 39 / daniel.vansteenberghe@skynet.be  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) est la fédération des établissements d’enseignement 
supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Organisme d'intérêt public, elle est chargée de soutenir ces établissements dans 
leurs missions d’enseignement, de recherche et de service à la collectivité. Elle fédère 6 universités, 20 hautes écoles, 16 
écoles supérieures des arts et 86 établissements d’enseignement supérieur de promotion sociale dont elle organise la 
concertation et pour lesquels elle promeut les collaborations à l’échelle nationale et internationale. En tant que coupole unique, 
l’ARES assure au secteur de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles une coordination globale. 
 
Pour en savoir plus : www.ares-ac.be 
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