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HOOFDSTUK 1  BEGRIPSBEPALINGEN 
 
1.1    In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. bewijs van toelating: op naam gesteld document, afgegeven door de instelling, dat aantoont 
dat een kandidaat de selectie heeft doorlopen en geplaatst is binnen de door het 
instellingsbestuur vastgestelde capaciteit;  

b. CCVX: Centrale Commissie Voortentamen. Een samenwerkingsverband van de Nederlandse 
universiteiten met als doel kandidaten door middel van het afleggen van examens in de 
gelegenheid te stellen deficiënties in de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en 
wiskunde op te heffen; 

c. diploma: een diploma dat voldoet aan de omschrijvingen in artikel 1 van de Regeling 
aanmelding en toelating hoger onderwijs;  

d. Directeur AA: de Directeur van de Divisie Academic Affairs van de instelling, dan wel diens 
ge(sub)volmachtigde; 

e. kandidaat: degene die zich heeft aangemeld voor deelname aan een of meerdere van de 
selectieprocedures van de instelling; 

f. instelling: de Radboud Universiteit Nijmegen, waaronder tevens begrepen de Faculteit der 
Medische Wetenschappen, opgenomen in het Radboudumc; 

g. nadere vooropleidingseisen: de nadere vooropleidingseisen zoals bedoeld in artikel 7.25, 
eerste en tweede lid van de wet en zoals vastgesteld in de Regeling aanmelding en toelating 
hoger onderwijs; 

h. opleiding: de bacheloropleiding waarvoor de kandidaat zich heeft aangemeld bij de instelling; 
i. raamplan artsopleiding 2020: document uitgegeven door de Nederlandse Federatie van 

Universitair Medische Centra waarin de eindtermen van de initiële universitaire opleiding tot 
arts zijn weergegeven; 

j. raamplan Mondzorg 2020: document uitgegeven door het Discipline Overleg Tandheelkunde, 
waarin onder meer de eindtermen van de initiële universitaire masteropleiding tot tandarts 
op competentieniveau zijn weergegeven; 

k. Radboudumc: het aan de Radboud Universiteit verbonden academische ziekenhuis, waarin de 
Faculteit der Medische wetenschappen is opgenomen; 

l. rangnummer: uniek nummer dat door de instelling toegekend wordt aan een kandidaat die de 
selectie heeft doorlopen, waaruit blijkt hoe deze ten opzichte van de andere deelnemers aan 
de selectie is beoordeeld; 

m. reserve-rangnummers:  rangnummers die door de opleiding geblokkeerd worden ten behoeve 
van kandidaten die na een procedure zoals vermeld in artikel 10.7 van deze regeling alsnog 
recht blijken te hebben op een plaats; 

n. selectiecommissie: de namens het college van bestuur door de decaan  ingestelde 
selectiecommissie van de desbetreffende opleiding; 

o. selectieprocedure: procedure als bedoeld in artikel 7.53 van de wet; 
p. Studielink: de gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van de hogescholen en 

universiteiten; 
q. vooropleidingeisen: de vooropleidingseisen bedoeld in artikel 7.24 eerste lid en artikel 7.28 

van de wet; 
r. wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2021-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2021-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=2&paragraaf=1&artikel=7.25&z=2021-07-03&g=2021-07-03
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=2&paragraaf=1&artikel=7.25&z=2021-07-03&g=2021-07-03
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=3&paragraaf=4&artikel=7.53&z=2021-07-03&g=2021-07-03
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=2&paragraaf=1&artikel=7.24&z=2021-07-03&g=2021-07-03
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=2&paragraaf=1&artikel=7.28&z=2021-07-03&g=2021-07-03
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=2&paragraaf=1&artikel=7.28&z=2021-07-03&g=2021-07-03
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HOOFDSTUK 2  FORMELE PROCEDURE SELECTIE  

2.1. De vormgeving en uitvoering van selectie voor bacheloropleidingen met een numerus fixus is 
gebaseerd op artikel 7.53 van de wet en de  Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs 
van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zoals geldend op 1 september 2021. 
Daarnaast is het bepaalde in de Regeling Inschrijving 2022-2023 van de instelling van toepassing 
voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.  

 
2.2. De bepalingen opgenomen in de hoofdstukken 1 t/m 3 en 10 van deze regeling zijn van 

toepassing op alle bacheloropleidingen met een numerus fixus van de instelling. Van kandidaten 
die zich aanmelden voor selectie en plaatsing, wordt verwacht dat zij bekend zijn met de 
bepalingen van deze regeling. 
 

          Verificatie identiteit kandidaat  

2.3    Indien een kandidaat zich aanmeldt bij Studielink wordt voor de verificatie van de identiteit DigiD 
gebruikt. Voor deze kandidaten geeft Studielink een centrale identiteitsverificatie af.  
 

2.4    Kandidaten die geen gebruik kunnen maken van DigiD, of waarvoor Studielink geen centrale 
identiteitsverificatie kan doorgeven, dienen er zelf voor zorg te dragen dat de instelling hun 
identiteit kan verifiëren door tijdig de daarvoor benodigde documenten bij de instelling aan te 
leveren. Dit gebeurt bij voorkeur vóór 15 januari 2022, maar uiterlijk 31 januari 2022.  
 

2.5      Indien de identiteit van de kandidaat niet (tijdig) kan worden geverifieerd, is de kandidaat 
uitgesloten van het selectieproces.  
 

Aanmelddeadline en hardheidclausule  
 

2.6 Een kandidaat kan slechts deelnemen aan de selectie indien deze uiterlijk 15 januari 2022 via 
Studielink een verzoek tot inschrijving heeft ingediend voor de desbetreffende opleiding.  
 

2.7 In afwijking hiervan kan de Directeur AA, na een daartoe strekkend verzoek van de kandidaat, 
besluiten dat de kandidaat die na 15 januari 2022 een verzoek tot inschrijving heeft gedaan toch 
mag deelnemen aan de selectie. In dat geval wordt de hardheidsclausule toegepast.  
 

2.8 De kandidaat moet het verzoek om toepassing van de hardheidsclausule zo spoedig mogelijk en 
in ieder geval vóór aanvang van de selectie van de desbetreffende opleiding indienen door 
middel van het daarvoor op de website beschikbaar gestelde digitale formulier.  

  

2.9 De Directeur AA besluit de kandidaat toch toe te laten tot de selectie indien:  
a.  de kandidaat aantoont niet bij machte te zijn geweest de aanmelding tijdig in te dienen via 

Studielink tussen 1 oktober 2021 en 15 januari 2022, én 
b.  de kandidaat na 15 januari 2022 via Studielink alsnog een aanmelding doet. Omdat de 

deadline verlopen is zal Studielink een mededeling tonen. Deze mededeling is voorzien van 
een timestamp en moet de student aan zichzelf laten mailen door Studielink. Deze e-mail 
dient bij het verzoek om toepassing van de hardheidsclausule gevoegd zijn, én 

c. de kandidaat aantoont dat het verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule wel te hebben 
ingediend zo spoedig als mogelijk was, én 

 d. er naar het oordeel van de Directeur AA sprake zou zijn van onbillijkheid van overwegende 
aard bij weigering van deelname.  
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Rangnummer en aanbieding plaats  

2.10 De selectiecommissie van de desbetreffende opleiding reikt vanaf 15 april 2022 via Studielink aan 
de kandidaat een rangnummer uit en bericht via Studielink de uitkomst van de selectie voor de 
opleiding waaraan deze heeft deelgenomen. De kandidaten met de laagste rangnummers (dat wil 
zeggen met de hoogste eindscores) wordt via Studielink vanaf 15 april 2022 een opleidingsplaats 
aangeboden.  
 

2.11 De kandidaat dient de aangeboden opleidingsplaats binnen twee weken na ontvangst via 
Studielink te accepteren in Studielink. Een aangeboden opleidingsplaats die niet binnen twee 
weken is geaccepteerd vervalt van rechtswege en wordt dan per direct aangeboden aan de 
kandidaat met het dan laagste rangnummer die nog geen plaats aangeboden heeft gekregen.  
 

2.12 Als een aangeboden opleidingsplaats vervalt omdat een kandidaat niet tijdig voldoet aan de 
vooropleidingseisen en/of taaleisen, wordt deze plaats via Studielink aangeboden aan de 
kandidaat met het dan laagste rangnummer die nog geen plaats heeft aangeboden gekregen.  
 

2.13 In afwijking van het bepaalde in artikel 2.11 kan de Directeur AA, na een daartoe strekkend 
verzoek van de kandidaat, besluiten dat de kandidaat die de aangeboden opleidingsplaats niet 
binnen twee weken heeft geaccepteerd, toch opnieuw een opleidingsplaats krijgt aangeboden. In 
dat geval wordt de hardheidsclausule toegepast. De kandidaat moet het verzoek om toepassing 
van de hardheidsclausule zo spoedig mogelijk indienen door middel van het daarvoor op de 
website ter beschikking gestelde digitale formulier.  
 

2.14 De Directeur AA besluit de kandidaat alsnog een opleidingsplaats aan te bieden indien:  
a. de kandidaat aantoont niet bij machte te zijn geweest de aangeboden opleidingsplaats binnen 

twee weken te accepteren, én  
b. de kandidaat tevens aantoont wel zo spoedig mogelijk een beroep op de hardheidsclausule te 

hebben gedaan, én 
c. er naar het oordeel van de Directeur AA sprake zou zijn van onbillijkheid van overwegende 

aard als de desbetreffende kandidaat geen opleidingsplaats wordt aangeboden.  
 

Datum aantonen voldoen aan vooropleidingseisen en taaleisen 
 
2.15   De geplaatste kandidaat dient uiterlijk 31 juli 2022 aan te tonen te voldoen aan de 

vooropleidingseisen, de nadere vooropleidingseisen en/of taaleisen. Als de kandidaat niet 
uiterlijk 31 juli 2022 heeft voldaan aan deze verplichting, vervalt diens opleidingsplaats. Voor 
niet-EER-studenten die een visum nodig hebben, gelden de data genoemd in artikel 2.19. 
 

2.16   Indien de kandidaat niet uiterlijk 31 juli 2022 kan voldoen aan de verplichting(en) genoemd in het 
vorige artikel, kan deze de Directeur AA via het daarvoor op de website ter beschikking gestelde 
digitale formulier om uitstel verzoeken. Dit verzoek om uitstel moet uiterlijk 31 juli 2022 zijn 
ingediend.  
 

2.17   Indien de Directeur AA vervolgens vaststelt dat de kandidaat niet uiterlijk 31 juli 2022 kan 
aantonen te voldoen aan de (nadere) vooropleidingseisen, stelt de Directeur AA een nieuwe 
termijn vast, waar binnen de kandidaat aan de verplichting moet voldoen. Deze termijn zal in 
ieder geval niet later dan 31 augustus 2022 eindigen.  
 

2.18   Indien de kandidaat niet binnen deze nieuwe termijn heeft voldaan aan deze verplichting, vervalt 
diens plaats.  
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2.19   Voor niet-EER studenten die een visum aanvragen/krijgen op basis van hun studie aan een 

opleiding van de RU, geldt onverkort de deadline zoals voor deze visumaanvraag van toepassing 
is. Deze kandidaten dienen uiterlijk 31 mei 2022 aan te tonen dat zij voldoen aan de taaleisen en 
eventuele nadere vooropleidingseisen en uiterlijk 31 juli 2022 dat zij beschikken over het 
desbetreffende diploma. Voor wat betreft het diploma is het bepaalde in de artikelen 2.16 en 
volgende van overeenkomstige toepassing.  

 
Kandidaat slaagt er niet in het toelatende diploma te halen  

2.20   De kandidaat die er in het studiejaar waarin deze heeft deelgenomen aan de selectieprocedure 
niet in slaagt het diploma of getuigschrift te behalen, kan door middel van het daarvoor 
bestemde digitale formulier een verzoek indienen om de verbruikte selectiepoging te laten 
vervallen.  

2.21   Dit verzoek moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór 1 september 2022 zijn ingediend. De 
Directeur AA willigt het verzoek in als dit vóór 1 september 2022 is ingediend en handelt het 
verzoek vóór 1 oktober 2022 af.  
  

Uiterste datum aanbieden plaats  

2.22   De Directeur AA biedt tot en met uiterlijk 31 augustus 2022 opleidingsplaatsen aan. Na 31 
augustus 2022 worden in beginsel geen opleidingsplaatsen voor het studiejaar 2022-2023 meer 
aangeboden.  
 

Minder aanmeldingen dan plaatsen 
 
2.23   Indien het aantal aanmeldingen lager dan of gelijk is aan het aantal beschikbare plaatsen, vindt 

geen selectie plaats. In dat geval is de Regeling Studiekeuzecheck van toepassing. 
          
Aanbieding voorlopige plaats  

2.24  In bijzondere gevallen kan de Directeur AA op verzoek van een kandidaat bepalen dat de 
aangeboden plaats wordt omgezet in een voorlopige plaats voor het studiejaar 2022-2023. De 
Directeur AA besluit hiertoe als naar zijn oordeel:  
a.  de kandidaat ten gevolge van onvoorziene bijzondere omstandigheden of overmacht niet in 

staat is de opleiding met vrucht te volgen in het studiejaar 2022-2023 én 
b.  de kandidaat zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór 1 september 2022 via het daartoe 

beschikbare gestelde webformulier een verzoek voor een voorlopige plaats heeft gedaan. Als 
een aangeboden plaats wordt omgezet in een voorlopige plaats, biedt de Directeur AA  voor 
de betreffende fixusopleiding via Studielink een plaats aan, aan de kandidaat met het dan 
laagste rangnummer, die nog geen plaats heeft aangeboden gekregen voor studiejaar 2022-
2023.  
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HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS VAN ADMINISTRATIEVE AARD BETREFFENDE DE SELECTIE 
 

3.1. Een kandidaat kan zich voor maximaal twee numerus fixus-opleidingen per jaar in Nederland 
aanmelden. De deelname aan de loting in het verleden telt vanaf het studiejaar 2000-2001 mee 
voor het bepalen van het aantal verbruikte selectiepogingen per student (zowel per opleiding, 
per instelling als landelijk). Daarnaast geldt het gestelde in Hoofdstuk 4 Regeling aanmelding en 
toelating hoger onderwijs.  
 

3.2. Een kandidaat die op 16 januari 2022 in Studielink staat aangemeld voor deelname aan selectie 
voor een bacheloropleiding met een numerus fixus, heeft daarmee formeel deelgenomen aan de 
selectie ook als deze om welke reden dan ook de selectie niet of niet geheel heeft doorlopen.  
 

3.3. De selectiecommissies voor de opleidingen met een numerus fixus worden ingesteld en de leden 
van de commissie worden benoemd door de decaan van de desbetreffende faculteit, namens het 
college van bestuur.  
 

3.4. De selectiecommissie is verantwoordelijk voor de toetsconstructie, de opgave van eventuele 
opdrachten en de beoordeling daarvan.   
 

3.5. De selectieprocedure wordt uitgevoerd tussen 16 januari en 14 april 2022. Per studiejaar wordt 
er éénmaal een selectieprocedure gehouden. Er is geen herkansings- of inhaalmogelijkheid. 
Uiterlijk 14 april 2022 geeft de instelling de definitieve rangnummerlijsten voor plaatsing door 
aan Studielink. 
 

3.6.     Selectieopdrachten en –toetsen kunnen slechts éénmalig worden gemaakt en ingediend.  
 

3.7. De selectiecommissie kan, indien de kandidaat niet, niet tijdig, niet volledig of niet op de 
voorgeschreven wijze heeft voldaan aan de bepalingen in deze regeling en/of aan regels die 
gelden tijdens de toetsafname, besluiten het door de kandidaat gemaakte werk niet te 
beoordelen.  
 

3.8. Indien de selectiecommissie heeft vastgesteld dat een kandidaat zich schuldig heeft gemaakt aan 
fraude wordt deze kandidaat onmiddellijk uitgesloten van de selectie.  
 

3.9. Er is geen gelegenheid tot inzage in of nabespreking van (de beoordeling) van de gemaakte 
selectieopdrachten en -toetsen. Over de resultaten van de selectieopdrachten en –toetsen wordt 
niet gecorrespondeerd.  
 

3.10. Na toekenning van een opleidingsplaats dient de kandidaat direct in het aansluitende studiejaar 
met de opleiding te starten. Selectieresultaten kunnen niet worden meegenomen naar een 
volgend jaar. Dit is alleen anders indien de plaats wordt omgezet in een voorlopige plaats, als 
bedoeld in artikel 2.24. 
 

Informatie tijdens de selectieprocedure 
 

3.11. De kandidaat ontvangt steeds tijdig de informatie die nodig is om aan de selectieprocedure deel 
te kunnen nemen.  
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035059&hoofdstuk=4&z=2019-09-01&g=2019-09-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035059&hoofdstuk=4&z=2019-09-01&g=2019-09-01
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3.12. De kandidaat is er voor verantwoordelijk regelmatig, minimaal eens per drie dagen, te 
controleren of er e-mailberichten van de selectiecommissie zijn ontvangen en zorgt er voor tijdig 
te reageren op instructies die door de selectiecommissie worden gegeven.  
 

3.13. De kandidaat controleert via het overzicht van het selectieproces, raadpleegbaar op de website 
van de opleiding, of het selectieproces volgens het schema verloopt. Indien dit niet het geval is, 
meldt de kandidaat dit direct aan de selectiecommissie via het e-mailadres dat op de 
desbetreffende website vermeld staat.  

 
3.14. De kandidaat zorgt er voor de beschikbare informatie op de website van de opleiding tijdig te 

lezen en kennis te nemen van eventuele nieuwe informatie die op de website geplaatst wordt.  
 

Tijdig en correct reageren 
 

3.15. De kandidaat verstrekt binnen de termijnen en op de wijze die de selectiecommissie daarvoor 
aangeeft, de informatie die de selectiecommissie nodig heeft om de selectieprocedure te kunnen 
uitvoeren.  
 

3.16. De kandidaat dient te voldoen aan de in deze regeling opgenomen regels van administratieve 
aard en volgt de instructies op die tijdens de selectieprocedure door de selectiecommissie 
worden verstrekt. 

Voorzieningen  
 

3.17. Tijdverlenging voor een toets wordt alleen verleend indien de kandidaat vóór een door de 
selectiecommissie bepaalde datum, door middel van een verklaring van de middelbare school of 
een verklaring van de examencommissie van de huidige studie, heeft aangetoond tijdens de 
eindexamens van de middelbare school c.q. tijdens de tentamens van de opleiding, recht te 
hebben (gehad) op tijdverlenging. De kandidaat die vóór 2014 een diploma heeft behaald op 
grond waarvan toelaatbaarheid tot de universiteit is bepaald en niet meer beschikt over een 
verklaring van de middelbare school, dient op andere wijze aannemelijk te maken in aanmerking 
te komen voor tijdverlenging.  
De kandidaat vraagt de tijdverlenging vóór 15 januari 2022 via het daartoe beschikbare 
webformulier aan. De selectiecommissie beslist of de kandidaat op grond van de verklaring die de 
kandidaat heeft aangeleverd, een door de selectiecommissie te bepalen tijdverlenging krijgt en 
bericht de kandidaat hier uiterlijk 2 weken voor de toetsdatum over.  
 

3.18. Een kandidaat die voor diens beperking een andere voorziening dan tijdverlenging wenst aan te 
vragen, dient dit vóór 15 januari te melden via het daartoe beschikbare webformulier, met 
bijvoeging van een formele (medische) verklaring omtrent de beperking.   

Ruilen plaats  

3.19. De kandidaat die op basis van de uitslag van de selectie een bewijs van toelating voor een 
bepaalde opleiding heeft gekregen, kan die plaats niet ruilen met iemand die een bewijs van 
toelating van een opleiding van een andere universiteit of van een andere opleiding heeft 
ontvangen.    
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HOOFDSTUK 4   
 
AANVULLENDE REGELS VOOR DE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING PSYCHOLOGIE 
 
In dit hoofdstuk zijn de regels ten behoeve van de selectie voor zowel de Nederlandstalige als de 
Engelstalige track van de bacheloropleiding Psychologie vastgelegd. Deze regels zijn aanvullend op de 
bepalingen in het algemene deel van deze regeling, opgenomen in de hoofdstukken 1 t/m 3 en 10. 
 
Capaciteit en deelname  

 
4.1 In het studiejaar 2022–2023 zijn er 600 opleidingsplaatsen voor het Nederlandstalige- en het 

Engelstalige programma van het eerste jaar van de Bacheloropleiding Psychologie aan de 
instelling gezamenlijk. Er is één gezamenlijke selectieprocedure; de opleidingsplaatsen worden 
verdeeld naar de hoogte van het rangnummer. 
 

4.2 De kandidaat meldt zich in Studielink aan voor de Bacheloropleiding Psychologie en daarbinnen 
voor het Nederlandstalige- of Engelstalige programma. Wil de kandidaat van programma 
wisselen, dan dient deze de aanmelding uiterlijk 15 januari 2022 voor de eerste opleiding in te 
trekken om de aanmelding voor het andere programma te kunnen doen. Na 15 januari 2022 kan 
de programmakeuze niet meer veranderd worden. 
 

4.3 Een kandidaat mag maximaal twee keer deelnemen aan de selectie van deze opleiding aan de 
Radboud Universiteit. Voor de vaststelling van het aantal malen dat een kandidaat heeft 
deelgenomen aan de selectie is het gestelde in de artikelen 3.1 en 3.2 van deze regeling 
bepalend, waarbij een verbruikte poging die na het niet behalen van diploma of getuigschrift 
overeenkomstig artikel 2.20 is geschrapt niet in het totaal wordt meegenomen. 
 

4.4      De selectie wordt namens het college van bestuur van de instelling uitgevoerd door de 
selectiecommissie Psychologie.  
 

4.5      De selectie wordt uitgevoerd in de taal van het programma waarvoor de kandidaat zich heeft 
aangemeld. Kandidaten die zich aanmelden voor het Nederlandstalige programma kunnen er 
echter voor kiezen om in de Engelse taal aan de selectie deel te nemen.  
 

Vooropleidingseisen  
 
4.6      Voor selectie voor de Bacheloropleiding Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, 

studiejaar 2022-2023 komen, onverminderd het bepaalde in artikel 7.24 e.v. van de wet, 
kandidaten in aanmerking van wie redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij - op de in de 
artikelen 2.15 tot en met 2.19 van deze regeling genoemde data - beschikken over:  
a.  een vwo-diploma, of 
b.  een hbo-propedeusediploma of een hbo-bachelordiploma, met aanvullend een certificaat 

wiskunde op vwo-niveau en voor de Engelstalige track aanvullend een certificaat wiskunde én 
Engels op vwo-niveau indien blijkt dat de kandidaat niet beschikt over voldoende kennis, 
inzicht en vaardigheden op het gebied van Engels c.q. wiskunde, of 

c.   een toelatingsverklaring op basis van het Colloquium Doctum van de opleiding Psychologie 
van de instelling, of  

d.  een buitenlands diploma dat gelijkgesteld is aan het in onder a. genoemde vwo-diploma 
inclusief Engels en wiskunde op dit aan vwo gelijkgestelde niveau en voor het 
Nederlandstalige programma aanvullend Nederlands op vwo-niveau (NT2-niveau);  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=2&paragraaf=1&artikel=7.24&z=2021-07-03&g=2021-07-03
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4.7      De kandidaat die door middel van een certificaat dient aan te tonen te beschikken over de 
vereiste kennis voor wiskunde en/of Engels, dient een dergelijk certificaat over te leggen uiterlijk 
op de data vermeld in de artikelen 2.15 tot en met 2.19 van deze regeling. De certificaten die 
naar het oordeel van de selectiecommissie de vereiste kennis aantonen zijn vermeld op de 
toelatings(web-)pagina van het Nederlandstalige dan wel het Engelstalige  programma. Andere 
dan de daar genoemde certificaten worden niet geaccepteerd.  

 
Selectiecriteria en selectiemethode 
 
4.8     Kandidaten worden beoordeeld op een combinatie van cognitieve en non-cognitieve 

vaardigheden. Dit zijn: 
 
a. de vaardigheid om wetenschappelijke literatuur te lezen en basale vakkennis toe te passen in 

beknopte casussen. Dit wordt getoetst door middel van een online Psychologietoets. De te 
lezen literatuur sluit inhoudelijk aan op de drie hoofddomeinen van de studie en op de 
onderzoekgerichtheid van de Nijmeegse Psychologie-opleiding. De literatuur mag tijdens het 
maken van deze toets bij de hand gehouden worden (open boek toets);  
 

b. de vaardigheid van de kandidaat om te beschrijven waarom deze Psychologie in Nijmegen wil 
studeren en geschikt is voor deze opleiding. Dit wordt getoetst door een online 
matchingsopdracht, bestaande uit een aantal vragen. Voor de beantwoording van de vragen 
dient de kandidaat gebruik te maken van de literatuur die bestudeerd is voor de 
Psychologietoets en van informatiebronnen over de opleiding, zoals website, studiegids en 
voorlichtingsactiviteiten. Daarnaast wordt de kandidaat in de matchingsopdracht beoordeeld 
op de vaardigheid duidelijk en beknopt te kunnen formuleren, het vermogen om gebruikte 
informatie adequaat in eigen woorden te kunnen weergeven, het kunnen aanbrengen van een 
heldere structuur in de brief en het hanteren van correcte spelling en stijl; 
 

c. de prestaties van de kandidaat tijdens diens vooropleiding, voor wat betreft onderdelen die 
relevant zijn voor de opleiding. Hiertoe vult de kandidaat een online vragenlijst in over de 
vooropleidingscijfers. Voor alle kandidaten geldt dat zij aan de vragenlijst ter verificatie de 
gebruikte cijferlijst door middel van een upload dienen toe te voegen. Voor kandidaten met 
een buitenlandse vooropleiding wordt een nauwkeurige omrekening van hun resultaten 
gemaakt, gebaseerd op internationale conversie-richtlijnen. Een gedetailleerde uitwerking van 
de gehanteerde vooropleidingscijfers en wegingsfactoren is opgenomen in het “Stappenplan 
Selectie en Plaatsing Psychologie Radboud Universiteit 2022-2023” (hierna: Stappenplan) dat 
alle kandidaten kort na de aanmelddeadline van 15 januari 2022 per e-mail toegestuurd 
krijgen. 

4.9      De score op de Psychologietoets telt in het totaal mee voor 45%. De score op de  
matchingsopdracht telt in het totaal mee voor 30% en de score op de vragenlijst 
vooropleidingscijfers telt in het totaal mee voor 25%. 
 

4.10   De studielast voor de kandidaten ten behoeve van de selectie zal ongeveer acht uur zijn.   
  

https://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/psychologie/toelating/
https://www.ru.nl/english/education/bachelors/psychology/admission-requirements/
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Selectieprocedure  
 
4.11    Na 15 januari 2022 ontvangt de kandidaat per e-mail het Stappenplan, waarin de procedure, de 

drie selectieopdrachten en de deadlines worden beschreven. Tevens wordt instructie verstrekt 
voor het aanmaken van een account in Brightspace. Via dit account ontvangt de kandidaat medio 
januari de voor het maken van de Psychologietoets benodigde literatuur en worden de 
Psychologietoets en matchingsopdracht afgenomen. De vragenlijst over de vooropleidingscijfers 
wordt via het systeem Osiris ingevuld. Ook hiervoor ontvangt de kandidaat per e-mail instructies. 
 

4.12    De selectieprocedure start met de online Psychologietoets. Voor deze toets worden twee vaste 
toetsdagen in februari vastgesteld, waaruit de kandidaat een keuze kan maken. Het tijdvak 
waarbinnen de toets op de toetsdag kan worden gemaakt wordt zo gekozen dat het ook voor 
kandidaten in het buitenland mogelijk is de toets op een geschikt tijdstip te maken.  
 

4.13   Na de eerste toetsdatum in februari komt de matchingsopdracht in Brightspace beschikbaar; deze 
dient door de kandidaat binnen het daarbij door de selectiecommissie in het Stappenplan 
opgenomen tijdvak en ná het maken van de Psychologietoets, te worden afgerond.  
 

4.14   De kandidaat ontvangt per e-mail een uitnodiging van de selectiecommissie voor het invullen van 
de vragenlijst over vooropleidingscijfers en het uploaden van de cijferlijst in Osiris. Daarbij 
worden de daartoe benodigde inloggegevens voor het systeem gevoegd.  
 

4.15   De beoordeling van de toetsen en opdrachten geschiedt voor alle kandidaten op gelijke wijze; er 
wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van de kandidaat voorafgaand 
aan of tijdens de toets.  
 

4.16   Op grond van de resultaten behaald door de kandidaten voor de toetsen c.q. opdrachten, wordt 
per toets/opdracht vastgesteld wat de hoogst behaalde score is en wat de laagst behaalde score 
en wordt de relatie vastgesteld tussen de behaalde scores en de toe te wijzen rangnummers. 
Alleen kandidaten die alle opdrachten tijdig hebben afgerond, ontvangen een rangnummer. Om 
te kunnen differentiëren tussen kandidaten aan wie ook na toepassing van deze scores geen 
uniek rangnummer kan worden toegekend, wordt de extra open vraag uit de Psychologietoets 
gebruikt. Na 15 april 2022 ontvangt de kandidaat van de selectiecommissie een nadere 
toelichting op de door de kandidaat behaalde resultaten op de drie selectie-opdrachten. 
 

4.17   Bij het beschikbaar stellen van opleidingsplaatsen via ranking, houdt de opleiding twaalf 
rangnummers in reserve. Deze plaatsen worden, indien zij niet worden benut door kandidaten 
die door middel van een bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 10.7 van deze regeling op een 
reserveplaats aanspraak maken, uiterlijk op 31 augustus 2022 toegekend aan de kandidaten met 
de eerstvolgende laagste rangnummers die op die datum nog geen bewijs van toelating hebben 
ontvangen. 
 

4.18    Ten behoeve van de ranking en de uitslag van de selectie wordt voorts de procedure gevolgd die 
is opgenomen onder hoofdstuk 2 van deze regeling.  
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HOOFDSTUK 5  
 
AANVULLENDE REGELS VOOR DE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
 
In dit hoofdstuk zijn de regels ten behoeve van de selectie voor de bacheloropleiding Artificial 
Intelligence vastgelegd. Deze regels zijn aanvullend op de bepalingen in het algemene deel van deze 
regeling, opgenomen in de  hoofdstukken 1 t/m 3 en 10. 
 
Capaciteit en deelname  
 
5.1. In het studiejaar 2022–2023 zijn er 200 opleidingsplaatsen voor het eerste jaar van de 

Bacheloropleiding Artificial Intelligence aan de Radboud Universiteit. 
 

5.2. Een kandidaat mag maximaal twee keer deelnemen aan de selectie van deze opleiding aan de 
Radboud Universiteit. Voor de vaststelling van het aantal malen dat een kandidaat heeft 
deelgenomen aan de selectie is het gestelde in de artikelen 3.1 en 3.2 van deze regeling 
bepalend, waarbij een verbruikte poging die na het niet behalen van diploma of getuigschrift 
overeenkomstig artikel 2.20 is geschrapt niet in het totaal wordt meegenomen. 
 

5.3. De selectie wordt namens het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen 
uitgevoerd door de selectiecommissie Artificial Intelligence.  
 

5.4. De selectieprocedure wordt uitgevoerd in de Engelse taal.  
 

Vooropleidingseisen 
 
5.5      Voor selectie voor de Bacheloropleiding Artificial Intelligence van de Radboud Universiteit 

Nijmegen, studiejaar 2022-2023 komen, onverminderd het bepaalde in artikel 7.24 e.v. van de 
wet, kandidaten in aanmerking van wie redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij - op de in de 
artikelen 2.15 tot en met 2.19 van deze regeling genoemde data - beschikken over:   
a.  een vwo-diploma met wiskunde op A of B niveau, of 
b.  een hbo-propedeusediploma of een hbo-bachelordiploma, met aanvullend een certificaat 

Engels en/of wiskunde A of B op vwo-niveau indien blijkt dat de kandidaat niet beschikt over 
voldoende kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van Engels c.q. wiskunde of  

c.  een toelatingsverklaring op basis van het Colloquium Doctum van de opleiding Artificial 
Intelligence van de Radboud Universiteit, of  

d.  een buitenlands diploma dat gelijkgesteld is aan het onder a. genoemde vwo–diploma, 
inclusief wiskunde A/B en Engels op een aan vwo gelijk niveau. 
 

5.6      De kandidaat die door middel van een certificaat dient aan te tonen te beschikken over de 
vereiste kennis voor wiskunde en/of Engels, dient een dergelijk certificaat over te leggen uiterlijk 
op de data vermeld in de artikelen 2.15 tot en met 2.19 van deze regeling. De certificaten die 
naar het oordeel van de selectiecommissie de vereiste kennis aantonen zijn vermeld op de 
toelatings(web-)pagina van de opleiding.  Andere dan de daar genoemde certificaten voor 
wiskunde en Engels worden niet geaccepteerd. 

 
  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=2&paragraaf=1&artikel=7.24&z=2021-07-03&g=2021-07-03
https://www.ru.nl/english/education/bachelors/artificial-intelligence/admission-requirements/
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Selectiecriteria en selectiemethoden 
 
5.7  Kandidaten worden beoordeeld op een combinatie van cognitieve en non-cognitieve 

vaardigheden. Dit zijn: 
 
a. kennis van wiskunde, de vaardigheid om deze kennis toe te passen in diverse wiskundige 

vraagstukken en de vaardigheid om logisch te redeneren. Dit wordt getoetst door middel van 
een online open boektoets over wiskunde en logisch redeneren.   
 

b. de vaardigheid van de kandidaat om te beschrijven waarom deze Artificial Intelligence in 
Nijmegen wil studeren en geschikt is voor deze opleiding. Dit wordt getoetst door een online 
matchingsopdracht, bestaande uit een aantal vragen. Voor de beantwoording van de vragen 
dient de kandidaat te reflecteren op één of meer door de selectiecommissie ter beschikking 
gestelde video’s over Artificial Intelligence en voorts op informatiebronnen over de opleiding, 
zoals website, studiegids en voorlichtingsactiviteiten. Daarnaast wordt de kandidaat 
beoordeeld op de vaardigheid duidelijk en beknopt te kunnen formuleren, het vermogen om 
gebruikte informatie adequaat in eigen woorden te kunnen weergeven, het kunnen 
aanbrengen van een heldere structuur in de brief en het hanteren van correcte spelling en 
stijl. 
 

c. de prestaties van de kandidaat tijdens diens vooropleiding, voor wat betreft onderdelen die 
relevant zijn voor de opleiding. Hiertoe vult de kandidaat een online vragenlijst in over de 
vooropleidingscijfers. Voor alle kandidaten geldt dat zij aan de vragenlijst ter verificatie de 
gebruikte cijferlijst door middel van een upload dienen toe te voegen. Voor kandidaten met 
een buitenlandse vooropleiding wordt een nauwkeurige omrekening van hun resultaten 
gemaakt, gebaseerd op internationale conversierichtlijnen. Een gedetailleerde uitwerking van 
de gehanteerde vooropleidingscijfers en wegingsfactoren is opgenomen in de “Step-by-Step 
Guide to the Radboud University Artificial Intelligence Selection Process 2022-2023” (hierna: 
“Step-by-Step Guide”), die alle kandidaten kort na de aanmelddeadline van 15 januari 2022 
per e-mail toegestuurd krijgen.  

 
5.8     De score op de toets ‘wiskunde en logisch redeneren’ telt in het totaal mee voor 45%. De score op 

de matchingsopdracht telt in het totaal mee voor 30% en de score op de vragenlijst 
vooropleidingscijfers telt in het totaal mee voor 25%. 
 

5.9     De studielast voor de kandidaten ten behoeve van de selectie zal ongeveer vier uur zijn.   
 

Selectieprocedure  
 
5.10   Na 15 januari 2022 ontvangt de kandidaat per e-mail de Step-by-Step-Guide, waarin de 

procedure, de drie selectie-opdrachten en de deadlines worden beschreven. Tevens wordt 
instructie verstrekt voor het aanmaken van een account in Brightspace. Via dit account worden 
de toets ‘wiskunde en logisch redeneren’, en de matchingsopdracht afgenomen. De vragenlijst 
over de vooropleidingscijfers wordt in het systeem Osiris afgenomen. Ook hiervoor ontvangt de 
kandidaat per e-mail instructies. 
 

5.11   De selectieprocedure start met de online toets ‘wiskunde en logisch redeneren’. Voor deze toets 
wordt één vaste toetsdag in februari vastgesteld. Het tijdvak waarbinnen op deze dag de toets 
kan worden gemaakt wordt zó gekozen dat het ook voor kandidaten uit het buitenland mogelijk 
is de toets op een geschikt tijdstip te maken.  
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5.12   Na de toets ‘wiskunde en logisch redeneren’ wordt de matchingsopdracht in Brightspace 

geopend; deze dient door de kandidaat binnen het daarbij door de selectiecommissie in de Step-
by-Step Guide vermelde tijdvak te worden afgerond.  
 

5.13   De kandidaat ontvangt per e-mail van de selectiecommissie een uitnodiging voor het invullen van 
de vragenlijst over vooropleidingscijfers en het uploaden van de cijferlijst in het systeem Osiris. 
Daarbij worden de daartoe benodigde inloggegevens voor het systeem gevoegd.     
 

5.14   De beoordeling van de toetsen en opdrachten geschiedt voor alle kandidaten op gelijke wijze; er 
wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van de kandidaat voorafgaand 
aan of tijdens de toets.  
 

5.15   Op grond van de resultaten behaald door de kandidaten voor de toetsen c.q. opdrachten, wordt 
per toets en opdracht vastgesteld wat de hoogst behaalde score is en wat de laagst behaalde 
score en wordt de relatie vastgesteld tussen de behaalde scores en de toe te wijzen 
rangnummers. Alleen kandidaten die alle opdrachten tijdig hebben afgerond, ontvangen een 
rangnummer. Om te differentiëren tussen kandidaten aan wie ook na toepassing van 
bovenstaande geen uniek rangnummer kan worden toegekend, wordt de matchingsopdracht 
gebruikt. Na 15 april 2022 ontvangt de kandidaat van de selectiecommissie een nadere 
toelichting op de door de kandidaat behaalde resultaten op de selectie-opdrachten. 
 

5.16   Bij het beschikbaar stellen van opleidingsplaatsen via ranking, houdt de opleiding tien 
rangnummers in reserve. Deze plaatsen worden, indien zij niet worden benut door kandidaten 
die door middel van een bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 10.7 van deze regeling op een 
reserveplaats aanspraak maken, uiterlijk op 31 augustus 2022 toegekend aan de kandidaten met 
de eerstvolgende laagste rangnummers die op die datum nog geen bewijs van toelating hebben 
ontvangen. 
 

5.17    Ten behoeve van de ranking en de uitslag van de selectie wordt voorts de procedure gevolgd die 
is opgenomen onder hoofdstuk 2 van deze regeling.  
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HOOFDSTUK 6 AANVULLENDE REGELS VOOR DE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING BIOLOGY 
 
In dit hoofdstuk zijn de regels ten behoeve van de selectie voor de bacheloropleiding Biology 
vastgelegd. Deze regels zijn aanvullend op de bepalingen in het algemene deel van deze regeling, 
opgenomen in de hoofdstukken 1 t/m 3 en 10.  
 
Capaciteit en deelname  
 
6.1. In het studiejaar 2022–2023 zijn er 220 opleidingsplaatsen voor het eerste jaar van de 

bacheloropleiding Biology van de Radboud Universiteit.  
 

6.2. Een kandidaat mag maximaal drie keer deelnemen aan de selectie voor deze opleiding aan de 
Radboud Universiteit. Voor de vaststelling van het aantal malen dat een kandidaat heeft 
deelgenomen aan de selectie is het gestelde in de artikelen 3.1 en 3.2 van deze regeling 
bepalend, waarbij een gebruikte poging die na het niet behalen van diploma of getuigschrift 
overeenkomstig artikel 2.20 is geschrapt niet in het totaal wordt meegenomen.  
 

6.3. De selectie wordt namens het college van bestuur van de instelling uitgevoerd door de 
selectiecommissie Biology. 
 

6.4. De selectieprocedure wordt uitgevoerd in de Engelse taal.  
 

Vooropleidingseisen 
 

6.5. Voor selectie voor de Bacheloropleiding Biology van de Radboud Universiteit Nijmegen, 
studiejaar 2022-2023 komen, onverminderd het bepaalde in artikel 7.24 e.v. van de wet, 
kandidaten in aanmerking van wie redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij - op de in de 
artikelen 2.15 tot en met 2.19 van deze regeling genoemde data - beschikken over:  

 
a. Een vwo-diploma (met in ieder geval de vakken Engels, biologie, natuurkunde, scheikunde en 

wiskunde A of B) of 
 
b. een afgeronde, naar het oordeel van de selectiecommissie verwante, hbo-bachelor, of  
 
c. een toelatingsverklaring op basis van het Colloquium Doctum van de opleiding, of  

 
d. een buitenlands diploma dat gelijkgesteld is aan het onder a. van dit artikel vermelde vwo- 

diploma inclusief de daarbij vermelde vakken.  

Selectiecriteria en selectiemethoden 
 
6.6      Deelnemers aan de selectie worden beoordeeld op de volgende criteria:  

a.  het kennisniveau van de middelbare schoolvakken biologie, wiskunde A of B, natuur- en 
scheikunde op niveau eindexamen Nederlands vwo 2022 of buitenlands equivalent als 
bedoeld in artikel 6.5 onder d. 
 

b.  de motivatie voor en de oriëntatie op de opleiding Biology aan de instelling. Dit wordt getoetst 
door middel van een door de kandidaat te schrijven brief waarin deze aan de hand van 
specifieke vragen beschrijft waarom deze kiest voor deze opleiding en zich daarvoor geschikt 
acht.  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=2&paragraaf=1&artikel=7.24&z=2021-07-03&g=2021-07-03
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6.7      Het kennisniveau, genoemd in artikel 6.6 onder a, wordt beoordeeld op basis van de 

vooropleidingscijfers en weegt voor 25% mee; de motivatiebrief, genoemd in artikel 6.6 onder b. 
weegt voor 75% mee.  
 

6.8  De studielast voor de kandidaten ten behoeve van de selectie zal ongeveer vier uur zijn. 
 

Selectieprocedure  
 
6.9     Na 15 januari 2022 ontvangt de kandidaat per e-mail de “Step-by-Step Guide”, waarin de 

procedure, de twee selectie-opdrachten (cijfers en motivatiebrief) en de deadlines worden 
beschreven. Ook is een gedetailleerde uitwerking van de gehanteerde vooropleidingscijfers 
opgenomen. 
 

6.10    De vooropleidingscijfers en de motivatiebrief dienen uiterlijk 1 maart 2022 te zijn ingeleverd op 
de in de Step-by-Step-Guide beschreven wijze. Er kan geen beroep worden gedaan op een extra 
gelegenheid om welke reden dan ook. 
 

6.11   De beoordeling van de opdrachten geschiedt voor alle kandidaten op gelijke wijze; er wordt geen 
rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van de kandidaat voorafgaand aan of tijdens 
de opdrachten.  
 

6.12   Op grond van de voor de opdrachten door de kandidaten behaalde resultaten, wordt per 
opdracht vastgesteld wat de hoogst behaalde score is en wat de laagst behaalde score is en 
wordt de relatie vastgesteld tussen de behaalde scores en de toe te wijzen rangnummers. 
 

6.13    Alle kandidaten die tenminste één van beide opdrachten tijdig hebben afgerond, ontvangen een 
rangnummer. Het berekenen van het rangnummer vindt plaats aan de hand van de prestaties op 
de verschillende selectie-onderdelen. Indien op basis van de gewogen resultaten van de 
selectieonderdelen twee kandidaten uiteindelijk in aanmerking komen voor hetzelfde 
rangnummer wordt het definitieve rangnummer bepaald op grond van de resultaten van de 
motivatie-opdracht. De kandidaat met de hoogste selectiescore krijgt het laagste rangnummer.  
 

6.14 Bij het beschikbaar stellen van opleidingsplaatsen via ranking, houdt de opleiding twintig 
rangnummers in reserve. Deze plaatsen worden, indien zij niet worden benut door kandidaten 
die na een bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 10.7 van deze regeling op een reserveplaats 
aanspraak maken, uiterlijk op 31 augustus 2022 toegekend aan de kandidaten met de 
eerstvolgende laagste rangnummers die op die datum nog geen bewijs van toelating hebben 
ontvangen.  
 

6.15   Ten behoeve van de ranking en de uitslag van de selectie wordt voorts de procedure gevolgd die 
is opgenomen onder hoofdstuk 2 van deze regeling. 
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HOOFDSTUK 7  
 
AANVULLENDE REGELS VOOR DE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE 
 
In dit hoofdstuk zijn de regels opgenomen ten behoeve van de selectie voor de bacheloropleiding 
Geneeskunde. Deze regels zijn aanvullend op de bepalingen in het algemene deel van deze regeling, 
opgenomen in de hoofdstukken 1 t/m 3 en 10. 
 
Capaciteit en deelname  
 
7.1 In het studiejaar 2022-2023 zijn er 330 opleidingsplaatsen voor het eerste jaar van de 

bacheloropleiding Geneeskunde aan de instelling.  

 
7.2 Een kandidaat mag éénmaal deelnemen aan de selectie voor deze opleiding aan de Radboud 

Universiteit. Voor de vaststelling van het aantal malen dat een kandidaat heeft deelgenomen aan 
de selectie is het gestelde in de artikelen 3.1 en 3.2 van deze regeling bepalend, waarbij een 
verbruikte poging die na het niet behalen van diploma of getuigschrift overeenkomstig artikel 
2.20 is geschrapt niet in het totaal wordt meegenomen.  
 

7.3. De selectieprocedure wordt namens het college van bestuur van de Radboud Universiteit  
uitgevoerd door de selectiecommissie bacheloropleidingen Radboudumc.  
 

7.4 De selectie wordt uitgevoerd in de Nederlandse taal.  
 
Vooropleidingseisen 

 
7.5 Voor selectie voor de Bacheloropleiding Geneeskunde van de Radboud Universiteit, studiejaar 

2022-2023 komen, onverminderd het bepaalde in artikel 7.24 e.v. van de wet, kandidaten in 
aanmerking van wie redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij - op de in de artikelen 2.15 tot en 
met 2.19 van deze regeling genoemde data - beschikken over:  
 
a. een Nederlands vwo-diploma met het profiel Natuur en Gezondheid (NG) + natuurkunde of 

het profiel Natuur en Techniek (NT) + biologie;  
 

b. een Nederlands vwo-diploma met een ander profiel mét de certificaten wiskunde A of B, 
natuurkunde, scheikunde en biologie op vwo-niveau. Deze certificaten dienen door middel 
van het Nederlands vwo-examen, het staatsexamen of het CCVX-examen te zijn behaald. 
Andere dan de genoemde certificaten worden niet geaccepteerd;  
  

c. een Nederlands hbo of wo-propedeuse- of bachelordiploma met de certificaten wiskunde A of 
B, natuurkunde, scheikunde, biologie en Engels op vwo-niveau. Deze certificaten dienen door 
middel van het  Nederlands vwo-examen, het staatsexamen of het CCVX-examen te zijn 
behaald. Andere dan de genoemde certificaten worden niet geaccepteerd;  
 

d. een toelatingsbeschikking op basis van het Colloquium Doctum van de opleiding Geneeskunde 
van de instelling. Hiervoor dienen de certificaten wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde, 
biologie en Engels op Nederlands vwo-niveau te zijn behaald door middel van het Nederlands 
vwo-examen, het staatsexamen of het CCVX-examen. Andere dan de genoemde certificaten 
worden niet geaccepteerd. Voor kandidaten met een buitenlandse vooropleiding geldt voorts 
dat zij aantoonbaar kennis hebben van de Nederlandse taal op niveau Diploma Staatsexamen 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=2&paragraaf=1&artikel=7.24&z=2021-07-03&g=2021-07-03
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Nt2 programma II en kennis hebben van de Engelse taal op niveau van het Nederlands vwo-
diploma; 

 
e. een diploma van de Duitse vooropleiding Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife met de 

volgende vakken: 
- biologie Prüfungsfach of Leistungskurs of CCVX-certificaat biologie; 
- natuurkunde Prüfungsfach of Grundkurs of CCVX-certificaat natuurkunde; 
- scheikunde Prüfungsfach of Grundkurs of CCVX-certificaat scheikunde; 
De vakken biologie, natuurkunde en scheikunde moeten schriftelijk zijn getoetst en zijn 
afgesloten met een cijfer van minimaal 7 uit 15; 
- wiskunde tot en met klas 12/13 of CCVX-certificaat wiskunde A of B; 
- Engels tot en met klas 12/13 of CCVX-certificaat Engels; 
De kandidaat dient bovendien aantoonbaar kennis te hebben van de Nederlandse taal op 
niveau Diploma Staatsexamen Nt2 programma II; 

 
f. een diploma van de Vlaamse vooropleiding ASO met de volgende profielen: 

- Grieks – wetenschappen; 
- Latijn - wetenschappen; 
- moderne talen – wetenschappen;  
- wetenschappen – wiskunde; 
- wetenschappen — sport; 
 

g. een International Baccalaureate diploma met de vakken: 
-  biologie en scheikunde op higher level en 
-  natuurkunde en wiskunde op standard level;  
 

h.  een ander buitenlands diploma dat gelijk gesteld is aan het in a. genoemde vwo- diploma en 
tevens voldoet aan de nadere vooropleidingeisen, te weten wiskunde A of B, natuurkunde, 
scheikunde, biologie en Engels op niveau vergelijkbaar met het Nederlands vwo-diploma. 
Daarnaast dient de kandidaat aantoonbaar kennis te hebben van de Nederlandse taal op 
niveau Diploma Staatsexamen Nt2 programma II. 
 

Selectiecriteria en selectiemethode 
 

7.6 Deelnemers aan de selectie voor deze opleiding worden beoordeeld op de volgende criteria: 
 
a.  motivatie voor de opleiding Geneeskunde aan de Radboud Universiteit;  

 
b.  het kennisniveau van de middelbare schoolvakken biologie, natuur- en scheikunde op niveau 

eindexamen Nederlands vwo 2022 en de mate waarin de kandidaat in staat is deze kennis toe 
te passen op voor de opleidingen relevante vraagstellingen; 
 

c.  de mate waarin de kandidaat affiniteit heeft met de in het profiel van de arts opgenomen 
rollen zoals verwoord in het raamplan artsopleiding 2020 en de eindtermen van de opleiding 
zoals verwoord in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding.  
 

7.7     De in 7.6 genoemde criteria worden beoordeeld aan de hand van: 
a. een huiswerkopdracht die de kandidaat langs digitale weg instuurt en 
b. de toetsen Biologie, Natuurkunde en Scheikunde (hierna: “BNS”) en Affiniteit met de rollen en 
het profiel van de arts. 
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De selectieprocedure  

 
7.8 Medio januari ontvangt de kandidaat instructies van de selectiecommissie over de 

huiswerkopdracht. Deze opdracht wordt thuis gemaakt en dient binnen het door de 
selectiecommissie aan te geven tijdvak digitaal te worden aangeleverd op de door de 
selectiecommissie aangegeven wijze. De huiswerkopdracht kan bestaan uit meerdere onderdelen 
en heeft een studielast van circa 20 uur. De huiswerkopdracht wordt beoordeeld met voldoende 
of onvoldoende. 
 

7.9 De toetsen BNS en Affiniteit met de rollen en het profiel van de arts worden uitsluitend afgelegd 
op een door de selectiecommissie aan te geven dag en tijdstip. Er kan geen beroep worden 
gedaan op een extra gelegenheid om welke reden dan ook. 
 

7.10 De kandidaat die woonachtig is in het Caribisch deel van het Koninkrijk en wil deelnemen aan de 
selectieprocedure van de opleiding, neemt vóór 1 december 2021 contact op met de 
selectiecommissie via de contactgegevens zoals vermeld op de website van de opleiding:   
https://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/geneeskunde/toelating-selectie-
plaatsing/selectieprocedure/.  
 

7.11 De beoordeling van huiswerkopdracht en toetsen vindt voor alle kandidaten op gelijke wijze 
plaats. Er wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van de kandidaat 
voorafgaand of tijdens de opdracht of de toetsen.  
 

7.12 Op grond van de resultaten behaald door de kandidaten voor de toetsen, wordt per toets 
vastgesteld wat de hoogst behaalde score is en wat de laagst behaalde score is en wordt de 
relatie vastgesteld tussen de behaalde scores en de toe te wijzen rangnummers. 
 

7.13 De kandidaat die een voldoende voor de huiswerkopdracht en tevens de hoogste gecombineerde 
score voor de toetsen BNS en Affiniteit met de rollen en het profiel van de arts behaald heeft, 
krijgt het laagste (dus meest gunstige) rangnummer toegewezen. Vervolgens krijgt de kandidaat 
met een voldoende voor de huiswerkopdracht en de op één na hoogste gecombineerde score 
voor de toetsen een rangnummer toegewezen, enz. 
 

7.14 De kandidaat die voor de huiswerkopdracht een onvoldoende behaald heeft, krijgt gebaseerd op 
de hoogte van zijn gecombineerde score voor de beide toetsen, een rangnummer toegewezen 
nadat is voldaan aan het bepaalde in 7.13, waarbij geldt dat de kandidaat met de hoogste 
gecombineerde score een rangnummer krijgt toegewezen volgend op het rangnummer zoals 
vermeld in 7.13. 
 

7.15 Indien blijkt dat twee of meer kandidaten op grond van de resultaten van de toetsen in 
aanmerking komen voor hetzelfde rangnummer, wordt het definitieve rangnummer vastgesteld 
door een vergelijkende beoordeling van de huiswerkopdrachten. 
 

7.16 Alleen kandidaten die hebben deelgenomen aan alle onderdelen van de selectie krijgen een 
rangnummer toegewezen. Na 15 april 2022 ontvangen de kandidaten van de selectiecommissie 
een nadere toelichting op de door hen behaalde resultaten voor de huiswerkopdracht en de 
toetsen.  
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7.17 Bij het beschikbaar stellen van opleidingsplaatsen via ranking, houdt de opleiding zestien 
rangnummers in reserve. Deze plaatsen worden, indien zij niet worden benut door kandidaten 
die door middel van een bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 10.7 van deze regeling op een 
reserveplaats aanspraak maken, in beginsel uiterlijk op 31 augustus 2022 toegekend aan de 
kandidaten met de eerstvolgende laagste rangnummers die op die datum nog geen bewijs van 
toelating hebben ontvangen.  
 

7.18 Ten behoeve van de ranking en de uitslag van de selectie wordt voorts de procedure gevolgd die 
is opgenomen onder hoofdstuk 2 van deze regeling.   
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HOOFDSTUK 8 
 
AANVULLENDE REGELS VOOR DE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING TANDHEELKUNDE 
 
In dit hoofdstuk zijn de regels opgenomen ten behoeve van de selectie voor de bacheloropleiding 
Tandheelkunde vastgelegd. Deze regels zijn aanvullend op de bepalingen in het algemene deel van deze 
regeling, opgenomen in de hoofdstukken 1 t/m 3 en 10.  
 
Capaciteit en deelname  
 
8.1 In het studiejaar 2022-2023 zijn er 67 opleidingsplaatsen voor het eerste jaar van de 

Bacheloropleiding Tandheelkunde aan de instelling. 

 
8.2 Een kandidaat mag éénmaal deelnemen aan de selectie voor deze opleiding aan de Radboud 

Universiteit. Voor de vaststelling van het aantal malen dat een kandidaat heeft deelgenomen aan 
de selectie is het gestelde in de artikelen 3.1 en 3.2 van deze regeling bepalend, waarbij een 
gebruikte poging die na het niet behalen van diploma of getuigschrift overeenkomstig artikel 2.20 
is geschrapt, niet in het totaal wordt meegenomen.  
 

8.3 De selectieprocedure wordt namens het college van bestuur van de Radboud Universiteit  
uitgevoerd door de selectiecommissie bacheloropleidingen Radboudumc. 
 

8.4 De selectie wordt uitgevoerd in de Nederlandse taal.  
 
Vooropleidingseisen 

 
8.5 Voor selectie voor de Bacheloropleiding Tandheelkunde van de Radboud Universiteit studiejaar 

2022-2023 komen, onverminderd het bepaalde in artikel 7.24 e.v. van de wet, kandidaten in 
aanmerking van wie redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij -op de in de artikelen 2.15 tot en 
met 2.19 van deze regeling genoemde data -  beschikken over:  

 
a. een Nederlands vwo-diploma met het profiel Natuur en Gezondheid (NG) + natuurkunde of 

het profiel Natuur en Techniek (NT) + biologie;  
 

b. een Nederlands vwo-diploma met een ander profiel mét de certificaten wiskunde A of B, 
natuurkunde, scheikunde en biologie op vwo-niveau. Deze certificaten dienen door middel 
van het Nederlands vwo-examen, het staatsexamen of het CCVX-examen te zijn behaald. 
Andere dan de genoemde certificaten worden niet geaccepteerd; 
 

c. een Nederlands hbo of wo-propedeuse- of bachelordiploma mét de certificaten wiskunde A of 
B, natuurkunde, scheikunde, biologie en Engels op vwo-niveau. Deze certificaten dienen door 
middel van het Nederlands vwo-examen, het staatsexamen of het CCVX-examen te zijn 
behaald. Andere dan de genoemde certificaten worden niet geaccepteerd; 
  

d. een toelatingsbeschikking op basis van het Colloquium Doctum van de opleiding 
Tandheelkunde van de instelling. Hiervoor dienen de certificaten wiskunde A of B, 
natuurkunde, scheikunde, biologie en Engels op Nederlands vwo-niveau te zijn behaald door 
middel van het Nederlands vwo-examen, het staatsexamen of het CCVX-examen. Andere dan 
de genoemde certificaten worden niet geaccepteerd. Voor kandidaten met een buitenlandse 
vooropleiding geldt voorts dat zij aantoonbaar kennis hebben van de Nederlandse taal op 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=2&paragraaf=1&artikel=7.24&z=2021-07-03&g=2021-07-03
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niveau Diploma Staatsexamen Nt2 programma II en van de Engelse taal op niveau van het 
Nederlands vwo-diploma . 

 
e. een diploma van de Duitse vooropleiding Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife met de 

volgende vakken: 
- biologie Prüfungsfach of Leistungskurs of CCVX-certificaat biologie; 
- natuurkunde Prüfungsfach of Grundkurs of CCVX-certificaat natuurkunde; 
- scheikunde Prüfungsfach of Grundkurs of CCVX-certificaat scheikunde; 

      De vakken biologie, natuurkunde en scheikunde moeten schriftelijk zijn getoetst en zijn 
afgesloten met een cijfer van minimaal 7 uit 15; 
- wiskunde tot en met klas 12/13 of CCVX-certificaat wiskunde A of B; 
- Engels tot en met klas 12/13 of CCVX-certificaat Engels; 
De kandidaat dient bovendien aantoonbaar kennis te hebben van de Nederlandse taal op 
niveau Diploma Staatsexamen Nt2 programma II; 

 
f. een diploma van de Vlaamse vooropleiding ASO met de volgende profielen: 

- Grieks – wetenschappen; 
- Latijn - wetenschappen; 
- moderne talen – wetenschappen;  
- wetenschappen – wiskunde; 
- wetenschappen — sport; 
 

g. een International Baccalaureate diploma met de vakken: 
-  biologie en scheikunde op higher level en 
-  natuurkunde en wiskunde op standard level; 
 

h. een ander buitenlands diploma dat gelijk gesteld is aan het in a. genoemde vwo-diploma en 
tevens voldoet aan de nadere vooropleidingseisen, te weten wiskunde A of B, natuurkunde, 
scheikunde, biologie en Engels op niveau vergelijkbaar met het Nederlands vwo-diploma. 
Daarnaast dient de kandidaat aantoonbaar kennis te hebben van de Nederlandse taal op 
niveau Diploma Staatsexamen Nt2 programma II. 
 

Selectiecriteria 
 

8.6. Deelnemers aan de selectie voor deze opleiding worden beoordeeld op de volgende criteria: 
 
a. motivatie voor de opleiding Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit; 

 
b. het kennisniveau van de middelbare schoolvakken biologie, natuur- en scheikunde op niveau 

eindexamen Nederlands vwo 2022 en de mate waarin de kandidaat in staat is deze kennis toe 
te passen op voor de opleidingen relevante vraagstellingen; 
 

c. de mate waarin de kandidaat affiniteit heeft met de in het profiel van de tandarts opgenomen 
rollen, zoals verwoord in het raamplan Mondzorg 2020 en de eindtermen van de opleiding 
zoals verwoord in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding. 

8.7.    De in artikel 8.6. genoemde criteria worden beoordeeld op basis van  
a. een huiswerkopdracht die de kandidaat langs digitale weg instuurt, en  
b. de toetsen Biologie, Natuurkunde en Scheikunde (hierna: “BNS”), Matching met de opleiding 
(hierna: “matchingstoets”), en de toets Affiniteit met de rollen en het profiel van de tandarts. 
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De selectieprocedure  
 

8.8  Medio januari ontvangt de kandidaat instructies van de selectiecommissie over de 
huiswerkopdracht. Deze opdracht wordt thuis gemaakt en dient binnen het door de 
selectiecommissie aan te geven tijdvak te zijn gemaakt en digitaal te worden aangeleverd op de 
door de selectiecommissie aangegeven wijze. De huiswerkopdracht kan bestaan uit meerdere 
onderdelen en heeft een studielast van circa vier uur. De huiswerkopdracht wordt beoordeeld 
met voldoende of onvoldoende. 
 

8.9 De toets BNS, de matchingstoets en de toets Affiniteit met de rollen en het profiel van de tandarts 
worden uitsluitend afgelegd op een door de selectiecommissie aan te geven dag en tijdstip. Er 
kan geen beroep worden gedaan op een extra gelegenheid om welke reden dan ook. 
 

8.10 De kandidaat die woonachtig is in het Caribisch deel van het Koninkrijk en wil deelnemen aan de 
selectieprocedure van de opleiding, neemt vóór 1 december 2021 contact op met de 
selectiecommissie via het e-mailadres dat is vermeld op de website van de opleiding.  
 

8.11 De beoordeling van de huiswerkopdracht en de toetsen vindt voor alle kandidaten op gelijke 
wijze plaats. Er wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van de kandidaat 
voorafgaand aan of tijdens de opdracht of de toetsen.  
 

8.12 Op grond van de resultaten behaald door de kandidaten voor de opdracht en de toetsen, wordt 
per opdracht c.q. toets vastgesteld wat de hoogst behaalde score is en wat laagst behaalde score 
is en wordt de relatie vastgesteld tussen de behaalde scores en de toe te wijzen rangnummers. 
 

8.13    De kandidaat die een voldoende voor de huiswerkopdracht en tevens de hoogste gecombineerde 
score voor de toets BNS, de matchingstoets en de toets Affiniteit met de rollen en het profiel van 
de tandarts behaald heeft, krijgt het laagste (dus meest gunstige) rangnummer toegewezen. 
Vervolgens krijgt de kandidaat met een voldoende voor de huiswerkopdracht en de op één na 
hoogste gecombineerde score voor de toetsen een rangnummer toegewezen, enz. 
 

8.14    De kandidaat die voor de huiswerkopdracht een onvoldoende heeft behaald krijgt, gebaseerd op 
de hoogte van diens gecombineerde score voor de toetsen, een rangnummer toegewezen nadat 
is voldaan aan het bepaalde in artikel 8.13, waarbij geldt dat de kandidaat met de hoogste 
gecombineerde score het rangnummer krijgt toegewezen volgend op het rangnummer bedoeld 
in 8.13. 
 

8.15 Indien blijkt dat twee of meer kandidaten op grond van de resultaten van de toetsen in 
aanmerking komen voor hetzelfde rangnummer, wordt het definitieve rangnummer vastgesteld 
door een vergelijkende beoordeling van de huiswerkopdrachten. 
 

8.16    Alleen kandidaten die hebben deelgenomen aan alle onderdelen van de selectie krijgen een 
rangnummer toegewezen.  
 

8.17 Na 15 april 2022 ontvangen de kandidaten van de selectiecommissie een nadere toelichting op 
de door hen behaalde resultaten voor de huiswerkopdracht en de toetsen.  
 

8.18 Bij het beschikbaar stellen van opleidingsplaatsen via ranking, houdt de opleiding tien 
rangnummers in reserve. Deze plaatsen worden, indien zij niet worden benut door kandidaten 
die door middel van een bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 10.7 van deze regeling op een 
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reserveplaats aanspraak maken, in beginsel uiterlijk op 31 augustus 2022 toegekend aan de 
kandidaten met de eerstvolgende laagste rangnummers die op die datum nog geen bewijs van 
toelating hebben ontvangen.  
 

8.19 Ten behoeve van de ranking en de uitslag van de selectie wordt voorts de procedure gevolgd die 
is opgenomen onder hoofdstuk 2 van deze regeling.  



Regeling selectie en plaatsing bacheloropleidingen met een numerus fixus, 2022-2023, pagina 25 

 

HOOFDSTUK 9 
 
AANVULLENDE REGELS VOOR DE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING BIOMEDISCHE 
WETENSCHAPPEN 
 
In dit hoofdstuk zijn de regels ten behoeve van de selectie voor de bacheloropleiding Biomedische 
wetenschappen vastgelegd. Deze regels zijn aanvullend op de bepalingen in het algemene deel van 
deze regeling, opgenomen in de hoofdstukken 1 t/m 3 en 10. 
 
Capaciteit en deelname 
 
9.1      In het studiejaar 2022-2023 zijn er 100 opleidingsplaatsen voor het eerste jaar van de 

Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen aan de instelling. 

 
9.2 Een kandidaat mag twéémaal deelnemen aan de selectie voor deze opleiding aan de Radboud 

Universiteit. Voor de vaststelling van het aantal malen dat een kandidaat heeft deelgenomen aan 
de selectie is het gestelde in de artikelen 3.1 en 3.2 van deze regeling bepalend, waarbij een 
gebruikte poging die na het niet behalen van diploma of getuigschrift overeenkomstig artikel 2.20 
is geschrapt, niet in het totaal wordt meegenomen. 
 

9.3 De selectieprocedure wordt namens het college van bestuur van de Radboud Universiteit  
uitgevoerd door de selectiecommissie bacheloropleidingen Radboudumc.  
 

9.4 De selectie wordt uitgevoerd in de Nederlandse taal met dien verstande dat het 
selectieonderdeel huiswerkopdracht in de Engelse taal kan worden gemaakt.  
 

Vooropleidingseisen 
 

9.5 Voor selectie voor de Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen van de Radboud 
Universiteit, studiejaar 2022-2023 komen, onverminderd het bepaalde in artikel 7.24 e.v. van de 
wet, kandidaten in aanmerking van wie redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij - op de in de 
artikelen 2.15 tot en met 2.19 van deze regeling genoemde data - beschikken over:  
 
a. een Nederlands vwo diploma met het profiel Natuur en Gezondheid (NG) + natuurkunde of 

het profiel Natuur en Techniek (NT) + biologie; 
 

b. een Nederlands vwo-diploma met een ánder profiel met de certificaten wiskunde A of B, 
natuurkunde, scheikunde en biologie op vwo-niveau. Deze certificaten dienen door middel 
van het Nederlands vwo-examen, het staatsexamen of het CCVX-examen te zijn behaald. 
Andere dan de genoemde certificaten worden niet geaccepteerd; 
 

c. een Nederlands hbo of wo-propedeuse- of bachelordiploma met de certificaten wiskunde A 
of B, natuurkunde, scheikunde, biologie en Engels op vwo-niveau. Deze certificaten dienen 
door middel van het Nederlands vwo-examen, het staatsexamen of het CCVX-examen te zijn 
behaald. Andere dan de genoemde certificaten worden niet geaccepteerd; 
 

d. een toelatingsbeschikking op basis van het Colloquium Doctum van de opleiding Biomedische 
wetenschappen van de instelling. Hiervoor dienen de certificaten wiskunde A of B, 
natuurkunde, scheikunde, biologie en Engels op Nederlands vwo-niveau te zijn behaald door 
middel van het Nederlands vwo-examen, het staatsexamen of het CCVX-examen. Andere dan 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=2&paragraaf=1&artikel=7.24&z=2021-07-03&g=2021-07-03
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de genoemde certificaten worden niet geaccepteerd. Voor kandidaten met een buitenlandse 
vooropleiding geldt voorts dat zij aantoonbaar kennis hebben van de Nederlandse taal op 
niveau Diploma Staatsexamen Nt2 programma II en van de Engelse taal op niveau van het 
Nederlands vwo-diploma . 

 
e. een diploma van de Duitse vooropleiding Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife met de 

volgende vakken: 
- biologie Prüfungsfach of Leistungskurs of CCVX-certificaat biologie; 
- natuurkunde Prüfungsfach of Grundkurs of CCVX-certificaat natuurkunde; 
- scheikunde Prüfungsfach of Grundkurs of CCVX-certificaat scheikunde; 
De vakken biologie, natuurkunde en scheikunde moeten schriftelijk zijn getoetst en zijn 
afgesloten met een cijfer van minimaal 7 uit 15; 
- wiskunde tot en met klas 12/13 of CCVX-certificaat wiskunde A of B; 
- Engels tot en met klas 12/13 of CCVX-certificaat Engels; 
De kandidaat dient bovendien aantoonbaar kennis te hebben van de Nederlandse taal op 
niveau Diploma Staatsexamen Nt2 programma II; 
 

f. een diploma van de Vlaamse vooropleiding ASO met de volgende profielen: 
- Grieks – wetenschappen; 
- Latijn - wetenschappen; 
- moderne talen – wetenschappen;  
- wetenschappen – wiskunde; 
- wetenschappen — sport; 
 

g. een International Baccalaureate diploma met de vakken: 
-  biologie en scheikunde op higher level en 
-  natuurkunde en wiskunde op standard level; 
 

h. een ander buitenlands diploma dat gelijk gesteld is aan het in onder a. genoemde vwo- 
diploma en tevens voldoet aan de nadere vooropleidingeisen, te weten wiskunde A of B, 
natuurkunde, scheikunde, biologie en Engels op niveau vergelijkbaar met het Nederlands vwo-
diploma. Daarnaast dient de kandidaat aantoonbaar kennis te hebben van de Nederlandse 
taal op niveau Diploma Staatsexamen Nt2 programma II. 

Selectiecriteria en selectiemethode 
 

9.6 Deelnemers aan de selectie voor deze opleiding worden beoordeeld op de volgende criteria: 
 
a.  motivatie voor de opleiding Biomedische wetenschappen aan de Radboud Universiteit. 

 
b.  het kennisniveau van de middelbare schoolvakken biologie, natuur- en scheikunde op niveau 

eindexamen Nederlands vwo 2022 en de mate waarin de kandidaat in staat is deze kennis toe 
te passen op voor de opleidingen relevante vraagstellingen.  
 

c.  de mate waarin de kandidaat beschikt over probleemoplossende vaardigheden. 
 

9.7     Bovenstaande criteria worden beoordeeld op basis van: 
- een huiswerkopdracht die de kandidaat langs digitale weg instuurt en 
- de toets Biologie, Natuurkunde en Scheikunde (hierna “BNS”) en 
- de toets Probleemoplossend   vermogen.  
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De selectieprocedure  

 
9.8 Medio januari ontvangt de kandidaat instructies van de selectiecommissie over de 

huiswerkopdracht. Deze opdracht wordt thuis gemaakt en dient binnen het door de 
selectiecommissie aan te geven tijdvak digitaal te worden aangeleverd op de door de 
selectiecommissie aangegeven wijze. De huiswerkopdracht kan bestaan uit meerdere onderdelen 
en heeft een studielast van circa twintig uur. De huiswerkopdracht wordt beoordeeld met 
voldoende of onvoldoende. 
 

9.9 De toets BNS en de toets Probleemoplossend vermogen worden uitsluitend afgelegd op een door 
de selectiecommissie aan te geven dag en tijdstip. Er kan geen beroep worden gedaan op een 
extra gelegenheid om welke reden dan ook. 
 

9.10 De kandidaat die woonachtig is in het Caribisch deel van het Koninkrijk en wil deelnemen aan de 
selectieprocedure van de opleiding, neemt vóór 1 december 2021 contact op met de 
selectiecommissie via het contactgegevens zoals vermeld op de website -
https://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/biomedische-wetenschappen/toelating-selectie-
plaatsing/selectieprocedure/ 
 

9.11 De beoordeling van de huiswerkopdracht en de toetsen vindt voor alle kandidaten op gelijke 
wijze plaats. Er wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van de kandidaat 
voorafgaand of tijdens de opdracht of de toetsen.  
 

9.12 Op grond van de resultaten behaald door de kandidaten voor de toetsen, wordt per toets 
vastgesteld wat de hoogst behaalde score is en wat laagst behaalde score is en wordt de relatie 
vastgesteld tussen de behaalde scores en de toe te wijzen rangnummers. 
 

9.13 De kandidaat die een voldoende voor de huiswerkopdracht en tevens de hoogste gecombineerde 
score behaald heeft voor de toetsen BNS en Probleemoplossend vermogen krijgt het laagste (dus 
meest gunstige) rangnummer toegewezen. Vervolgens krijgt de kandidaat met een voldoende 
voor de huiswerkopdracht en de op één na hoogste gecombineerde score voor de toetsen een 
rangnummer toegewezen, enz. 
 

9.14 De kandidaat die voor de huiswerkopdracht een onvoldoende behaald heeft, krijgt gebaseerd op 
de hoogte van zijn gecombineerde score voor de beide toetsen een rangnummer toegewezen 
nadat is voldaan aan het bepaalde in 9.13 waarbij geldt dat de kandidaat met de hoogste 
gecombineerde score een rangnummer krijgt toegewezen volgend op het rangnummer zoals 
vermeld in 9.13. 
 

9.15 Indien blijkt dat twee of meer kandidaten op grond van de resultaten van de toetsen in 
aanmerking komen voor hetzelfde rangnummer, wordt het definitieve rangnummer vastgesteld 
door een vergelijkende beoordeling van de huiswerkopdracht. 
 

9.16 Alleen kandidaten die hebben deelgenomen aan alle onderdelen van de selectie krijgen een 
rangnummer toegewezen.  
 

9.17 Na 15 april 2022 ontvangen de kandidaten van de selectiecommissie een nadere toelichting op 
de door hen behaalde resultaten voor de huiswerkopdracht en de toetsen.  
 

http://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/biomedische-wetenschappen/toelating-selectie-plaatsing/selectieprocedure/
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9.18 Bij het beschikbaar stellen van opleidingsplaatsen via ranking, houdt de opleiding vijf 
rangnummers in reserve. Deze plaatsen worden, indien zij niet worden benut door kandidaten 
die door middel van een bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 10.7 van deze regeling op een 
reserveplaats aanspraak maken, in beginsel uiterlijk op 31 augustus 2022 toegekend aan de 
kandidaten met de eerstvolgende laagste rangnummers die op die datum nog geen bewijs van 
toelating hebben ontvangen.  
 

9.19 Ten behoeve van de ranking en de uitslag van de selectie wordt voorts de procedure gevolgd die 
is opgenomen onder hoofdstuk 2 van deze regeling.  
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HOOFDSTUK 10  SLOTBEPALINGEN 
 
Hardheidsclausule 
 
10.1   Waar de toepassing van deze regeling door de selectiecommissie of de Directeur AA tot 

onbillijkheden van overwegende aard leidt, kan de selectiecommissie c.q. de Directeur AA op 
verzoek van de kandidaat van het bepaalde in deze regeling afwijken of deze buiten toepassing 
laten. Het gemotiveerde verzoek daartoe dient schriftelijk te worden ingediend.  
 

10.2   De bevoegdheid als bedoeld in artikel 10.1 biedt in geen geval de mogelijkheid om af te wijken 
van de in deze regeling verankerde bepalingen uit de wet noch van de aan deze regeling ten 
grondslag liggende dwingendrechtelijke wettelijke kaders.  

 
Vangnetbepaling 

 
10.3   In alle gevallen waarin deze regeling niet of niet voldoende voorziet, of in die gevallen waarin de 

regeling als gevolg van onvoorziene omstandigheden (zoals maatregelen verband houdend met 
SARS-CoV-2) (deels) buiten toepassing dient te worden gelaten of gewijzigd dient te worden 
uitgevoerd, beslist het college van bestuur. Bij strijdigheid tussen deze regeling en de 
toepasselijke wettelijke bepalingen, prevaleert de wet. 
 

Digitale verzending  
 
10.4   Beslissingen en berichten met betrekking tot de selectie worden digitaal aan de kandidaat 

verzonden via Studielink en/of naar het e-mailadres dat de kandidaat in Studielink heeft 
vastgelegd. De kandidaat draagt er zorg voor dat zijn e-mailadres en huisadres zoals bij Studielink 
opgegeven, actueel en functionerend zijn. Daarnaast kan er door de desbetreffende 
selectiecommissie informatie aan de kandidaat worden gestuurd via de systemen Osiris en/of 
Brightspace. Waar dit het geval is, voorziet de selectiecommissie de kandidaat tijdig van de juiste 
instructies.  

 
Beslissingen 

 
10.5   Tenzij in deze regeling anders is bepaald, neemt de Directeur AA respectievelijk de 

selectiecommissie namens het college van bestuur beslissingen op grond van deze regeling. 
 

Bezwaar en beroep  
 

10.6   Tegen beslissingen op grond van deze regeling kan de kandidaat bezwaar maken bij het college 
van bestuur. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na datum 
dagtekening van het desbetreffende besluit.   
 

10.7   Tegen de beslissing op bezwaar kan de kandidaat beroep instellen bij het College van Beroep voor 
het Hoger Onderwijs. Indien het bezwaar of beroep gegrond wordt verklaard na 31 augustus 
2022 en er wordt vastgesteld dat aan de kandidaat een plaats aangeboden moet worden, heeft 
deze plaats betrekking op het daaropvolgende studiejaar 2023-2024.  
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Vertaling 
 
10.8   In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze regeling, prevaleert de 

Nederlandse tekst als bindend. 
 
 
Reikwijdte en vaststelling regeling  
 
10.9    Deze regeling is van toepassing op alle selectieprocedures voor de bacheloropleidingen met een 

numerus fixus van de Radboud Universiteit in het studiejaar 2022-2023 en wordt vastgesteld c.q. 
gewijzigd door het college van bestuur van de Radboud Universiteit. 
 

 
Citeertitel  
 
10.10  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling selectie en plaatsing bacheloropleidingen met een 

numerus fixus 2022-2023. 
 

 
 
 
Aldus vastgesteld door het college van bestuur op 14 september 2021 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2021 
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