
 
 
 
 
selectieprocedure - voorjaar 2023 voor een opleidingsplaats academisch jaar 2023-2024 

*In geval van onvoorziene omstandigheden (zoals maatregelen als gevolg van het coronavirus)  
kan het college van bestuur besluiten om de selectieprocedures (gedeeltelijk) te laten vervallen  

of (gedeeltelijk) te wijzigen. Zie ook het Voorbehoud onvoorziene omstandigheden. 1 

 
 
 

 
  

 
Schema selectieprocedure voor de bacheloropleidingen 

Biomedische Wetenschappen (BMW), Geneeskunde (GNK) en Tandheelkunde (THK)* 
 
Woon je in Nederland, dan heb je DigiD nodig om je voor de opleiding in te schrijven.  
Heb je geen DigiD? Vraag die dan direct aan.  

DigiD aanvragen 
Zo spoedig mogelijk 

Heb je geen Nederlandse vooropleiding of niet de juiste Nederlandse vooropleiding, neem 
dan contact op met de studieadviseur van de opleiding. 

Vóór 
1 december 2022 

Ben je woonachtig in het Caribisch deel van het Koninkrijk, meldt je dan bij de 
selectiecommissie. 

Vóór  
1 december 2022 

Meld je in Studielink aan voor de opleiding(en).  Uiterlijk  
15 januari 2023 

Heb je een functiebeperking, dan kun je voor bepaalde selectietoetsen in aanmerking komen 
voor tijdverlenging. 
 
Je dient hiervoor zelf uiterlijk 31 januari een verzoek in te dienen bij de selectiecommissie, 
ook als je dit al hebt aangegeven in Studielink of nu al bij de Radboud Universiteit gebruik 
kan maken van een voorziening.  
 
Wil je een andere voorziening aanvragen? Vermeld dit dan duidelijk in je verzoek en upload 
bewijsstukken. 

Voorziening aanvragen  
(zoals tijdverlenging 
van de selectietoetsen) 
 
Uiterlijk  
31 januari 2023 

Je ontvangt tussen 18 en 20  januari het e-mailbericht Vervolgstappen Aanmelding met 
daarin je persoonlijke inloggegevens voor de huiswerk-applicatie van de Radboud 
Universiteit.  
 
In applicatie vind je de huiswerkopdracht en instructies over het digitaal uploaden en 
indienen van de uitwerking. 

Account aanmaken en 
inloggen op de 
huiswerk-applicatie  
 
Uiterlijk 
20 januari 2023 

Huiswerk-
opdracht 

De huiswerkopdracht Biomedische Wetenschappen: 
Geschatte maaktijd: ongeveer 20 uur.  
 
In de huiswerk-applicatie staat een link naar het studiemateriaal voor de 
opleidingsspecifieke selectietoets Biomedische Wetenschappen. 

Uploaden en indienen  
huiswerk in de 
huiswerk-applicatie 
 
Uiterlijk 
8 februari 2023 
om 23:55 uur 

De huiswerkopdracht Geneeskunde: 
Geschatte maaktijd: ongeveer 20 uur.  
De huiswerkopdracht Tandheelkunde: 
Geschatte maaktijd: ongeveer 4 uur.  

Je ontvangt uiterlijk 17 februari per e-mail een oproepbrief met instructies voor deelname 
aan de selectiedag. 

Uiterlijk  
17 februari 2023 

Selectiedag 

Afname van de selectietoetsen. 
Je bent de hele dag beschikbaar om de selectietoetsen op een locatie te 
Nijmegen af te leggen. 
Deelname alleen mogelijk als je je kunt identificeren met een geldig 
indentificatiebewijs 

Selectiedag te 
Nijmegen 
zaterdag 4 maart 2023 

Bekendmaking van de toegewezen rangnummers via Studielink. 15 april 2023 
Ontvangst e-mail met uitleg over de totstandkoming van de rangnummers en welke 
toetsscores je hebt behaald hebt.  
 
Let op: de uitleg wordt alleen verstuurd als je alle onderdelen van de selectieprocedure hebt 
afgerond en je op het moment van versturen voor de opleiding ingeschreven bent. 

Uiterlijk  
29 april 2023 

Heb je op of na 15 april via Studielink geen Bewijs van Toelating ontvangen omdat je een te 
hoog rangnummer hebt? Volg het verloop van de plaatsingsprocedure dan via 
www.ru.nl/selectieenplaatsing 

vanaf mei 2023 

https://www.digid.nl/
https://www.ru.nl/opleidingen/bachelors/aanmelden-en-inschrijven/numerus-fixus/afwijken-van-de-procedure
http://info.studielink.nl/nl/studenten/stappenplanstudielink/Pages/hoe-werkt-studielink.aspx
http://www.ru.nl/selectieenplaatsing
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Schema selectietoetsen voor de bacheloropleidingen 

Biomedische Wetenschappen (BMW), Geneeskunde (GNK) en Tandheelkunde (THK) 
 

Selectiedag te Nijmegen op zaterdag 4 maart 2023* 
 

Deelname alleen mogelijk op vertoon van een geldig identificatiebewijs 
 

Opleidingsspecifieke huiswerkopdracht 
 
Algemene selectietoets Biologie, Natuurkunde en Scheikundetoets (BNS-selectietoets)  
Algemene selectietoets voor de opleidingen Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde en Tandheelkunde. 
 
De algemene selectietoets is een meerkeuzevragentoets die meet in hoeverre jij in staat bent kennis op (Nederlands) 
vwo-eindexamenniveau 2023 (inclusief de stof van de schoolexamens) van de schoolvakken biologie, natuurkunde en 
scheikunde, toe te passen op voor de drie opleidingen relevante vraagstellingen. 
 
Er wordt geen studiemateriaal verstrekt. 
Opleidingsspecifieke selectietoets Probleemoplossend vermogen 
De selectietoets voor de opleiding Biomedische Wetenschappen bevat gesloten vragen waarbij je het juiste antwoord 
selecteert uit een gegeven set van alternatieven. De selectietoets is gebaseerd op een aantal artikelen dat een 
probleemsituatie beschrijft.  
 
Studiemateriaal is ná 16 januari beschikbaar via de huiswerk-applicatie. Je mag het studiemateriaal en je eigen 
aantekeningen meenemen en gebruiken tijdens het maken van de selectietoets. 
Opleidingsspecifieke selectietoets Affiniteit met het profiel van de arts/tandarts 
Gecombineerde selectietoets voor de opleiding Geneeskunde en Tandheelkunde. 
 
De selectietoets is een meerkeuzevragentoets waarbij verschillende situaties worden voorgelegd en je de keuze krijgt 
uit een aantal manieren hoe op deze situaties te reageren. Je geeft aan wat jij het beste/slechtste gedrag in de 
voorgelegde situatie vindt.  
 
De selectietoets bestaat uit drie onderdelen: een algemeen deel; een deel Geneeskunde en een deel Tandheelkunde. 
Voor de selectieprocedure Geneeskunde leg je alleen het algemene deel + het deel Geneeskunde af. 
Voor de selectieprocedure Tandheelkunde leg je alleen het algemene deel + het deel Tandheelkunde af. 
Neem je deel aan beide selectieprocedures, dan leg je alle drie onderdelen af. 
 
Studiemateriaal 
Geneeskunde: het Raamplan artsenopleiding 2020 en de eindtermen van de opleiding, zoals verwoord in de Onderwijs- 
en Examenregeling van de bacheloropleiding Geneeskunde. 
Tandheelkunde:  het Raamplan Mondzorg 2020 en de eindtermen van de opleiding, zoals verwoord in de Onderwijs- 
en Examenregeling van de bacheloropleiding Tandheelkunde. 
 
Je neemt vooraf thuis het studiemateriaal door.  
Opleidingsspecifieke selectietoets Matchingstoets 
Serie korte selectietoetsen voor de opleiding Tandheelkunde om te bepalen welke kandidaten qua persoonlijkheid het 
beste passen bij de opleiding Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit.  
 
Er is geen studiemateriaal. Je kunt je op deze selectietoets niet voorbereiden. 
Deelname aan twee selectieprocedures 
Neem je deel aan twee selectieprocedures, dan maak je in totaal twee huiswerkopdrachten, één BNS-selectietoets (die 
telt mee voor beide opleidingen) en de opleidingsspecifieke selectietoetsen voor beide opleidingen.  
 
Je moet rekening houden met een lange en intensieve selectiedag met slechts korte pauzes tussen de selectietoetsen.  

https://www.examenblad.nl/item/vwo/2023/vwo
https://www.nfu.nl/img/pdf/20.1577_Raamplan_Artsenopleiding_-_maart_2020.pdf
https://www.radboudumc.nl/getmedia/e9a8991e-3bb6-4cd1-a413-e48b150f7178/OER-Ba-GNK-2022-2023.aspx
https://www.radboudumc.nl/getmedia/e9a8991e-3bb6-4cd1-a413-e48b150f7178/OER-Ba-GNK-2022-2023.aspx
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Geen alternatieve data, tijden, toetsen, inzage of correspondentie over de uitslag mogelijk 
Er is slechts één selectiedag per jaar. De hierboven vermelde inleverdata en de selectiedag staan vast. Er 
zijn geen alternatieve data of tijden mogelijk. Er wordt geen uitstel gegeven en er zijn geen herhaal- of 
inhaaltoetsen. Ook niet in geval van bijzondere omstandigheden van de kandidaat. Er is geen 
mogelijkheid tot inzage en/of nabespreking en de selectiecommissie gaat niet in op vragen over de 
totstandkoming van de resultaten. 
 
 
 
*Voorbehoud onvoorziene omstandigheden 
Uit de Regeling Selectie en Plaatsing Bacheloropleidingen met een Numerus Fixus 2023-2024: 
 
Artikel 9.3 Vangnetbepaling 
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. 

https://www.ru.nl/regelingen/regeling-selectie-en-plaatsing-bacheloropleidingen-met-een-numerus-fixus-2022-2023

