
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 
 

 
 
Selectieprocedure voor de opleidingen Biomedische Wetenschappen (BMW), 
Geneeskunde (GNK) en Tandheelkunde (THK) aan de Radboud Universiteit (RU) 
 
 
De Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft: 
330 opleidingsplaatsen GNK | 67 opleidingsplaatsen THK | 100 opleidingsplaatsen BMW 
 
 

 

Het is mogelijk om deel te nemen aan twee selectieprocedures in de combinatie: 

• Biomedische Wetenschappen (BMW) en Geneeskunde (GNK) 
• Tandheelkunde (THK) en Geneeskunde (GNK) 
• Tandheelkunde (THK) en Biomedische Wetenschappen (BMW). 

 
 
Waarschuwing 
Deelname aan twee selectieprocedures betekent dat je de selectietoetsen voor twee 
selectieprocedures achter elkaar op dezelfde selectiedag aflegt.  
Kies je hier voor, dan kies je voor een lange, zeer intensieve selectiedag met slechts korte pauzes 
tussen de selectietoetsen.  
Let op: het definitieve toetsrooster wordt in februari 2023 bekend gemaakt. 
 
 
Selectieprocedures 
Als je kiest voor deelname aan twee selectieprocedures, dan: 

1. Meld je je uiterlijk 15 januari 2023 in Studielink aan voor beide opleidingen; 
2. Maak je de huiswerkopdracht zowel voor opleiding 1 als voor opleiding 2. 

In totaal lever je dus twee verschillende huiswerkopdrachten in; 
3. Neem je op de selectiedag* op zaterdag 4 maart 2023 deel aan: 

1. de algemene selectietoets Biologie-, Natuurkunde- en Scheikundetoets (BNS-selectietoets). 
    De score op de BNS-selectietoets telt zowel mee voor opleiding 1 en als voor opleiding 2; 
2. de opleidingsspecifieke toets(-en) van opleiding 1; 
3. de opleidingsspecifieke toets(-en) van opleiding 2. 

 
Per opleiding wordt de einduitslag vastgesteld, waarbij het resultaat van de algemene BNS-
selectietoets in beide einduitslagen meetelt. Per opleiding krijg je een rangnummer toegewezen.  

  

http://info.studielink.nl/nl/studenten/stappenplanstudielink/Pages/hoe-werkt-studielink.aspx
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Onderdelen selectieprocedure combinatie Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde 
• Je maakt de huiswerkopdracht Biomedische Wetenschappen en de huiswerkopdracht 

Geneeskunde; 
• Tijdens de selectiedag maak je de volgende selectietoetsen: 

1. Algemene selectietoets Biologie-, Natuurkunde-, Scheikundetoets (BNS-selectietoets); 
2. Selectietoets Geneeskunde Affiniteit met de rollen en het profiel van de arts/tandarts; 
3. Selectietoets Biomedische Wetenschappen Probleemoplossend vermogen. 

 
De selectietoets Affiniteit met de rollen en het profiel van de arts/tandarts 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. 
 
 
Onderdelen selectieprocedure combinatie Tandheelkunde en Geneeskunde 
• Je maakt de huiswerkopdracht Geneeskunde en de huiswerkopdracht Tandheelkunde; 
• Tijdens de selectiedag maak je de volgende selectietoetsen: 

1. Algemene selectietoets Biologie-, Natuurkunde-, Scheikundetoets (BNS-selectietoets); 
2. Gecombineerde selectietoets Geneeskunde en Tandheelkunde Affiniteit met de rollen en het 

profiel van de arts/tandarts; 
3. Selectietoets Tandheelkunde Matchingstoets. 

 
De selectietoets Affiniteit met de rollen en het profiel van de arts/tandarts bestaat uit drie 
onderdelen: een algemeen deel; een deel Geneeskunde en een deel Tandheelkunde. 
Neem je deel aan beide selectieprocedures dan leg je alle drie onderdelen af.  
De eindresultaten worden berekend aan de hand van de scores op: 

1. het algemene deel + het deel Geneeskunde voor de selectieprocedure Geneeskunde; 
2. het algemene deel + het deel Tandheelkunde voor de selectieprocedure Tandheelkunde. 

 
 
Onderdelen selectieprocedure combinatie Tandheelkunde en Biomedische Wetenschappen 
• Je maakt de huiswerkopdracht Tandheelkunde en de huiswerkopdracht Biomedische 

Wetenschappen; 
• Tijdens de selectiedag maak je de volgende selectietoetsen: 

1. Algemene selectietoets Biologie-, Natuurkunde-, Scheikundetoets (BNS-selectietoets); 
2. Selectietoets Biomedische Wetenschappen Probleemoplossend vermogen; 
3. Selectietoets Tandheelkunde Affiniteit met de rollen en het profiel van de arts/tandarts; 
4. Selectietoets Tandheelkunde Matchingstoets. 

 
De selectietoets Affiniteit met de rollen en het profiel van de arts/tandarts bestaat uit drie 
onderdelen: een algemeen deel; een deel Geneeskunde en een deel Tandheelkunde. 
Voor de selectieprocedure Tandheelkunde leg je alleen het algemene deel + het deel Tandheelkunde 
af.  
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*Voorbehoud onvoorziene omstandigheden 
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 op basis van de mogelijkheden die de wet en regelgeving bieden in 
samenspraak met de medezeggenschap.  

Zie voor de volledige tekst van Artikel 9.3 Vangnetbepaling in de ‘Regeling selectie en plaatsing 
bacheloropleidingen met een numerus fixus 2023-2024’. 

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

