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Verlenging van de toetstijd met 30 minuten per toets: aanvragen uiterlijk 1 februari 2017  

Verlenging van toetstijd met 30 minuten is de enige faciliteit waarin wordt 
voorzien tijdens de selectieprocedure.  
 
Verlenging van de toetstijd wordt gegeven aan kandidaten die tijdens de eindexamens vwo op grond 
van een verklaring recht hadden of recht hebben op tijdverlenging. 
 
Kandidaten die langer dan 3 jaar geleden eindexamen gedaan hebben en niet meer in bezit zijn van 
een verklaring van de school dienen middels een verklaring  van een onafhankelijke instantie 
aannemelijk te maken dat zij in aanmerking komen voor tijdverlenging van 30 minuten.  
 
Ben je student en denk je recht te hebben op tijdverlenging, dan lever je aan een verklaring van de 
examencommissie van je studie waaruit dit blijkt.  
RU studenten let op: je dient ervoor te zorgen dat de selectiecommissie een verklaring krijgt, ook 
indien je al in bezit bent van een dergelijke verklaring afgegeven door een instantie bij de RU. 
 
Verklaringen dienen uiterlijk 1 februari in ons bezit te zijn en dienen te worden aangeleverd via 
decentraleselectiegeneeskunde@radboudumc.nl . Vermeld hierbij je RU studentnummer, je hebt dit 
direct na je aanmelding van de RU ontvangen (dus eerst aanmelden via studielink, daarna om 
tijdverlenging vragen). 
 
Verklaringen die na 1 februari  2017 worden aangeleverd, worden niet meer in behandeling 
genomen.  
Uiterlijk op 10 februari  2017 ontvang je een reactie  op je aanvraag . 
 

Indien je denkt dat je deze keer om redenen niet optimaal kunt presteren tijdens de 

selectieprocedure 2017, is het beter je voor het volgende studiejaar aan te melden. Je kunt je tot 15 

januari 2017 nog afmelden voor de procedure. Indien je op 16 januari aangemeld staat via studielink, 

verbruik je 1 aanmelding voor deze opleiding. Dit houdt in dat je van de drie landelijke kansen die je 

hebt voor deze opleiding, nog maar 2 overhoudt.  
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