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Dagindeling op 18 maart: het zal mogelijk  zijn om aan de selectieprocedures van 2 opleidingen 
deel te nemen.         

 

Aanmelden via Studielink voor de bacheloropleiding (en). Indien je in Nederland woont heb 
je een DigiD code nodig.  Vraag de DigiD ruim voor januari aan, liefst nu direct.  
Direct na aanmelding ontvang je van de RU een studentnummer, gebruik dit steeds bij 
 e-mailcontact/correspondentie 

Uiterlijk  
15 jan 2017 

Neem zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur* indien je 

 niet de juiste* vooropleiding hebt    of 

 een buitenlandse vooropleiding hebt 
zodat je niet onnodig een selectiepoging (lotingskans) verbruikt. 

(bij voorkeur) Voor 

1 december 2016 

De opleiding neemt contact met je op via je e-mailadres zoals opgegeven bij studielink. 
De opleiding maakt de Huiswerkopdracht en instructies aanleveren hiervan, bekend. 

Uiterlijk 
 20 januari 2017 

BMW  Huiswerkopdracht 
 

Geschatte tijd hiervoor benodigd is ong. 20 uur aanleveren uiterlijk  
15 februari 2017 

GNK Huiswerkopdracht Geschatte tijd hiervoor benodigd is ong. 20 uur aanleveren uiterlijk 
 15 februari 2017 

THK Huiswerkopdracht.  Geschatte tijd hiervoor benodigd is ong. 20 uur aanleveren uiterlijk  
15 februari 2017 

BMW, 
GNK, 
THK 

BNS Toets: Kennisniveau 
van de middelbare 
schoolvakken Biologie, 
Natuur- en Scheikunde 

Toepassing van deze kennis op eindexamenniveau vwo.   
Per opleiding relevante vragenstellingen. 
Meerkeuze toets.  

za 18 maart 2017  
in Nijmegen   

BMW Toets:  
probleemoplossend  
vermogen 

De toets heeft een open-boek karakter en is gebaseerd 
op een set artikelen die een probleemsituatie 
beschrijven. De opleiding verschaft het materiaal na 15 
januari, je bestudeert dit vooraf thuis. 

za 18 maart 2017  
in Nijmegen  

GNK Toets: affiniteit met 
profiel van de arts zoals 
opgenomen in het 
Raamplan en in de 
eindtermen van de 
opleiding. 

Je krijgt situaties/casus voorgelegd en de keuze uit een 
aantal gedragingen. Je geeft aan wat je het 
beste/slechtste alternatief vindt. Raadpleeg 
http://www.nfu.nl/img/pdf/Raamplan_Artsopleiding_2009.p

df.  en de eindtermen van de opleiding zoals verwoord 
in de Onderwijs en Examenregeling bachelor 
geneeskunde (Radboudumc.nl /wetenschappelijk 
onderwijs). Je  bestudeert dit  vooraf thuis. Verder 
geen studiemateriaal. 

za 18 maart 2017  
in Nijmegen  

THK Toets: psychomotorische 
vaardigheden Alleen 
voor degenen die een 
voldoende behaald 
hebben voor de 
huiswerkopdracht, de 
juiste documenten 
hebben ingestuurd en 
behoren tot de groep van  
150 kandidaten met de 
hoogste scores voor de 
BNS toets  

Er worden één of meerdere toetsen afgenomen. Het 
gaat om: de vaardigheid een geschreven opdracht om 
te zetten in een 3 dimensionaal  product; 
handvaardigheid  en stressbestendigheid worden 
beoordeeld. Je hoeft je voor dit onderdeel niet voor te 
bereiden. 

 

za 1 april 2017  
in Nijmegen  

http://www.nfu.nl/img/pdf/Raamplan_Artsopleiding_2009.pdf
http://www.nfu.nl/img/pdf/Raamplan_Artsopleiding_2009.pdf

