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Selectieprocedure geneeskunde 2017 RU, de huiswerkopdracht en de 2 toetsen 

Kandidaten die deelnemen aan de selectieprocedure geneeskunde worden getoetst op de 
volgende criteria 
a. motivatie om de opleiding geneeskunde te doen en meer specifiek om deze opleiding 

aan het Radboudumc te doen; 
b. affiniteit met de rollen van de arts zoals opgenomen in het Raamplan voor de 

artsopleiding 2009 en het profiel van de arts zoals beschreven in de eindtermen van de 
opleiding geneeskunde van de RU; 

c. toepassing kennis biologie, schei- en natuurkunde (BNS) op vwo eindexamenniveau 
(met inbegrip van de stof voor het schoolexamen), op voor de opleiding relevante 
vraagstellingen.  

 

De manier waarop de kandidaten getoetst worden op de bovenstaande criteria is door  
middel van een 
1. huiswerkopdracht, deze stuur je uiterlijk 15 februari 2017 in; 
2. toets affiniteit met de rollen en het profiel (zie b hierboven), deze doe je op 18 maart in 

Nijmegen; 
3. toets BNS (zie c hierboven), deze doe je op 18 maart in Nijmegen. 

De kandidaat die het beste scoort op deze onderdelen krijgt als eerste een rangnummer. 

 

1. Huiswerkopdracht, geschatte tijdsinvestering 20 uur 
De precieze tekst van de opdracht en de instructies hoe deze aan te leveren krijg je rond 18 
januari, je hebt vervolgens tot uiterlijk 15 februari 2017 om de opdracht digitaal aan te 
leveren op het daarvoor bestemde formulier.  

 Je maakt in je eigen bewoordingen een korte beschrijving van de opleiding geneeskunde 
aan het Radboudumc. Hierin neem je op waarom jij denkt geschikt te zijn voor deze 
opleiding. Deze beschrijving leg je dan voor aan drie personen die jou goed kennen en die 
je zelf daarvoor benadert. Je vraagt deze referenten om in een korte tekst te beschrijven 
waarom jij geschikt bent voor de opleiding geneeskunde in Nijmegen. De referenten 
moeten ook minimaal een punt noemen waarom je minder zou zijn voor deze opleiding. 
Als je de drie referenties verzameld hebt, schrijf je daar in je eigen bewoordingen je 
reflectie over. Je gaat in op de mening van de referenten waaruit blijkt dat je geschikt bent 
voor deze opleiding en je gaat in op de mening van je referenten waaruit blijkt dat je 
minder geschikt zou zijn. Je gaat dus in op je eigen geschiktheid voor de opleiding aan de 
hand van je eigen beschrijving en de opmerkingen van de referenten. Uiteindelijk lever je 
de volgende onderdelen in:  

 jouw beschrijving van de studie geneeskunde in Nijmegen in max. 500 woorden, 
raadpleeg daarvoor het voorlichtingsmateriaal dat je vindt op de website van het 
Radboudumc; 

 de drie referenties, elk van max. 500 woorden; 

 jouw reflectie van max. 500 woorden. 
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De selectiecommissie kan navraag doen bij de referenten, daartoe worden de 
contactgegevens van de referenten gevraagd. Kandidaten dienen hun referenten hiervan 
op de hoogte te stellen.  
De teksten (ook die van de referenten) moeten zijn uitgetypt en worden aangeleverd op 
het daarvoor bestemde formulier. 
 

Beoordeling van de huiswerkopdracht en belang van de huiswerkopdracht 
De huiswerkopdracht wordt beoordeeld met een V(oldoende) of een O(nvoldoende). Je 
huiswerkopdracht kan in sommige gevallen doorslaggevend zijn, want indien na beoordeling 
van de 2 toetsen blijkt dat er twee of meer kandidaten uitkomen op hetzelfde rangnummer, 
wordt het rangnummer definitief vastgesteld mede op basis van je huiswerkopdracht. Er 
wordt geen tussentijdse beoordeling van de huiswerkopdracht bekendgemaakt.  
 

2. Toets affiniteit met rollen en profiel van de arts, toetsduur 1,5 uur 
Via meerkeuzevragen wordt jouw geschiktheid voor de studie geneeskunde in Nijmegen 
beoordeeld en wordt nagegaan in welke mate je affiniteit hebt voor de in het profiel van de 
arts opgenomen rollen zoals verwoord in het Raamplan artsopleiding 2009 en zoals 
verwoord in de eindtermen van de opleiding geneeskunde aan de RU. Je krijgt situaties 
voorgelegd waarbij je gevraagd wordt aan de hand van een aantal alternatieven aan te 
geven wat jij als arts of student in die situatie de beste of de minst goede manier vindt om te 
handelen.  
Bij deze toets gaat het niet om het toepassen van natuurwetenschappelijke kennis maar om 
zaken zoals communiceren, samenwerken en organiseren.  
De opleiding geeft geen studiemateriaal uit. Raadpleeg het raamplan artsenopleiding 2009  
http://www.nfu.nl/img/pdf/Raamplan_Artsopleiding_2009.pdf en de eindtermen van de 
opleiding geneeskunde RU zoals verwoord in de Onderwijs en Examenregeling (OER) 
bachelor geneeskunde, zie www.Radboudumc.nl rubriek onderwijs/studenten/bachelor 
geneeskunde. 
Er mag tijdens de toets geen gebruik worden gemaakt van (digitale) naslagwerken. 
  

3. Toets BNS: toepassing kennis Biologie, Natuur- en Scheikunde op vwo 
eindexamenniveau , toetsduur 2,5 uur 

Via meerkeuze vragen wordt getoetst of je de middelbare schoolkennis van deze vakken 
kunt toepassen op voor de opleiding relevante vraagstellingen. Vereiste basiskennis is vwo 
eindexamenstof voor deze drie vakken, ongeacht of de stof deel uitmaakt van het centraal 
eindexamen of van het schoolexamen. Dus ook onderdelen die alleen deel uitmaken van het 
schoolexamen behoren tot de vereiste basiskennis.  
De opleiding geeft geen studiemateriaal uit. Raadpleeg 
https://www.examenblad.nl/item/vwo/2017 en de stof van je schoolexamen. 
Er mag tijdens de toets geen gebruik worden gemaakt van BINAS, rekenmachines of 
(digitale) naslagwerken.  
 

 

 

http://www.nfu.nl/img/pdf/Raamplan_Artsopleiding_2009.pdf
http://www.radboudumc.nl/
https://www.examenblad.nl/item/vwo/2017
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Beoordeling van de toetsen  
De beide toetsen tellen elk evenveel mee bij het vaststellen van de eindscore voor de 
toetsen. De kandidaat met de hoogste score heeft het beste resultaat behaald.  
 
Eindbeoordeling van de selectieprocedure en vaststelling rangnummer 
Als eerste wordt voor kandidaten die een Voldoende behaald hebben voor de 
huiswerkopdracht, de eindbeoordeling vastgesteld op basis van de resultaten van de twee 
toetsen. De resultaten van de twee toetsen tellen even zwaar mee. Hoe hoger de 
eindbeoordeling van de toetsen, hoe lager het rangnummer dat toegewezen wordt. Dit 
houdt in dat de kandidaat met een Voldoende voor de huiswerkopdracht en de hoogste 
scores behaald voor de toetsen, als eerste een rangnummer krijgt toegewezen, enz. Daarna 
wordt voor de kandidaten die een Onvoldoende hebben behaald voor de huiswerkopdracht 
de eindbeoordeling vastgesteld, ook voor deze groep geldt: hoe hoger de toetsscore, hoe 
lager het rangnummer.  
 
Elke kandidaat die op bovenstaande 3 criteria is getoetst, krijgt een uniek rangnummer. 
Indien blijkt dat twee of meer kandidaten op hetzelfde rangnummer uitkomen, wordt het 
rangnummer definitief vastgesteld mede op basis van de huiswerkopdracht.  
De kandidaat met het laagste rangnummer wordt als eerste geplaatst, mits hij tijdig voldaan 
heeft aan de (nadere) vooropleidingseisen en de termijnen die studielink stelt voor het 
accepteren van een plaats in acht heeft genomen.  
 
De kandidaat met het laagste rangnummer wordt als eerste geplaatst, mits hij tijdig voldaan 
heeft aan de (nadere) vooropleidingseisen en de termijnen die studielink stelt voor het 
accepteren van een plaats, in acht heeft genomen.  
 

 

 

 


