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Let op: de nadere vooropleidingeisen zijn per 1 september 2015 aangepast.  
 
De selectieprocedure staat open voor kandidaten die  

 op uiterlijk 1 augustus  2017 zullen hebben voldaan aan de voor de opleiding geneeskunde 
gestelde vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen. 

Dit houdt in dat één van de onderstaande bepalingen op jou van toepassing moet zijn. 
  
Nederlandse vooropleiding 

 je bent in bezit van een vwo diploma met het juiste profiel1 voor de opleiding geneeskunde; 

 je doet in mei 2017 mee aan het centraal eindexamen vwo (of onderdelen daarvan) en je behaalt  
je vwo diploma met het juiste profiel voor de opleiding geneeskunde; 

 je bent  in bezit van ofwel een vwo diploma, ofwel een HBO propedeuse- of bachelordiploma 
ofwel een WO-(prop) diploma en op uiterlijk 1 augustus  2017 zul je de vakken wiskunde, 
natuurkunde, scheikunde, biologie en Engels op vwo niveau hebben behaald. 

 Colloquium doctum.  
 

Buitenlandse vooropleiding 

 je bent op uiterlijk 1 augustus 2017 in bezit van een buitenlands schooldiploma waarmee je 
toelaatbaar bent tot deze universiteit en met dit diploma zul je direct voldoen aan de nadere 
vooropleidingseisen2 ; 

 je bent in bezit van een buitenlands schooldiploma waarmee je toelaatbaar bent tot deze 
universiteit en op uiterlijk 1 augustus 2017 zul je de certificaten voor de  vakken wiskunde, 
natuurkunde, scheikunde, biologie en Engels op  Nederlands vwo niveau hebben behaald. 

 
Voldoende kennis van de Nederlandse taal 
De selectie wordt uitgevoerd in de Nederlandse taal; de opleiding geneeskunde is Nederlandstalig.  
De kandidaten dienen de antwoorden/opdrachten van de selectieprocedure in begrijpelijk Nederlands 
op te stellen. Gegadigden die niet over een vereist Nederlands of Vlaams diploma beschikken en voor 
wie het Nederlands of het Vlaams niet de moedertaal is, moeten aantonen dat zij voor 1 augustus 
2017 aan de eis voldaan hebben dat zij het Nederlands op minimaal taalniveau B2 van het Europees 
referentiekader beheersen. Taalniveau B2 komt overeen met het NT2 examen in programma II 
(niveau hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs).  
Let op:  voor geneeskunde en tandheelkunde je mag maar 1x deelnemen aan de selectieprocedure, 
voor Biomedische wetenschappen 2x. Als je kennis van de Nederlandse taal nog onvoldoende is, is 
het beter om  eerst daaraan te werken en je voor een volgend studiejaar aan te melden.  Op die 
wijze heb je meer kans om de selectieprocedure succesvol te doorlopen  en minder risico  onnodig 
een selectiepoging  te verbruiken.  
 

Neem contact op met een van de studieadviseurs Peter.vanOorschot@radboudumc.nl of 
Loes.Vaessen@radboudumc.nl als je  

 een buitenlandse vooropleiding hebt (doe dit voor 1 december 2016); 

 niet zeker weet of je de juiste Nederlandse vooropleiding hebt (doe dit voor 1 december 2016). 
 

Heb je vragen of de selectieprocedure : decentraleselectiegeneeskunde@radboudumc.nl 

                                                           
1 Het juiste profiel voor de opleidingen biomedische wetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde: een vwo 

diploma met het profiel Natuur en Gezondheid plus Natuurkunde of het profiel Natuur en Techniek plus 
Biologie. 

 
2
 Nadere vooropleidingseisen: de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en Engels op niveau van 

het Nederlands vwo.  
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