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REGLEMENT SELECTIE BACHELOR GENEESKUNDE 
Collegejaar 2023-2024 
 

Zoals - op voordracht van de decaan van faculteit Geneeskunde - op 20 september 2022 is vastgesteld 
door het College van Bestuur na positief advies van de Studentenraad op 24 juni 2022. 

 

Artikel 1. Algemene bepalingen  
1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de bepalingen in de ‘Wet op het Hoger onderwijs 

en Wetenschappelijk onderzoek’ (WHW), 
2. en het reglement ‘Selectie voor numerus fixus bacheloropleidingen’ van de Universiteit Utrecht. 
3. Begripsbepalingen 

a. De wet: 
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); 

b. Bewijs van toelating: 
een bewijs van toelating als bedoeld in artikel 7.57a, tweede lid, van de wet; 

c. Selectie: 
de selectie als bedoeld in artikel 7.53 van de wet zoals uitgevoerd in Utrecht voor de 
bacheloropleiding Geneeskunde; 

d. Selectiecommissie: 
de commissie die wordt ingesteld ten behoeve van de selectie voor de bacheloropleiding 
Geneeskunde en waarvan de leden worden benoemd door de opleidingsdirecteur Geneeskunde; 

e. Studielink: 
de gemeenschappelijke aanmeld‐ en inschrijfapplicatie van de hogescholen en universiteiten; 

f. Opleiding: 
de bacheloropleiding Geneeskunde, verzorgd door de Universiteit Utrecht; 

g. Kandidaat: 
degene die via Studielink een verzoek tot inschrijving heeft gedaan voor de opleiding; 

h. Rangnummer: 
uniek nummer dat door de opleiding toegekend wordt aan een kandidaat die de selectie heeft 
doorlopen, waaruit blijkt hoe deze kandidaat ten opzichte van de andere kandidaten is 
beoordeeld; 

i. Numerus fixusopleiding: 
opleiding waarvoor op grond van de artikelen 7.53 of 7.56 van de wet een beperkt aantal 
studenten kan worden ingeschreven. 

 
Artikel 2. Algemene bepalingen selectie  
1. Voor de selectie voor de opleiding komen uitsluitend kandidaten in aanmerking die voldoen aan de 

toelatingseisen zoals die gelden voor de opleiding. Hiervoor geldt de Onderwijs- en Examenregeling 
(OER) 2022-2023 van de opleiding, die ontsloten wordt via de website Regelingen en procedures. 
Daarnaast zijn de toelatingseisen ook te vinden op de website van de bachelor Geneeskunde.  

https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/praktische-zaken/regelingen-en-procedures
https://www.uu.nl/bachelors/geneeskunde/toelating
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2. De selectie voor de opleiding geschiedt op basis van de selectiecriteria genoemd in artikel 4 van dit 
reglement. 

3. Bij deelname aan de selectie voor de opleiding zijn de regels van administratieve aard uit artikel 3 van 
dit reglement van toepassing. 

4. Een kandidaat mag maximaal tweemaal deelnemen aan de selectie voor de opleiding. 
5. Het volledige aantal van 304 beschikbare plaatsen zal via selectie worden ingevuld. 
6. Selectie geldt alleen voor het jaar waarin deelgenomen wordt aan de selectieprocedure. Aan de 

uitslag van de selectie voor een bepaald studiejaar kunnen geen rechten ontleend worden voor de 
selectie in een volgend studiejaar. 

 

Artikel 3. Algemene regels van administratieve aard  
1. Kandidaten die willen deelnemen aan de selectie voor de opleiding moeten uiterlijk 15 januari 2023 

een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink. 
2. Kandidaten die tijdig een verzoek tot inschrijving hebben gedaan, krijgen binnen 2 werkdagen doch 

uiterlijk 16 januari 2023 per e-mail een link naar een digitaal vragenformulier voor deelname aan de 
selectieprocedure. 

3. De kandidaat die twee werkdagen na het verzoek tot inschrijving in Studielink geen e-mail met link 
naar het digitale vragenformulier heeft ontvangen, dient direct een e-mail te sturen naar het voor de 
selectie bestemde e-mailadres: GNKaanmelding@umcutrecht.nl. 

4. De kandidaat die uiterlijk 10 dagen voor de selectiedag geen uitnodiging voor die dag heeft 
ontvangen, dient direct een e-mail te sturen naar GNKaanmelding@umcutrecht.nl. 

5. Voor schriftelijk of e-mail contact over de selectie worden de door de kandidaat bij Studielink 
aangeleverde gegevens gebruikt. De kandidaat dient er zelf zorg voor te dragen dat deze gegevens 
correct en actueel zijn. 

6. Elke selectiekandidaat wordt geacht om gedurende het gehele selectieproces (1 oktober 2022 t/m 15 
september 2023) de eigen spam folder geregeld te controleren. Er wordt gewerkt met verschillende 
emailadressen waarvandaan e-mails verstuurd worden die gaan over het selectieproces. 

7. De kandidaat moet binnen de aangegeven termijnen en op de wijze die de Selectiecommissie 
daarvoor aangeeft alle informatie verstrekken die de Selectiecommissie nodig heeft om de 
selectieprocedure te kunnen uitvoeren. 

 

Artikel 4. Selectiecriteria  
De opleiding richt de selectie vooral op aankomende studenten die zich vanaf het begin willen inzetten 
voor de studie en in staat zijn om logisch te redeneren. Een indicatie van beide aspecten wordt verkregen 
door enerzijds een uitdagende studietaak op te geven en anderzijds door toets-vragen voor te leggen 
waarop geen voorbereiding mogelijk is. Daarnaast beoogt de opleiding studenten aan te trekken met een 
goed inzicht in professioneel functioneren. Dat leidt tot de volgende criteria: 

1. Aantoonbare bereidheid en het vermogen tot het leveren van studie-inspanning ter voorbereiding op 
de opleiding. Dit wordt geoperationaliseerd in het vragen van voorbereiding voor en het laten 
afleggen van het kennisdeel van de kennis- en inzichttoets aan het eind van een vastgestelde periode. 
Het in staat zijn om juiste gegevens of data te halen uit nieuw verstrekte informatie (logisch te 
redeneren) wordt geoperationaliseerd in het afleggen van het inzichtdeel van de kennis- en 
inzichttoets. Aan elke kandidaat wordt een score toegekend voor de kennis- en inzichttoets.  

2. Aanleg hebben voor competenties in het non-cognitieve spectrum die van belang zijn voor een 
professionele werkhouding van de aankomende arts. Dit wordt geoperationaliseerd in het afleggen 

mailto:GNKaanmelding@umcutrecht.nl
mailto:GNKaanmelding@umcutrecht.nl
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van een non-cognitieve toets op de selectiedag. Aan elke kandidaat wordt een score toegekend voor 
de non-cognitieve toets.  

3. Reflectie op aspecten van motivatie. Met dit criterium wordt vastgesteld waar de motivatie van een 
kandidaat uit bestaat en wordt diens reflectieve vermogen binnen die context bepaald. Dit wordt 
geoperationaliseerd door kandidaten een aantal vragen voor te leggen waarin zij worden uitgenodigd 
te reflecteren op deze aspecten van motivatie. Aan de kandidaten die een goede score op de kennis- 
en inzichttoets behalen én een opvallend lage score op de non-cognitieve toets wordt een score 
toegekend voor de reflectie op aspecten van motivatie. 

4. Vwo-cijfers. Kandidaten leveren die als volgt aan: 

Regulier vwo 

- Kandidaten die in schooljaar 2022-2023 regulier vwo-eindexamen doen, vullen hun 
schoolexamencijfers (SE-cijfers) met peildatum 13 januari 2023 (cijfers behaald t/m 12-1-2023) in 
het vragenformulier in en uploaden daarbij een door de schooldecaan ondertekende en door 
school gewaarmerkte UU-cijferlijstverklaring. 

- Kandidaten die in schooljaar 2021-2022 of eerder regulier vwo-eindexamen deden, kunnen kiezen 
welke cijfers zij in het vragenformulier invullen: 

o hun SE-cijfers peildatum 15 januari van het jaar waarin zij eindexamen deden; 
o hun SE-cijfers op de eindexamenlijst. 

Afhankelijk van hun keuze moeten zij het volgende uploaden: 

o een door de schooldecaan ondertekende en door school gewaarmerkte UU-
cijferlijstverklaring; 

o het uittreksel uit het diplomaregister via de website van DUO. 

De uiterste datum waarop alle cijfers kunnen worden ingevuld en geüpload is 31 januari 2023. Het 
gemiddelde SE- of overgangscijfer van een kandidaat wordt omgezet in een cijfercategorie.  
 

Niet regulier vwo 

Voor kandidaten met een niet reguliere (vwo-)vooropleiding geldt dat zij worden ingedeeld in de 
gemiddelde cijfercategorie (gemiddeld cijfer tussen 7,0 en 7,49). Voor kandidaten wiens school 
vanwege de AVG geen SE- of overgangscijfers meer mag aanleveren, geldt dat zij worden ingedeeld 
in de gemiddelde cijfercategorie (gemiddeld cijfer tussen 7,0 en 7,49). 

 

Artikel 5. Regels met betrekking tot het digitale vragenformulier 
1. Het digitale vragenformulier start met enkele algemene vragen, waaronder twee ‘aanvink’-vragen 

waarmee selectiekandidaten moeten bevestigen dat zij het selectiereglement en de selectiewebsite 
hebben gelezen. Op de selectiewebsite wordt verwezen naar oriënterende vragen over studie- en 
beroepskeuze en over het selectie- en opleidingsprofiel dat de opleiding nastreeft. Op grond van 
deze oriënterende vragen kan de kandidaat besluiten zijn verzoek tot inschrijving weer in te trekken. 

2. Na beantwoording van de algemene vragen krijgen de kandidaten toegang tot de vragen over 
vooropleiding en SE- of overgangscijfers. Deze vragen worden aangeboden van 1 november 2022 t/m 
31 januari 2023. 

3. Alle kandidaten die uiterlijk 15 januari 2023 een verzoek tot inschrijving hebben gedaan, de algemene 
vragen hebben ingevuld en uiterlijk 31 januari 2023 hun complete vragenformulier hebben 
teruggestuurd aan de opleiding, worden uitgenodigd voor de selectiedag. 

4. Kandidaten waarvan op 31 januari geen vragenformulier is ontvangen, worden uitgesloten van 
verdere deelname aan de selectieprocedure voor de opleiding. Niet of onvolledig deelnemen aan de 

https://duo.nl/particulier/uittreksel-diplomagegevens-downloaden.jsp
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selectieprocedure betekent dat er geen rangnummer en eventueel bewijs van toelating afgegeven 
kan worden. Deze kandidaten verspelen wel een deelnamekans, aangezien zij ingeschreven stonden 
op 15 januari. 

5. Wanneer een kandidaat het niet eens is met het besluit over uitsluiting van verdere deelname wegens 
het niet tijdig terugsturen van het vragenformulier, dan kan deze binnen zes weken een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht door een digitaal 
formulier in te dienen via de website Klachten, bezwaar en beroep. 

 

Artikel 6. Voorbereiding op de selectiedag 
1. Na beantwoording van de algemene vragen krijgen de kandidaten vanaf begin december 2022 

toegang tot de studiestof voor het kennisdeel van de kennis- en inzichttoets. 
2. Kandidaten die drie werkdagen na beantwoording van de algemene vragen in het vragenformulier 

(ten vroegste vanaf begin december) geen toegang tot de studiestof voor het kennisdeel van de 
kennis- en inzichttoets hebben gekregen, dienen direct een e-mail te sturen naar 
GNKaanmelding@umcutrecht.nl.  

3. De studiestof voor het kennisdeel van de kennis- en inzichttoets is Engelstalig. 
4. Inhoudelijke vragen over de studiestof worden niet beantwoord. 
5. Er is geen voorbereiding op het inzichtdeel van de kennis- en inzichttoets mogelijk. 
6. Er is geen voorbereiding op de non-cognitieve toets mogelijk. 
7. Kandidaten krijgen van tevoren geen concrete informatie over de reflectie op aspecten van motivatie. 

Gerichte voorbereiding daarop is daardoor niet mogelijk. 
8. In de week tussen kerst en oud & nieuw wordt geen studiestof verstuurd. 

 

Artikel 7. Selectiedag  
1. De datum van de selectiedag is een door de decaan nader te bepalen datum in februari/maart. Deze 

datum wordt bekend gemaakt op de website van de bachelor Geneeskunde.  
2. Er is slechts één selectiedag. Dit houdt in dat er geen beroep kan worden gedaan op een extra 

gelegenheid om welke reden dan ook. 
3. Alleen indien op de selectiedag sprake is van een ernstige calamiteit beslist de selectiecommissie of 

een reservedatum wordt ingezet. Betreffende kandidaten worden zo snel mogelijk geïnformeerd. 
4. In het geval van een breed herkenbare overmacht situatie (zoals COVID-19) en de daarbij geldende 

maatregelen zal de selectiecommissie een besluit nemen over de definitieve vormgeving (fysiek, 
online, hybride) van de selectiedag. De gekozen vorm kan mogelijk impact hebben op de te hanteren 
selectiecriteria. In een dergelijk geval worden de kandidaten hier zo snel mogelijk over geïnformeerd. 

5. Op de selectiedag maken de kandidaten drie digitale toetsen (mogelijk via verschillende 
toetsapplicaties): de kennis- en inzichttoets, de non-cognitieve toets en de reflectie op aspecten van 
motivatie. Alle toetsen zijn een verplicht onderdeel van de selectieprocedure wat betekent dat alle 
drie de toetsen op de selectiedag moeten worden gemaakt.  

6. De voertaal en toets-taal tijdens de selectiedag is Nederlands. 
7. Tijdens het afnemen van de toetsen gelden voor alle kandidaten dezelfde toets-faciliteiten. In 

aanvulling hierop kunnen de volgende kandidaten uiterlijk tot de op de website van de bachelor 
Geneeskunde gedeelde datum contact opnemen met de selectiecommissie om te overleggen of voor 
hen in redelijkheid aanvullende faciliteiten geboden kunnen worden. Kandidaten kunnen contact 
opnemen via GNKaanmelding@umcutrecht.nl. Kandidaten kunnen aan deze melding geen rechten 
ontlenen. Het gaat om kandidaten die:  

o Woonachtig zijn buiten Europa dan wel minimaal 3 maanden buiten Europa verblijven en die 
niet in Utrecht aanwezig kunnen zijn op de selectiedag; 

http://www.uu.nl/studenten/bezwaarenberoep
mailto:GNKaanmelding@umcutrecht.nl
https://www.uu.nl/bachelors/geneeskunde/selectie
https://www.uu.nl/bachelors/geneeskunde/selectie
https://www.uu.nl/bachelors/geneeskunde/selectie
mailto:GNKaanmelding@umcutrecht.nl
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o Extra voorzieningen nodig hebben tijdens het afleggen van de selectietoetsen. Zij moeten 
zich hiervoor uiterlijk op de aangegeven datum die op de website van de bachelor 
Geneeskunde vermeld staat, melden bij de studieadviseurs van de faculteit Geneeskunde met 
een onderbouwd verzoek via adviseurs@umcutrecht.nl. De gegevens worden vertrouwelijk 
behandeld en de inhoud van de aanvraag blijft alleen bekend bij de studieadviseurs. De 
studieadviseurs communiceren aan de Selectiecommissie of een kandidaat aanvullende 
faciliteiten toegekend krijgt of niet en welke faciliteiten dat zijn. Deze procedure heeft geen 
invloed op het tot stand komen van het rangnummer van de kandidaat. 

8. Kandidaten die na de start van de selectietoetsen arriveren, zijn te laat. Laatkomers worden alleen 15 
of 30 minuten na aanvang van de toets toegelaten. De geplande eindtijd blijft gelden voor 
laatkomers.  

9. De volgende kandidaten worden uitgesloten van verdere deelname aan de selectieprocedure voor de 
opleiding:  

o Kandidaten die meer dan 30 minuten te laat zijn; 
o Kandidaten die één of meer toetsen van de selectie niet hebben gemaakt; 
o Kandidaten die niet verschijnen op de selectiedag.  

Niet of niet volledig deelnemen aan de selectieprocedure betekent dat niet voldaan is aan de selectie-
eisen. Deze kandidaten worden afgewezen voor de verdere selectieprocedure. Dit betekent 
bovendien dat er geen rangnummer en eventueel bewijs van toelating afgegeven kan worden. Deze 
kandidaten verspelen wel een deelnamekans, omdat zij ingeschreven stonden op 15 januari. 

10. Wanneer een kandidaat het niet eens is met het besluit over uitsluiting van verdere deelname wegens 
het niet of niet volledig deelnemen aan de selectiedag, dan kan deze binnen zes weken een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht door een 
digitaal formulier in te dienen via de website Klachten, bezwaar en beroep. 

 

Artikel 8. Vaststellen uitslag selectie  
1. De uitslag van de selectie wordt vastgesteld op basis van de beoordeling van de selectiecriteria zoals 

gespecificeerd in artikel 4 van dit reglement. 
2. De beoordeling van de selectiecriteria geschiedt voor alle kandidaten op gelijke wijze; er wordt geen 

rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van kandidaten voorafgaand aan of tijdens het 
doorlopen van de selectieprocedure. 

3. Professioneel functioneren is een competentie van de arts die van essentieel belang is voor het 
handelen als arts. Fraude komt absoluut niet overeen met het professioneel functioneren dat tijdens 
de opleiding van studenten wordt verwacht. Bij geconstateerde fraude wordt een kandidaat 
onmiddellijk uitgesloten van selectie voor de opleiding. Voor een definitie van fraude wordt verwezen 
naar de Onderwijs en Examenregeling, artikel 5.15, die ontsloten wordt via de website Regelingen en 
procedures. 

4. Er wordt geen gelegenheid geboden tot inzage in de gemaakte toetsen of andere onderdelen van de 
selectieprocedure. 

 

Artikel 9. Ranking  
1.  

a. Ranking vindt allereerst plaats op basis van de score voor de kennis- en inzichttoets. Een 
kandidaat die beter scoort op de kennis- en inzichttoets dan een andere kandidaat krijgt een 
kansrijker rangnummer. Vervolgens wordt, aan de hand van een van tevoren vastgestelde 
systematiek, het definitieve rangnummer achtereenvolgens bepaald door de score op de non-
cognitieve toets, de score voor de reflectie op aspecten van motivatie (indien toegekend zie lid b), 

https://www.uu.nl/bachelors/geneeskunde/selectie
https://www.uu.nl/bachelors/geneeskunde/selectie
mailto:adviseurs@umcutrecht.nl
http://www.uu.nl/studenten/bezwaarenberoep
https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/praktische-zaken/regelingen-en-procedures
https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/praktische-zaken/regelingen-en-procedures
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en de vwo-cijfers. Iedereen die goed scoort op de kennis- en inzichttoets, maakt een goede kans 
op een kansrijk rangnummer (1 t/m 304). Immers, hoe hoger de score op de kennis- en 
inzichttoets is, hoe kansrijker en dus lager het rangnummer en daarmee des te meer kans de 
kandidaat maakt op een bewijs van toelating. In totaal zijn 304 plaatsen te vergeven. Over 
definitieve invulling van alle plaatsen valt pas duidelijkheid te geven wanneer de volledige 
procedure is afgehandeld. Deze definitieve afhandelingsdatum is 15 september. 

b. Wanneer een kandidaat een opvallend lage score op de non-cognitieve toets behaalt dan wordt 
dat beschouwd als een indicator dat de betreffende kandidaat zich hierin nog moet ontwikkelen. 
In dat geval is er reden om de reflectie op aspecten van motivatie te beoordelen en beide criteria 
in samenhang te beschouwen, zodat een breder beeld van het non-cognitieve totaalprofiel van 
de kandidaat ontstaat. 

c. Bij het behalen van een voldoende hoge score voor de kennis- en inzichttoets in combinatie met 
een negatief beoordeeld non-cognitief totaalprofiel, bepaalt een expertpanel, aan de hand van 
een van tevoren vastgestelde systematiek, of het rangnummer hetzelfde blijft of minder kansrijk 
wordt t.o.v. de onder lid 1a beschreven werkwijze. 

2. De kandidaten krijgen via Studielink bericht over het aan hen toegekende rangnummer. Per  
e-mail ontvangen zij daarna van de opleiding een nadere toelichting op dit aan hen toegekende 
rangnummer. Kandidaten die het niet eens zijn met dit besluit over het toegekende rangnummer 
wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met GNKaanmelding@umcutrecht.nl om eventuele 
vragen te bespreken.  

3. Wanneer een kandidaat het niet eens is met het besluit over het toegekende rangnummer, dan kan 
deze binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Bestuur van de 
Universiteit Utrecht door een digitaal formulier in te dienen via de website Klachten, bezwaar en 
beroep. 

 

Artikel 10. Privacy en gegevensbewaring  
1. De in het kader van de selectieprocedure beschikbaar gekomen persoonsgegevens van de kandidaat, 

waaronder de selectiegegevens, worden alleen gebruikt voor de selectie voor de opleiding. 
2. Communicatie over de deelname aan, de uitslag van en een bezwaar over de selectie vindt uitsluitend 

plaats met de betreffende kandidaat en niet met ouders of een andere representant. 
3. Bewaring van persoons- en selectiegegevens vindt plaats overeenkomstig de wet bescherming 

persoonsgegevens. 
4. Van alle kandidaten die hiervoor in het vragenformulier toestemming hebben verleend, worden voor 

langjarige onderzoeksdoeleinden, de persoons- en selectiegegevens uiterlijk twee jaar na afloop van 
de selectie geanonimiseerd en gedurende 15 jaar bewaard. 

5. Indien de selectie niet heeft geleid tot een bewijs van toelating zullen de selectiegegevens als 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel in oktober 2023 worden vernietigd, tenzij een kandidaat 
toestemming heeft verleend de gegevens te bewaren als bedoeld in het vierde lid van dit artikel. 

 

Artikel 11. Onvoorziene situaties  
Indien er zich situaties voordoen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Selectiecommissie. 

 

Artikel 12. Bekendheid regelingen  
Kandidaten worden geacht de inhoud van deze regeling te kennen en tevens kennis te hebben genomen 
van de aanvullende regelingen en toelichtingen die de Selectiecommissie aan hen schriftelijk (via website 
en andere applicaties), per e-mail of anderszins, ter beschikking stelt.  

mailto:GNKaanmelding@umcutrecht.nl
http://www.uu.nl/studenten/bezwaarenberoep
http://www.uu.nl/studenten/bezwaarenberoep
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Artikel 13. Inwerkingtreding  
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 september 2022 en geldt voor de selectie voor en 
plaatsing in de bacheloropleiding Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht in het collegejaar 2023-2024. 
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