
*Aan deze routeplanner kunnen geen rechten worden ontleend.  Het UMCG behoudt zich het recht voor om de hier beschreven procedure aan te passen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen rondom Covid-19 of andere calamiteiten. 
** THK: https://www.rug.nl/umcg/education/dentistry/selectie-tandheelkunde-  GNK: https://www.rug.nl/umcg/education/geneeskunde/selectie/
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Routeplanner selectieproces* 

Vergeet niet 
om zowel de 
Selectie-  als de 
Toelaatbaarheids- 
route te 
nemen!

START 
HIER

INGESCHREVEN 
VOOR STUDIE

1 oktober 2022 t/m 15 januari 2023
Meld je aan voor de studie geneeskunde 
of tandheelkunde via studielink. 

16 januari 17, 18 of 19 
februariJe ontvangt 

info over de 
te bestuderen 
studiestof 
voor de 
selectiedag.

Selectiedag in 
Groningen

15 april
Op basis van je 
resultaten ontvang 
je je rangnummer 
per mail.

15 april t/m 10 september
Op basis van je rangnummer wordt je een studieplek aangeboden via studielink.

Krijg je een plek aangeboden? 
Accepteer hem binnen 10 
werkdagen via studielink.

Zorg dat je de stappen 
voor inschrijving bij de 
RUG afrondt.

Je moet kunnen 
aantonen dat je 
voldoet aan de 
opleidingseisen.

Uiterlijk 15 juli

Uiterlijk 1 september
Als je bent gezakt voor je vooropleiding, dan 
kun je tot 1 september een verzoek indienen 
om je selectiepoging te verwijderen.

voldoet
niet

Je vooropleiding 
wordt beoordeeld 
door CSA. 

Geen NG/NT met 
biologie en 
natuurkunde

NG/NT met biologie 
en natuurkunde

toelaatbaar
niet

toelaatbaar

Het Admissions 
office beoordeelt je 
toelaatbaarheid

Uiterlijk 15 januariInternationaal/ 
niet NL diploma

HBO/Wo-b/ 
Colloquium Doctum

Upload aanvullende 
documenten voor 15 jan. 
NB. Je moet vóór de selectiedag 
bevestiging hebben van het Admissions 
Office dat je de minimaal vereiste 
documenten hebt aangeleverd om je 
dossier in behandeling te kunnen 
nemen.

Uiterlijk 15 januari
Doorloop alle stappen vòòr 15 
jan. Zie onze website ** voor 
de procedure.

Toelating

Admissions Office
https://www.rug.nl/education/contact/information
-services/contact-form-admissions-office

Faculteit
admission.med@umcg.nl

Selectie
selectionmedicalbachelors@umcg.nl

Studielink

Zelf actie ondernemen

Wat is je 
vooropleiding?

VWO

voldoet

De faculteit 
beoordeelt je 
toelaatbaarheid

https://www.rug.nl/umcg/education/dentistry/selectie-tandheelkunde-
https://www.rug.nl/umcg/education/geneeskunde/selectie/
https://www.rug.nl/education/contact/information-services/contact-form-admissions-office
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