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Selectie Procedure 2019-2020 
Voor het studiejaar 2019-2020 zijn er voor de bachelor geneeskunde aan de RUG/UMCG in totaal 410 
eerstejaarsplaatsen beschikbaar. Alle plaatsen worden via selectie toegekend! 

Let op: de 8+ regeling is afgeschaft, dus ook als je een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger 
hebt of verwacht te behalen, moet je meedoen aan de selectieprocedure. In deze brochure tref je 
meer informatie over de selectie. 

Waarom selectie? 

Sinds een aantal jaren worden plaatsen in de opleiding geneeskunde toegekend via selectie. Uit 
onderzoek blijkt dat geselecteerde studenten goed en snel studeren. Ook onze eigen ervaringen zijn 
positief. Bovendien is met ingang van 2016 de wet gewijzigd en moeten alle plaatsen in een numerus 
fixus opleiding ingevuld worden op basis van selectie. 

Wat vinden wij belangrijk? 

Wij vinden het belangrijk dat kandidaten bewust kiezen voor de geneeskundeopleiding zoals wij die 
in Groningen vormgeven. Én dat studenten over kwaliteiten beschikken die nodig zijn om goed te 
kunnen studeren, om later een goede arts te kunnen zijn. 

Hoe kun je je voorbereiden?  

Het is belangrijk om je goed te oriënteren op de studie zelf en op de competenties die noodzakelijk 
zijn voor de beroepsuitoefening. We gaan er vanuit dat je weet waar het Groningse curriculum voor 
staat, én waarom dit goed bij je past! Ook verwachten we dat je in staat bent je keuze voor één van 
onze vier learning communities te onderbouwen. Verderop in de brochure leggen we uit wat we 
onder learning communities verstaan. Ook kan je extra informatie vinden in het online magazine 
over de opleiding.  

Meedoen aan de selectie?  

Je kunt meedoen aan de selectie als je voldoet aan de landelijke, wettelijke vooropleidingseisen die 
gelden voor toelating tot de opleiding geneeskunde. Wanneer je nog niet aan de eisen voldoet mag 
je meedoen aan de selectie wanneer je dit jaar VWO eindexamen met het juiste vakkenpakket doet 
(Biologie, Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde) of wanneer je op een andere manier aan de 
vooropleidingseisen kunt voldoen. Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je uiterlijk 15 juli 
2019 volledig aan de vooropleidingseisen voldoen. Als de resultaten van jouw eindexamen pas na 15 
juli 2019 beschikbaar zijn dan moet je zelf uitstel aanvragen. Meer informatie over de toelating vind 
je hier. Voldoe je aan deze voorwaarden en is het Groningse programma jou op je lijf geschreven, 
meld je dan in ieder geval vóór 15 januari 2019 via Studielink aan voor de selectieprocedure voor de 
opleiding geneeskunde aan de RUG/UMCG.  

 

http://rug.online-magazine.nl/nl/magazine/8067/759557/voorpagina.html
http://www.rug.nl/umcg/education/medicine/selection_-admission-requirements-and-deficiencies
http://www.studielink.nl/
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Wanneer je niet aan de vooropleidingseisen kan voldoen op basis van een VWO diploma moet je 
naast de selectieprocedure een aanvullende route doorlopen. In dat geval moet je je toelaatbaarheid 
laten beoordelen door het Admissions Office. Na je aanmelding in Studielink krijg je instructies om je 
aanmelding te voltooien in het Online Application System (OAS), het aanmeldsysteem van het 
Admissions Office. Volg de instructies van het Admissions Office zorgvuldig op en zorg ervoor dat je 
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 januari 2019 alle documenten uploadt in OAS en de 
aanmelding indient. Meer informatie vind je hier (Engels) en hier (Nederlands).  

Ben je op dit moment al bezig met een bachelor opleiding kijk dan ook eens naar ons premaster 
programma.  

De aanmelding voor de opleiding (inclusief selectie) loopt via Studielink. Denk eraan dat je om in te 
loggen op Studielink gebruik moet maken van je DigiD (als je in Nederland woont) of met een 
gebruikersnaam en wachtwoord (als je (nog) in het buitenland woont). Het aanvragen van een DigiD 
gebruikersnaam of gebruikersnaam en wachtwoord kan enkele werkdagen duren! 

Let op: aan de selectie voor Geneeskunde in Groningen kun je slechts één keer deelnemen1.  

8+ kandidaat, wat dan? 
Ook als je een gemiddeld VWO eindexamencijfer van 8 of hoger hebt of verwacht te halen, moet je 
mee doen aan de selectieprocedure, omdat de landelijke 8+ regeling is afgeschaft. 

 
De selectieprocedure 

In de selectieprocedure zoeken we kandidaten met ambitie en talent, met cognitieve en non-
cognitieve kwaliteiten die nodig zijn voor een succesvolle studie en de latere beroepsuitoefening. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat kandidaten passen bij de specifieke kenmerken van de 
opleiding geneeskunde aan de RUG/UMCG; we gaan er dan ook vanuit dat je je goed georiënteerd 
hebt op zowel je toekomstige beroep als op de opleiding zelf en de vier learning communities.  
 

De selectieprocedure: zaterdag 16 februari 2019 of zondag 17 februari 2019 

Als je je correct hebt aangemeld in Studielink ontvang je van ons een uitnodiging voor de selectie op 
zaterdag 16 februari of zondag 17 februari 2019 in Groningen. Om mee te doen met de selectie is 
aanwezigheid op de selectiedag in Groningen noodzakelijk2. Pas als we weten hoeveel mensen 
meedoen aan de selectie kunnen we zeggen of we je op zaterdag of zondag verwachten. Dit zal eind 
januari zijn. 
Op de selectiedag moet je verschillende schriftelijke opdrachten en toetsen doen. Je zult behoorlijk 
wat voorwerk thuis moeten verrichten. Zo moet je onder andere stof bestuderen waarover je een 
toets krijgt en krijg je een aantal andere voorbereidingsopdrachten. Na aanmelding in Studielink 

                                                           
1 Alleen als je in het jaar van deelname zakt voor je middelbare schoolexamen vervalt je poging en 
kan je nog een keer deelnemen. Wanneer je op 15 januari 2019 bent aangemeld in Studielink voor de 
opleiding geneeskunde in Groningen telt dat als deelname (ook als je later besluit toch niet deel te 
nemen). 
2 Kandidaten uit Caribisch Nederland (zgn. BES eilanden) wordt verzocht – na aanmelding bij 
Studielink – zich bij ons te melden via email o.v.v. kandidaat BES eiland. 

http://www.rug.nl/education/international-students/application-procedure/
http://www.rug.nl/education/nederlandse-studenten/inschrijven/studies-met-een-numerus-fixus/
https://www.rug.nl/umcg/education/medicine/lateral-entry/
https://www.rug.nl/umcg/education/medicine/lateral-entry/
mailto:selectionmedicalbachelors@umcg.nl
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ontvang je per e-mail instructies van ons. Wij versturen deze mails op 10 en 17 januari 2019. Voor 
een goede voorbereiding op de selectiedag moet je op tenminste 60 uur voorbereidingstijd rekenen. 
In de selectie gaan we na wie het best bij onze opleiding passen. Dat zijn de kandidaten die het best 
scoren op de verschillende toetsen. 
 
Bij de beoordeling van de toetsen beginnen we met het nakijken van de cognitieve toets 1 (over de 
stof die je in januari toegezonden krijgt) en non-cognitieve toets 1 (waarbij je verschillende situaties 
krijgt voorgelegd en wordt gevraagd wat jij de beste oplossing vindt). Van de kandidaten die erg laag 
scoren op combinatie van deze twee toetsen worden de andere toetsen niet beoordeeld, dit geldt 
dus ook voor het dossier met CV. Deze kandidaten krijgen een rangordenummer op basis van de 
resultaten van alleen de eerste twee toetsen en komen achteraan in de rangorde. De kans dat zij een 
studieplaats krijgen aangeboden is vrijwel uitgesloten. 
Van alle andere kandidaten tellen de overige toetsen even zwaar mee. Het dossier dat je moet 
maken bij de voorbereidingsopdrachten bestaat uit een uitgebreid CV met eindexamencijfers, 
overgangscijfers van 5 naar 6 VWO of cijfers van een opleiding vergelijkbaar met het VWO. Dit 
dossier is één van de toetsen. Bij de beoordeling van het dossier krijgen kandidaten met een 
gemiddeld eindexamencijfer of overgangscijfer (vakken Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, 
Wiskunde, Nederlands en Engels) hoger dan 8 extra punten. Ook mensen die aantoonbaar een 
uitmuntende prestatie leveren op een ander vlak (bijvoorbeeld sport) kunnen hier punten scoren. De 
overige kandidaten die zich hier niet kunnen onderscheiden, kunnen ervaringen en verdiensten 
gebruiken bij de andere toetsen. 
 
Alleen het werk van kandidaten die in het jaar van deelname aan de vooropleidingseisen kunnen 
voldoen wordt beoordeeld. Check altijd of je kan voldoen aan de vooropleidingseisen. Wanneer je 
niet aan de vooropleidingseisen kan voldoen op basis van een VWO diploma dien je vóór 16 februari 
2019 in het bezit te zijn van een beslissingsbrief van het Admissions Office van de Rijksuniversiteit 
Groningen over je toelaatbaarheid. Meld je daarom zo snel mogelijk aan in zowel Studielink als OAS, 
maar uiterlijk 15 januari 2019. Hoe eerder je je aanmeldt, des te eerder je de beslissingsbrief zal 
ontvangen met informatie over je toelaatbaarheid. Let op: de selectie- en toelatingsprocedure zijn 
twee aparte procedures! Het is belangrijk de instructies voor dit proces nauwgezet te volgen, alle 
vereiste documenten te uploaden in OAS en de OAS-aanmelding vervolgens op tijd in te dienen. 
Meer informatie vind je hier (Engels) en hier (Nederlands).  
 
De selectiedag 
De selectiedag op locatie start ’s morgens en de toetsen zullen een groot deel van de dag in beslag 
nemen. Het begint allemaal met het inleveren van het dossier. De dag wordt verdeeld in drie of vier 
blokken van circa 90 minuten met ruime pauzes tussen de toetsen. Eén toets zal gaan over de 
studiestof die je thuis moest bestuderen. In een andere toets krijg je een aantal situaties voorgelegd 
en wordt gevraagd wat jij de beste oplossing vindt. Ook zal je je visie moeten geven op een bepaalde 
ontwikkeling in de zorg en een aantal vragen moeten beantwoorden aan de hand van een tekst die je 
moet lezen. Meer informatie over de voorbereiding op de selectiedag ontvang je uiterlijk op 17 
januari 2019 na aanmelding in Studielink. 

http://www.rug.nl/umcg/education/medicine/selection_-admission-requirements-and-deficiencies
http://www.rug.nl/education/international-students/application-procedure/
http://www.rug.nl/education/nederlandse-studenten/inschrijven/studies-met-een-numerus-fixus/
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Voor het maken van de toetsen gedurende de selectiedag is voldoende tijd gereserveerd. Kandidaten 
met een functiebeperking kunnen extra tijd krijgen3. 

Keuze learning community en rangordenummer 
Binnen de opleiding geneeskunde aan de RUG/UMCG volg je je programma binnen een van de vier 
learning communities (meer informatie vind je verderop). In januari, na de aanmelding in studielink 
vragen we je te kiezen voor één van de vier learning communities. Tijdens de selectiedag word je ook 
ingedeeld per learning community. Uiteindelijk plaatsen we per learning community maximaal 120 
studenten.  
In april 2019 sturen we je een rangnummer voor de opleiding Geneeskunde en een rangnummer 
voor je learning community. We kijken eerst naar de rangorde van kandidaten voor de opleiding 
(hierbij speelt de keuze van de learning community geen rol), waarvoor 410 studieplaatsen 
beschikbaar zijn. Daarna kijken we naar de communitykeuze van de kandidaten. Mochten er dan 
meer dan 120 mensen een bepaalde community kiezen én uiteindelijk worden toegelaten (dat hangt 
er dus vanaf of iemand slaagt en zijn/haar plaats verzilvert) dan wordt iedereen boven 120 in een 
andere community geplaatst (bij voorkeur die van tweede keuze). Als je een rangnummer voor de 
opleiding Geneeskunde hebt lager dan 410 en een nummer binnen de learning community hoger dan 
120, kan het dus zijn dat je niet kan studeren in de community van je eerste keuze. Maar omdat we 
in april 2019 niet weten of iedereen in staat is om op tijd aan de vooropleidingseisen te voldoen kan 
het ook zo zijn dat je uiteindelijk toch in de community van je eerste keuze wordt geplaatst. Dit 
wordt soms pas in augustus duidelijk, als alle examenresultaten binnen zijn. 
 

De vier learning communities in de opleiding geneeskunde in Groningen: G2020  

G2020 heeft vier learning communities met elk circa 100 studenten. Je kiest vooraf welke community 
jou het meest aanspreekt, en als je geselecteerd wordt volg je het hele bachelorprogramma binnen 
deze community. Alle communities leiden op tot hetzelfde bachelordiploma. Na de bachelor stromen 
studenten uit alle vier de learning communities door naar hetzelfde Nederlandstalige 
masterprogramma en als alles goed gaat verlaat je na zes jaar als basisarts de universiteit.  

Waarom learning communities? 
Wij denken dat het beter en motiverender is om te studeren in een kleinere gemeenschap waarin je 
je jaargenoten en docenten kent, je een gezamenlijke interesse hebt en er een actieve deelname aan 
het onderwijs van je wordt verwacht. In een community krijg je de kans je te verdiepen in 
onderwerpen die jou aanspreken en zo een echte academische houding te ontwikkelen. De thema’s 
van de learning communities zijn zo gekozen dat zij aansluiten op de manier waarop de zorg zich de 
komende jaren zal ontwikkelen. We bereiden je dus optimaal voor op een rol in de gezondheidszorg 
vanaf 2020. 
 
 
 
 

                                                           
3 Instructies om in aanmerking te komen voor deze voorziening ontvang je in de uitnodiging voor de 
selectiedag. 
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Welke vier learning communities? 
Veel dingen die je tijdens de bachelor geneeskunde leert zijn in alle vier de learning communities 
gelijk (de algemeen medische problematiek). Het verschil zit in het verdiepende deel. Bij de keuze 
van de thema’s voor de vier learning communities zijn we uitgegaan van de (verwachte) 
ontwikkelingen in de zorg en de speerpunten van het UMCG. Je kiest de learning community die het 
best bij jouw belangstelling past. Om de juiste student met de juiste community te matchen is het 
belangrijk dat je je verdiept in de focus van de learning communities. De focus bepaalt de invalshoek 
voor de verdieping van de medische problematiek en varieert van “breed-generalistisch” tot 
“verdiepend specialistisch”.  

Meer informatie over de vier learning communities is beschikbaar via onze website. 

 
Ervaringen van andere studenten met de selectieprocedure vind je hier.   
 
 
 
 
 
 
  

http://www.rug.nl/umcg/education/medicine/learning-communities
https://www.rug.nl/umcg/education/medicine/selection_-experiences
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ROUTEPLANNER SELECTIE GENEESKUNDE 2019-2020 

• Op 15 januari 2019 (uiterlijk 15 januari 2019, 23:59 uur Nederlandse tijd) moet je in 
Studielink aangemeld zijn voor de selectie geneeskunde in Groningen. Wanneer wij jouw 
aanmelding via Studielink ontvangen hebben, sturen wij je op 10 of 17 januari via e-mail 
huiswerk voor de selectieronde op 16 of 17 februari 2019 (zorg er dus voor dat je e-
mailgegevens in Studielink correct zijn). Bij een aantal providers is het ook belangrijk je 
spamfolder te checken. 

• Na aanmelding in Studielink wordt gecontroleerd of je (in principe) toelaatbaar bent voor de 
opleiding Geneeskunde of dat er aanvullende informatie nodig is om dit te bepalen. Meer 
informatie over de vooropleidingseisen vind je hier. Heb je geen VWO vooropleiding? Dan 
moet je toelaatbaarheid worden beoordeeld door het Admissions Office van de 
Rijksuniversiteit Groningen en dien je vóór 16 februari 2019 in het bezit te zijn van een 
beslissingsbrief van het Admissions Office over je toelaatbaarheid. Meld je daarom op tijd 
aan in Studielink en het Online Application System (OAS), het aanmeldsysteem van het 
Admissions Office. Let op: de selectie- en toelatingsprocedure zijn twee aparte procedures!  
Meer informatie over de toelaatbaarheidsprocedure van kandidaten met een niet-VWO vind 
je op de pagina Admission en de pagina Selectie, Toelatingseisen en Deficiënties.    

• Zaterdag 16 februari of zondag 17 februari 2019: de selectie op locatie in Groningen. 
• Op 15 april 2019 maken wij de uitslag van de selectie bekend en ontvang je jouw 

rangnummers via Studielink. 
• De toelichting op de uitslag zal per email worden verstuurd aan de kandidaten. De uitslag 

bestaat uit een rangorde op basis van de behaalde eindscores. Iedere kandidaat ontvangt 
van ons zijn/haar rangordenummer voor een studieplaats plus een learning community 
nummer. Per learning community zijn er maximaal 120 plaatsen beschikbaar. Is er meer 
belangstelling, dan kan een kandidaat die op basis van zijn rangordenummer een plek binnen 
de opleiding Geneeskunde krijgt aangeboden, bij een andere learning community (bij 
voorkeur de learning community van zijn/haar tweede keuze) geplaatst worden. 

• Via Studielink krijg je vervolgens van de Rijksuniversiteit Groningen op grond van je 
rangnummer voor de opleiding Geneeskunde een studieplaats aangeboden. Je hebt tien 
werkdagen de tijd om dit aanbod te accepteren of af te wijzen. Als je het aanbod niet 
accepteert, vervalt je plaats voor de opleiding en wordt deze automatisch aangeboden aan 
een andere kandidaat. Dan kun je geen aanspraak meer maken op een studieplaats bij 
Geneeskunde in Groningen. Het aanbieden van studieplaatsen start in april 2019 en loopt 
door tot half augustus 2019.  

• Meer informatie over deze procedure vind je op de volgende website en in het reglement 
selectie en plaatsing. 

  
Als je een vraag hebt over de selectie, check dan eerst onze rubriek veel gestelde vragen. Als je daar 
het antwoord op je vraag niet vindt, mail dan naar selectionmedicalbachelors@umcg.nl.  

https://www.rug.nl/bachelors/medicine/admission-and-application
https://www.rug.nl/education/international-students/application-procedure/
http://www.rug.nl/umcg/education/medicine/selection_-admission-requirements-and-deficiencies
http://www.rug.nl/education/nederlandse-studenten/inschrijven/studies-met-een-numerus-fixus/
https://www.rug.nl/about-us/organization/rules-and-regulations/onderwijs/selectie-plaatsing.pdf
https://www.rug.nl/about-us/organization/rules-and-regulations/onderwijs/selectie-plaatsing.pdf
http://trinicom.umcg.rug.nl/(S(1eh2bdnejszptxrdbhdhldg3))/direct.aspx?ug=5&timeoffsetcookie=1
mailto:selectionmedicalbachelors@umcg.nl
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