
1

EERSTE
HULP
BIJ DECENTRALE SELECTIES

Hét overzicht voor alles wat jij moet weten over 
de decentrale selectie met tips, tricks 

en alle belangrijke info!
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Voorwoord
Gefeliciteerd dat je de keuze hebt gemaakt om je te verdiepen in de studie 
geneeskunde! Super leuk dat je ons document over de decentrale selectie 
geneeskunde te pakken hebt gekregen. 

Dit document bevat een duidelijk overzicht van alle belangrijke informatie 
rondom de decentrale selectie van geneeskunde van alle universiteiten in 
Nederland. Allerlei handige links, feitjes, do’s and don’ts, en tips en tricks staan 
opgesomd in dit document. Het doel van dit bestand is om iedereen die de 
decentrale selectie van geneeskunde gaat volgen een handje te helpen bij zijn of 
haar voorbereiding. 

Heel veel leesplezier en succes met jouw decentrale selectie!

Groetjes, 
Team Slim Academy

Lotte, Esmee, Anne, Manon, Valerie, Fleur, Marana, Dave

Ps. Vergeet niet om lid te worden van onze WhatsAppgroep van jouw 
toekomstige studie op de laatste pagina van dit document!
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Tijdlijn per universiteit

16 JANUARI
Je ontvangt via de mail informatie over de 
selectie. Daarnaast staat in deze mail hoe je 
via een E-learning portal toegang kan krijgen 
tot je huiswerk en tot het formdeskformulier. 
Met dit formulier kan je je voorkeur 
aangeven voor een Learning Community. 

29 JANUARI
Deadline voor het indienen van 

het formdeskformulier.

2 FEBRUARI
Je ontvangt een mail vanuit 
de opleiding met daarin 
informatie op welke dag 
je voor de selectie wordt 
verwacht.

Rijksuniversiteit Groningen

8 FEBRUARI 
(16:00-18:00):

Hybride responsiecollege 
waarin tijd is voor vragen 
over de leerstof en die de 
leerstof hierdoor kunnen 

verduidelijken. 
17, 18 OF 19 FEBRUARI:
Selectiedag op locatie. Tijdens 
deze dag maak je een non-
cognitieve toets en een 
cognitieve toets. 

Omdat wij ook weten dat soms door de bomen het bos niet meer te zien is, 
hebben wij in dit hoofdstuk een overzicht per universiteit gemaakt met de 
belangrijke data voor de selectie. In het algemeen geldt dat je je vanaf 1 oktober 
in kan schrijven voor de studie geneeskunde via studielink. Als je geen vwo 
diploma hebt of deze dit jaar gaat halen is het belangrijk dat je checkt of je wel 
toelaatbaar bent. Je dient dan voor 15 juli te voldoen aan de toelatingseisen en je 
deficiënties weg te werken, wanneer dit niet kan dien je zelf uitstel aan te vragen.

15 APRIL
Je ontvangt je rangnummer op 

basis van je resultaten. 
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15 JANUARI
Meld je aan via Studielink.

Uiterlijk

31 JANUARI
Na je aanmelding via studielink 
ontvang je een e-mail met een 

vragenlijst, deze dien je in te 
vullen, anders heb je geen 

toegang tot de selectiedag.
Na het invullen van de 
vragenlijst is vanaf begin 
december de studiestof voor 
de kennis- en inzichtstoets 
beschikbaar.

Universiteit Utrecht

BEGIN FEBRUARI
Je ontvangt een e-mail met 

uitgebreide informatie over de 
selectiedag.

18 FEBRUARI
Dé selectiedag; je maakt een 
kennis- en inzichtstoets, een 
non-cognitieve toets en je 
reflecteert op aspecten van 
jouw motivatie. 

Uiterlijk

15 APRIL
Je ontvangt een rangnummer 
op basis van je resultaten en 

vier selectiecriteria. 

NA 15 APRIL
Op basis van je rangnummer 
krijg je wel of niet een plek 
aangeboden via studielink, 
deze dien je binnen 10 
werkdagen te accepteren.

5

31 AUGUSTUS
Deadline om te voldoen aan 

alle toelatingseisen anders 
kan je niet beginnen met de 

opleiding

https://www.studielink.nl
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15 JANUARI
Meld je aan via Studielink.

(Indien je 8+ hebt voor 
Wiskunde A of B, Scheikunde, 
Natuurkunde, Biologie, 
Nederlands en Engels hoef je 
de BMAT niet te maken (die 
stap sla je dus over, de rest van 
de stappen doorloop je wel).)

Uiterlijk

31 JANUARI 12:00 ‘S MIDDAGS
Voor deze tijd heb je je 

routeverklaring ingevuld 
en opgestuurd, samen met 

een gescande kopie van een 
gewaarmerkte cijferlijst met 

vwo-6  SE-cijfers tot en met 15 
Januari. Let op: als je dit niet op 

tijd doet word je uitgesloten van 
de selectie.

4 MAART
Deelname aan de BMAT, die 
online plaatsvindt.

Universiteit Leiden

15 APRIL
Je ontvangt je rangnummer op 

basis van je resultaten.
17 APRIL
Je ontvangt je ruwe resultaten 
van de BMAT.

Uiterlijk

Uiterlijk

Op basis van je rangnummer 
krijg je wel of niet een plek 
aangeboden via studielink, 

deze dien je binnen 10 
werkdagen te accepteren. 

NA 15 APRIL

https://www.studielink.nl
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Erasmus Universiteit Rotterdam

15 JANUARI
Meld je aan via Studielink.

Uiterlijk

WEEK 3 (16 T/M 22 JANUARI)
In deze week ontvang je het 
deelnameformulier voor de 

decentrale selectie.

Lever je deelnameformulier 
in, inclusief bijbehorende 
bewijsstukken als diploma’s. 

Deze week ontvang je een 
uitnodiging voor deelname aan 

de studievaardigheid toetsen 
en een bevestiging van selectie.

MAART 2023
De toetsen worden op een 
zaterdag in maart afgenomen 
in Rotterdam. Eén week 
voorafgaand aan jouw 
toetsdag kun je de colleges ter 
voorbereiding van de toetsen 
thuis via internet bekijken. 

15 APRIL 
Je ontvangt een rangnummer 

op basis van de behaalde 
scores.

15 APRIL - 10 SEPTEMBER
Op basis van je rangnummer 
krijg je wel of niet een plek 
aangeboden via studielink, 
deze dien je binnen 10 
werkdagen te accepteren.

5 FEBRUARI
Uiterlijk

7

WEEK 9 
(27-02-2023 T/M 05-03-2023)

15 JULI
Aanleveren bewijsstukken 

vooropleiding, 

Uiterlijk

https://www.studielink.nl
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15 JANUARI
Meld je aan via Studielink.

Uiterlijk

23 JANUARI 16:00
Lever je online portfolio, 

het addendum en de 
huiswerkopdracht in. Dit is 

ronde 1. 
10 FEBRUARI
De uitslag van de eerste 
ronde wordt verstuurd, met 
bijgaande een eventuele 
uitnodiging voor de tweede 
ronde.

Maastricht University

25 FEBRUARI
Dé selectiedag; vindt plaats in 

Maastricht.

15 APRIL 
Je ontvangt een rangnummer 

op basis van de behaalde 
scores.

Uiterlijk

NA 15 APRIL
Op basis van je rangnummer 
krijg je wel of niet een plek 
aangeboden via studielink, 
deze dien je binnen 10 
werkdagen te accepteren. 

24 MAART 16.00
Je moet je ‘planning voor 
wegwerken deficiënties’ 
uploaden indien je nog 
niet aan alle vakkeneisen 
voldoet. Dit dien je in via de 
MyApplication portal.

Uiterlijk

VOOR 16 JULI - 16.00
Je moet het bewijs indienen 

dat je voldoet aan alle 
vooropleidingseisen per post naar: 
Universiteit Maastricht, Studenten 
Service Centrum, UM Admissions, 
Postbus 616, 6200 MD Maastricht, 
Nederland. Als je niet in staat bent 
om tijdig aan bovenstaande eisen 

te voldoen, dien je een e-mail te 
sturen naar 

decsel-ba-gen@
maastrichtuniversity.nl

31 AUGUSTUS - 16.00
Je moet het bewijs indienen 
van de taaleis via de 
MyApplication portal.

Uiterlijk

https://www.studielink.nl
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15 JANUARI
Meld je aan via Studielink.

Uiterlijk

19 JANUARI
Je ontvangt een bevestiging 

van inschrijving voor de 
selectie en ontvangt de eerste 

informatie over de selectie. 

Universiteit van Amsterdam

26 JANUARI
Studiestof voor de eerste toets 
is beschikbaar. Deadline voor 
het aanvragen van extra tijd. 

18 FEBRUARI:
De selectiedag 

15 APRIL 
Je ontvangt een rangnummer 
op basis van de behaalde 
scores.

17 APRIL
Je ontvangt vanuit de 

Selectiecommissie per 
e-mail toelichting over de 

rangnummering. 

9

2 FEBRUARI
Je ontvangt een mail met een 

uitnodiging en informatie over 
de selectiedag.

6 T/M 17 FEBRUARI
vragenuurtjes voor eventuele 
vragen over de studiestof van 
selectietoets 1.

https://www.studielink.nl
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15 JANUARI
Meld je aan via Studielink.

Uiterlijk

WEEK 3 (16 T/M 22 JANUARI)
Je ontvangt een mail met de 

link naar het CV-formulier en 
de instructies voor deelname 

aan de selectie.

31 JANUARI
Je levert het CV-formulier 
inclusief bijbehorende 
bewijsstukken in.

Vrije Universiteit Amsterdam

WEEK 9 
Je hoort of je door bent naar 

de volgende ronde.

18 MAART
Selectietoets

Uiterlijk

15 APRIL
Je ontvangt een rangnummer 

op basis van de behaalde 
scores. 

NA 15 APRIL
Op basis van je rangnummer 
krijg je wel of niet een plek 
aangeboden via studielink, 
deze dien je binnen 10 
werkdagen te accepteren. 

https://www.studielink.nl
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15 JANUARI
Meld je aan via Studielink.

Uiterlijk

20 JANUARI
Je ontvangt een e-mail met de 

vervolgstappen voor de selectie 
en de huiswerkopdracht wordt 

bekend gemaakt.

 8 FEBRUARI 23:55
Lever de uitwerking van de 
huiswerkopdracht in.

Radboud Universiteit Nijmegen

17 FEBRUARI
Je ontvangt een brief met een 

oproep voor de toetsdag. 

NA 15 APRIL
Op basis van je rangnummer 
krijg je wel of niet een plek 
aangeboden via studielink, 
deze dien je binnen 10 
werkdagen te accepteren. 

Uiterlijk

Uiterlijk

15 APRIL
Je ontvangt een rangnummer 

op basis van de behaalde 
scores.

Uiterlijk

4 MAART
De selectiedag in Nijmegen, 
bestaande uit verschillende 
toetsen. 

Tip van een studieheld:
Je kan je inschrijven vanaf 1 oktober. Schrijf je zo vroeg mogelijk in 
zodat je genoeg tijd hebt om eventuele problemen op te lossen. Ook is 
het zo dat je soms eerder toegang hebt tot de leerstof dan als je wacht 
tot 15 januari.

11

29 APRIL
Je ontvangt een e-mail met 

uitleg over de totstandkoming 
van de rangnummers en welke 

toetsscores je hebt behaald.

Uiterlijk

https://www.studielink.nl
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Welke universiteit past 
bij mij?
Voordat je je inschrijft bij een universiteit om daar de decentrale selectie bij te 
volgen, moet je natuurlijk goed op de hoogte zijn van de opleiding geneeskunde 
bij die universiteit. De verschillende universiteiten waar geneeskunde als 
bachelor/master aangeboden wordt, hebben immers allemaal een eigen 
studieprogramma. Voor alle informatie hierover, kan je per universiteit hun 
officiële site doorlezen met behulp van onderstaande links. 

Curriculum Groningen (RUG)
Voor informatie over het curriculum van de RUG: 
https://www.rug.nl/bachelors/medicine/#!programme

“Het curriculum van Groningen staat erom bekend dat het een 
probleemgestuurd programma is waarin de patiënt en de student 
centraal staan. Van studenten wordt veel eigen activiteit verwacht”.

Curriculum Utrecht (UU) 
Voor informatie over het curriculum van de UU: 

Vakken bachelor: https://www.uu.nl/bachelors/geneeskunde/studieprogramma 

“In het 3e jaar van de bachelor krijg je al te maken met coschappen 
bij huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde en chirurgie in de 

huisarts- en ziekenhuispraktijk. Je komt dus sneller in aanraking 
met de kliniek, vergeleken met andere geneeskunde opleidingen”.

Curriculum Leiden (UL)
Voor informatie over het curriculum van het LUMC:
Studieprogramma https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/
bachelor/geneeskunde/over-de-opleiding/studieprogramma#jaar-1 
Waarom universiteit Leiden: https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/
opleidingen/bachelor/geneeskunde/waarom-universiteit-leiden 

“Je leert systematisch te kijken naar de communicatie tussen 
dokters en patiënten en wat daarbij goed en fout gaat. Daarnaast 
werk je veel in kleine groepen en krijg je veel persoonlijke aandacht.”

12

https://www.rug.nl/bachelors/medicine/#!programme
https://www.uu.nl/bachelors/geneeskunde/studieprogramma
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/geneeskunde/over-de-opleiding/studieprogramma#jaar-1
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/geneeskunde/over-de-opleiding/studieprogramma#jaar-1
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/geneeskunde/waarom-universiteit-leiden
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/geneeskunde/waarom-universiteit-leiden
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Curriculum Rotterdam (EUR)
Voor informatie over het curriculum van de EUR:
https://www.eur.nl/bachelor/geneeskunde/waarom 
https://www.eur.nl/bachelor/geneeskunde/studieprogramma
https://www.eur.nl/bachelor/geneeskunde/tijdens-je-studie 

“Docenten stellen zich benaderbaar op en geven op een 
enthousiaste manier college. Ook zijn er uitgebreide mogelijkheden 
om in het buitenland te studeren”.

Curriculum Maastricht (MU)
Voor informatie over het curriculum van het Maastricht UMC:

Waarom deze studie? 
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-

geneeskunde/waarom-deze-studie 
Vakken & curriculum: 

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-
geneeskunde/vakken-curriculum 

“De bachelor Geneeskunde speelt in op actuele thema’s als obesitas 
en vergrijzing en brengt je vanaf de eerste dag in aanraking met 
de praktijk. Je begint met het aanleren van allerlei medische en 

praktische vaardigheden in het Skillslab; die oefen je vooral met en 
op je medestudenten.” 

Curriculum Amsterdam (UvA)
Voor informatie over het curriculum van de UvA: 
https://www.uva.nl/programmas/bachelors/geneeskunde/studieprogramma/
studieprogramma.html 

“De bachelor Geneeskunde heeft een praktische insteek, maar de 
UvA benadrukt ook het wetenschappelijk karakter. Niet alleen voor 
diegene die later de wetenschap in wil, maar ook voor de ‘gewone’ 
arts is het belangrijk om een academische kennis en vaardigheden 
te ontwikkelen”. 

https://www.eur.nl/bachelor/geneeskunde/waarom
https://www.eur.nl/bachelor/geneeskunde/tijdens-je-studie
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-geneeskunde/waarom-deze-studie  
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-geneeskunde/waarom-deze-studie  
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-geneeskunde/vakken-curriculum 
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-geneeskunde/vakken-curriculum 
https://www.uva.nl/programmas/bachelors/geneeskunde/studieprogramma/studieprogramma.html
https://www.uva.nl/programmas/bachelors/geneeskunde/studieprogramma/studieprogramma.html
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Curriculum Amsterdam (VU)
Voor informatie over het curriculum van de VU: 
https://vu.nl/nl/student/studenten-bachelor-geneeskunde/opbouw-
bacheloropleiding-geneeskunde (vervolgens per jaar een aparte link / 
doorverwijzing) 

“Bij de Faculteit van VU leer je met beide benen in de maatschappij 
te staan en geïnteresseerd te zijn in de mens achter de patiënt.”

Curriculum Nijmegen (RU)
Voor informatie over het curriculum van het RU:

https://www.ru.nl/opleidingen/bachelors/geneeskunde/studieprogramma-van-
geneeskunde

https://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/geneeskunde/studieprogramma-
vakken/ (per jaar) 

https://www.ru.nl/studiegids/fmw/bachelor/geneeskunde-2020-2021/

“Geneeskunde in Nijmegen wordt gegeven aan de hand van 
kleinschalig onderwijs in een nieuw, gemoderniseerd curriculum. 
Daarnaast is er veel aandacht voor communicatie tussen arts en 

patiënt.”

Tips:
 » Bekijk de sites van de universiteiten zelf; daar staat alle nodige en 

nuttige informatie vermeld. Je kan daar ook een overzicht vinden 
van het bachelorprogramma van de universiteit. Daarnaast staan 
alle vakken die gegeven worden per jaar vermeld. Niet alleen de 
theoretische vakken, maar ook de praktische vakken, keuze-vakken 
en eventuele stages / (vroege) co-schappen. 

 » Bij onduidelijkheden of vragen kan je terecht bij de universiteit via 
contactgegevens op de site. 

14

https://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/geneeskunde/studieprogramma-vakken/
https://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/geneeskunde/studieprogramma-vakken/
https://www.ru.nl/studiegids/fmw/bachelor/geneeskunde-2020-2021/programma/
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Welke decentrale selectie 
past bij mij?
Elk jaar doen er veel meer studenten mee aan de decentrale selectie 
geneeskunde dan er plekken zijn. Het is daarom belangrijk dat naast je de 
universiteit kiest die bij je past qua curriculum je ook nadenkt over welke 
universiteit het best bij jou past wat betreft selectieprocedure. Hieronder vind je 
per universiteit waar de nadruk op ligt.

Selectie RUG
Bij de RUG draait de hele selectie eigenlijk om één dag, waarbij ze zelf aangeven 
dat je ongeveer 60 uur aan voorbereiding moet rekenen. Er worden drie toetsen 
afgenomen:

 » Cognitieve toets 1: Hierin wordt de studiestof getest die de RUG heeft 
aangeleverd. 

 » Non-cognitieve toets 1: Het ene deel bevat een aantal probleemsituaties 
met mogelijke handelingsalternatieven waarvan je moet beoordelen hoe 
professioneel ze zijn. 

 » Non-cognitieve toets 2: Het andere deel bevat een aantal authentieke 
situaties uit de klinische praktijk waarop je moet reflecteren en waarover je 
vragen moet beantwoorden.

Voor elke toets krijg je een Z-score. Bij de beoordeling tellen de cognitieve en de 
non-cognitieve toets even zwaar mee.

Selectie UU
 » De kennis- en inzichtstoets: 1,5 uur

 � Voor deze toets valt te studeren aan de hand van de beschikbaar 
gemaakte studiestof, deze komt ver van te voren beschikbaar. 

 » De non-cognitieve toets: 1 uur
 � Hierbij worden je competenties als toekomstige dokter getoetst. 

 » Reflectie motivatie: 30 minuten
 » vwo-cijfers

Bij de selectie in Utrecht draait het voornamelijk om de kennistoets. De UU 
staat er om bekend dat het veel stof is, maar er is wel ruim de tijd om dit te 
bestuderen. 

Check deze link: https://www.uu.nl/bachelors/geneeskunde/toelating-en-
aanmelden/selectie

https://www.uu.nl/bachelors/geneeskunde/toelating-en-aanmelden/selectie
https://www.uu.nl/bachelors/geneeskunde/toelating-en-aanmelden/selectie
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Selectie UL
De selectie van Leiden bestaat uit twee rondes:

 » BMAT en cijfers
 � Route A: Je doet in mei eindexamen voor vwo-6 met een NG/NT 

profiel. Je SE-cijfers tot 15 Januari tellen voor 40% mee, en de BMAT 
voor 60%.

 � 8+ route: Je staat op 15 Januari een SE-gemiddelde van 8,00 en hoeft 
de BMAT niet te maken.

 � Route B: Je doet geen eindexamen in mei om wat voor reden dan ook. 
Bij deze route geldt de BMAT 100% voor je score. 

 � Check deze link voor meer informatie: https://www.universiteitleiden.
nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/geneeskunde/toelating-en-
aanmelding/selectieroutes-a-b-en-8#route-a,route-a-8,route-b

 t De biomedical Admissions Test (BMAT) vindt online plaats en toetst 
je aanleg en vaardigheden, wetenschappelijk kennis en toepassing 
daarvan,  en hoe goed je ideeën kunt ontwikkelen, verwerken en 
communiceren.

 » Uitslag: 
 � De eindscore van de selectieronde voor een kandidaat uit route A 

(=BMAT maken) wordt bepaald op basis van de BMAT-eindscore en 
het 6vwo-gemiddelde. De BMAT-eindscore heeft een gewicht van 60% 
en het 6vwo-gemiddelde een gewicht van 40%. De uitkomst van deze 
weging is gelijk aan de eindscore van de selectie.

 � De eindscore van de selectie voor een kandidaat uit route B (= vwo 
cijfers tellen niet mee) wordt bepaald op basis van alleen de BMAT-
eindscore, tevens zijnde de selectie eindscore.

Selectie Erasmus MC
Na het op tijd inleveren van het deelnameformulier inclusief bewijsstukken word 
je uitgenodigd voor de selectiedag. De selectiedag bestaat uit toetsen gebaseerd 
op studiestof die één week voor de selectie beschikbaar wordt gemaakt. Omdat 
scholieren een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen, is er weinig bekend 
over hoe de selectie er op dit moment precies verder uitziet. 
De selectie bestaat globaal uit drie onderdelen:
1. Deelnameformulier: Je vertelt over relevante activiteiten en ervaringen 

voor je opleiding tot arts en beschrijft een motivatie over de studie en de 
universiteit. 

2. Cijfers: Je levert je cijfers aan, van normaal vwo-5 maar i.v.m. corona 
nu vwo-6. Als je een 8+ staat hoef je de toetsen niet meer te maken. 
Schoolexamencijfers t/m 12 januari 2023 worden meegerekend.

3. De toetsen: Hier is weinig over bekend in verband met de geheimhouding, 
maar uit vorige jaren blijkt dat het drie toetsen zijn (een rekentoets, een 
logisch redeneren toets en een toets gebaseerd op studiestof/colleges). 

Op https://decentralegeneeskunde.nl/ervaringen-en-tips-decentrale-selectie-

16

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/geneeskunde/toelating-en-aanmelding/selectieroutes-a-b-en-8#route-a,route-a-8,route-b
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/geneeskunde/toelating-en-aanmelding/selectieroutes-a-b-en-8#route-a,route-a-8,route-b
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/geneeskunde/toelating-en-aanmelding/selectieroutes-a-b-en-8#route-a,route-a-8,route-b
https://decentralegeneeskunde.nl/ervaringen-en-tips-decentrale-selectie-geneeskunde/
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Selectie Maastricht University
De selectie van UM bestaat uit twee rondes: 

 » Ronde 1: Het invullen van het portfolio, addendum en de 
huiswerkopdracht. 

 � Portfolio: In het portfolio komt jouw persoonsinformatie. Daarnaast 
bevat het portfolio vragen die peilen naar onderscheidende kwaliteiten 
en naar inzicht in en mening over het Geneeskunde curriculum en het 
onderwijssysteem van de UM. 

 � Addendum: De bewijsstukken voor de informatie uit het portfolio.
 � Huiswerkopdracht: De huiswerkopdracht heeft betrekking op de 

inhoud en vorm van het bachelor curriculum Geneeskunde aan de 
UM en wordt door de kandidaat thuis gemaakt. De huiswerkopdracht 
bestaat uit meerdere onderdelen en heeft een studielast van circa 30 
uur.

 » Ronde 2: De selectiedag
 � Je maakt een schriftelijk en een computertoets, met in totaal 

ongeveer 18-20 opdrachten die peilen naar je competenties. De 
huiswerkopdracht is de basis voor één van de opdrachten.

Selectie UvA
De selectie bestaat uit twee toetsen, die in het Nederlands getoetst worden. Je 
kunt je maar op één toets voorbereiden. 

 » Toets 1: De eerste toets gaat over de beschikbaar gemaakt studiestof. 
 » Toets 2: Deze toets test je vwo basiskennis en je toepasbaarheid hiervan op 

de actualiteit. Je hoeft je niet voor te bereiden maar het is dus wel handig 
op de hoogte te zijn van de medische actualiteit.

Om een idee te krijgen van de vragen die op bovenstaande toets, heeft de 
UvA vragen uit de de toetsen van voorgaande jaren beschikbaar gemaakt. 
Kijk hiervoor op: https://www.uva.nl/programmas/bachelors/geneeskunde/
toelatingseisen/toelating-en-inschrijven.html#7-Inhoud-selectieprocedure
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Selectie VU
Bij de VU worden er 70% van de plekken vrijgehouden voor scholieren die op dat 
moment voltijd vwo doen. De andere 30% is voor de overige studenten. Er zijn 
twee rondes:

 » Ronde 1: Het Curriculum Vitae 
De eerste ronde van onze selectieprocedure draait om je ervaring, inzet, 
betrokkenheid, doorzettingsvermogen en schoolprestaties. Je wordt 
beoordeeld op:

 � Ervaring in de gezondheidszorg; 
 � Bestuurlijke en/of organisatorische ervaring;
 � Ervaring in de techniek;
 � Ervaring in het onderzoek; 
 � Topprestaties;
 � Je schoolresultaten.

Let wel op: Niet zomaar elke prestatie telt mee. Je moet je prestatie kunnen 
aantonen en dit voor een bepaalde tijd hebben gedaan. Het heeft dus geen 
zin om een paar weken voor de selectie nog allerlei vrijwilligerswerk te 
gaan doen, dan ben je al te laat. 

 » Ronde 2: De selectiedagen 
Er gaan uit track A en B in totaal ongeveer 550 studenten door naar ronde 
twee. Op de selectiedag krijg je een toets over van te voren beschikbaar 
gemaakte colleges en studiemateriaal over één of meerdere onderwerpen 
uit de studie. 

Ook de VU is liever geheimzinnig over hun selectie en deelt verder niet 
wat voor toetsen er zijn op de selectiedagen. Weer geldt: op https://
decentralegeneeskunde.nl/ervaringen-en-tips-decentrale-selectie-geneeskunde/ 
kan je ervaringen lezen uit andere jaren. Het belangrijkste bij de VU is dus je CV 
om je mee te onderscheiden. 

Selectie Radboud
 » Ronde 1: De huiswerkopdracht 

In deze opdracht reflecteer je op jouw studiekeuze en beroepsperspectief. 
Je zal hier ongeveer 20 uur aan besteden en de opdracht wordt alleen 
beoordeeld met een onvoldoende of voldoende. 

 » Ronde 2: De toetsdag
 � Toets 1: Deze toets duurt 1,5 uur en toetst jouw competenties en je 

geschiktheid voor de studie geneeskunde.
 � Toets 2: Deze toets duur 2,5 uur en toets je kennis van biologie, 

scheikunde en natuurkunde op eindexamenniveau 2021. 
Voor beide toetsen is geen studiemateriaal en moet je je zelf juist weten voor 
te bereiden. Er mag geen gebruik gemaakt worden van naslagwerken en 
rekenmachines. 

18

https://decentralegeneeskunde.nl/ervaringen-en-tips-decentrale-selectie-geneeskunde/
https://decentralegeneeskunde.nl/ervaringen-en-tips-decentrale-selectie-geneeskunde/


19

Bij het kiezen van een studie is het dus een optie om te selecteren op de selectie. 
Dit kan je doen door via bovenstaande te bedenken welke selectie het best bij 
je past, maar je kan dit ook baseren op hoeveel studenten er elk jaar worden 
toegelaten en hoe groot je kans is.

Tabel: Het aantal aanmeldingen en capaciteit per universiteit in 
selectiejaar 19-20
Universiteit Aanmeldingen Capaciteit Percentuele kans
RUG 1697 410 24%
UU 1569 304 19%
UL 888 315 36%
Erasmus MC 996 410 41%
Maastricht 
University

1825 316 17%

UvA 976 350 36%
VU 1019 350 34%
Radboud 925 330 36%

Tip van een studieheld:

Luister naar ervaringen van anderen over het studeren en de selectie. 
Hier kan je echt veel aan hebben! Zij kunnen je wellicht tips geven waar 
je beter op moet letten tijdens het studeren of het maken van je dossier. 
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Kennistoets

De beste voorbereiding op de kennistoets op universitair niveau.

Leerstof
Als de leerstof bekend is voor de kennistoets, kan je aan de slag met het leren. 
“Maar hoe kan ik dit het beste aanpakken?”... Als de leerstof in het Engels 
gegeven wordt, raden we aan om eerst de stof te vertalen en te zorgen dat je 
echt snapt wat er staat. Hiermee voorkom je dat je de Engelse tekst globaal 
doorleest en het niet echt tot je door laat dringen. Zorg dus dat je de Engelse 
leerstof vertaalt en/of samenvat naar een Nederlandse versie van de leerstof. 
Als de leerstof al in het Nederlands gedeeld wordt, scheelt het je een hoop 
vertaalwerk. Nu je een overzicht hebt van de leerstof in het Nederlands en 
mogelijk zelfs al in je eigen woorden uitgewerkt, kan je bepalen of je digitaal 
of op papier gaat leren. De leerstof is over het algemeen erg veel; het belang 
van op tijd beginnen speelt dus een grote rol. Je zult moeten wennen aan de 
hoeveelheid leerstof; het is een stuk meer dan dat je op de middelbare school 
voor een proefwerk moet leren. 

Vind voor jezelf een leerstrategie hoe je de leerstof wil leren. Dat kan 
bijvoorbeeld door middel van eerst de stof aandacht doorlezen en daarna 
eigen oefenvragen maken in bijvoorbeeld wrts of quizlet. Je kan dan de leerstof 
herhalen / leren door middel van je eigen oefenvragen te beantwoorden; 
zo ga je op een speelsgewijze manier de leerstof door. Hardop overhoren / 
samenvatten is ook een goede leerstrategie: lees bijvoorbeeld een alinea goed 
door en ga dan hardop in je eigen woorden het stuk tekst uitleggen aan jezelf; 
hierdoor merk je of je het echt snapt wat je net gelezen hebt. Zoals al eerder 
genoemd is, is daarnaast samenvatten een hele goede leerstrategie. Hiermee 
haal je de hoofdzaken eruit en verwerk je datgene in je samenvatting wat jij 
lastig vindt. Als je samenvatten zelf lastig/saai vindt, kan je ook bestaande 
samenvattingen online aanschaffen. Controleer dan altijd de samenvatting 
grondig en ga bijvoorbeeld de hele leerstof door om de bestaande samenvatting 
aan te vullen en/of aan te passen naar je eigen versie. 

Kijk goed wat de kennistoets van jouw universiteit precies van je vraagt en 
bereid je hier specifiek op voor. Het maken van je eigen aantekeningen is 
absoluut een aanrader. Daarnaast is herhalen een enorm belangrijk aspect van 
de voorbereiding op de kennistoets. Je moet de stof herhaaldelijk leren om het 
goed en diepgaand te kunnen onthouden.

Hoe studeer je?

20
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Op papier of digitaal
Voordelen van leren op papier zijn dat je kan markeren en dat je het offline kan 
bestuderen. Print de leerstof uit en doe het in een map. Een map zorgt ervoor 
dat je de leerstof goed bij elkaar houdt en dat je niet losse blz’s laat slingeren/
kwijt raakt. Bovendien kan je deze map makkelijk overal mee naartoe nemen. 
Bij digitaal leren kan je continu tekst / verwerking bij leerstof erbij typen, en 
bijvoorbeeld links van andere pagina’s toevoegen en/of plaatjes erbij zetten. 
Daarnaast kan het heel handig zijn dat je online bij je bestanden kan, en het 
document ook op andere plekken en computers kan openen. Zo kan je overal 
met de leerstof aan de gang! 

Markeerstiften
Bij leren op papier raden we aan markeerstiften te kopen. Het werken met 
kleurtjes geeft over het algemeen een plezierig effect aan het leren van de 
“droge stof”. Ook kan het je leervermogen en geheugen een boost geven. 
Markeer wat jij denkt wat belangrijk is; probeer de hoofd- van de bijzaken 
te scheiden. Markeer bijvoorbeeld de begrippen, anatomische namen of 
ingewikkelde processen.

Plannen
Zorg dat je in het begin al een planning maakt. Dit stimuleert je continu om aan 
de gang te gaan, en elke keer af te maken wat jij die dag wilde doen. Kijk eerst 
realistisch in je agenda: wanneer heb jij tijd om voor de kennistoets te gaan 
leren, en hoeveel tijd heb je dat moment? Verwerk je beschikbaarheid voor het 
leren in de planning. En houd ook tijd over voor ontspanning en verplichtingen. 
Ga daarna kijken wat je wil doen op welk moment. Maak bijvoorbeeld een tabel 
met wanneer (datum), wat (onderdeel leerstof), hoe (hoe ga ik dit stuk leren/
doornemen?) en hoe lang (in minuten/uren). Plan voor elk deel ruim de tijd 
in; liever een uur extra, dan een uur te weinig. Je kan eventueel nog een extra 
kolom toevoegen met hoeveel tijd je uiteindelijk hebt gebruikt, dit geeft extra 
inzicht. Je wil niet gehaast werken, maar de tijd hebben om alle processen en 
begrippen goed te snappen. Je verdiepen in de onderwerpen kost nu eenmaal 
tijd, dus plan deze tijd ook in! Als je je vergist hebt in de planning en niet uitkomt 
zoals gehoopt: geen stress! Pas je planning aan op basis van wat wel haalbaar is. 
Vink af wat je al hebt gedaan en complimenteer jezelf als je weer een onderdeel 
behandeld/geleerd hebt! Onderschat de combinatie van het eindexamen en het 
leren voor de decentrale selectie niet. Je zult voor beide tijd vrij moeten maken... 
Zorg dat je planning ook herhaalmomenten bevat, ga niet alleen maar door 
door door met nieuwe leerstof, maar kijk terug op wat je tot dusver geleerd hebt 
en herhaal dat. Snap en weet je nog steeds wat je de afgelopen dagen/weken 
behandeld hebt?
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Tabel: Voorbeeld planning 
Datum Wat? Geschatte tijd Gebruikte tijd
2 Maart Samenvatten 

artikel 1 bladzijde 
1-5 

12:00 - 13:30 (1,5 
uur)

1 uur en 15 
minuten

Dossier inlezen 
en invullen eerste 
bladzijde  

14:00 - 14:30 3 Kwartier

3 Maart Samenvatten 
artikel 1 bladzijde 
6-10

9:00 - 10:30 1 uur 

Samenvatten 
artikel 2 bladzijde 
1-5

11:00-12:00 … 

Moeilijke leerstof
Als je de leerstof lastig vindt en/of er niks van begrijpt, raak dan niet in paniek. 
Het is logisch dat je sommige of alle onderdelen ingewikkeld vindt; je krijgt 
ineens te maken met leerstof op universitair niveau. Bovendien heb je vrijwel 
geen voorkennis! De leerstof van de decentrale selectie is vaak theorie dat in jaar 
1 van de bachelor van geneeskunde naar voren komt. Je moet dus nog bekend 
raken met alle medische termen. Geef jezelf de tijd om onbekende, moeilijke 
begrippen / processen uit te zoeken. Je kan het niet in één keer lezen en allemaal 
begrijpen. Juist het uitzoeken en verdiepen in de leerstof zorgt ervoor dat je 
goed aan het leren bent. Wees wel kritisch op jezelf en stimuleer jezelf om 
onduidelijke onderdelen duidelijk te krijgen voor jezelf. Wees leergierig! Gebruik 
het internet, medische boeken, anatomische atlassen en/of zoek hulp bij 
mensen die geneeskunde studeren en/of medische kennis hebben. Wees vooral 
niet bang om hulp te vragen in je omgeving. Daarnaast kan je ook studeren met 
anderen, bijvoorbeeld met klasgenoten, vrienden of mensen die je online leert 
kennen uit app-groepen of via fora. Andere mensen die ook de selectie doen, 
weten soms weer andere dingen dan jij. Deel je kennis en leg de leerstof aan 
elkaar uit. Bespreek wat je lastig vindt en leer van elkaar. 

Omdat elke universiteit een andere selectieprocedure heeft, is het niet mogelijk 
om een grote oefentoets te maken waar elke scholier of student wat aan heeft. 
Gelukkig bieden sommige universiteiten zelf voorbeelden aan van oefenvragen 
(zie kopje Selectie UvA) en zijn er wat algemene instanties die samenvattingen, 
oefentoetsen of cursussen aanbieden.

Hulpmiddelen

22



23

Bedrijven die cursussen aanbieden zijn:
 » Decentrale Selectie Geneeskunde Trainingen
 » DecentraleStudent.nl
 » ProfAct Academy
 » Decentrale toets
 » AthenaStudies
 » TentamenTrainingen.nl

Websites waar je oefenvragen/ samenvattingen/ aantekeningen kan vinden:
 » Studeersnel.nl
 » Stuvia

Voor meer kan je kijken op: https://decentralegeneeskunde.nl/, hier kan je 
tussen de ‘ervaringen en tips’, op de fora en in de whatsapp groepen ook veel 
handige tips vinden! 

 » Compendium Geneeskunde 
 » Geneeskundig woordenboek
 » Sobotta Atlas of Anatomy
 » Medical Physiology 
 » Gray’s anatomy for students
 » De boeken (en hoofdstukken) of artikelen waaruit je studiestof komt
 » Oude samenvattingsboekjes van vwo
 » BMAT oefenboek
 » Samenvattingen over de leerstof online bestellen

Handige boeken

https://decentralegeneeskunde.nl/
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 » https://www.kenhub.com/

 » https://www.admissionstesting.org/for-test-takers/bmat/

 » https://nl.khanacademy.org/ 

 » https://medlyfe.nl/anatomie/ 

 » https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/ 

 » https://degeneeskundestudent.nl/ 

 » https://richtlijnen.nhg.org/ 

 » https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=inlvulib 

 » https://www.decentralegeneeskunde.nl/forum/

 » https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina (of Engelse versie)

 » https://www.rivm.nl/ 

 » https://tentamen.ifmsa.nl/ 

 » https://labuitslag.nl/ 

 » https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Genetica/patienten/

aandoeningen/Paginas/default.aspx 

 » https://www.admissionstesting.org/for-test-takers/bmat/bmat-
netherlands/preparing-for-bmat-netherlands/

Handige websites
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Wij hebben voor jullie een aantal voorbeeldvragen geselecteerd per ‘soort’ 
oefentoets om zo een idee te krijgen van hoe de vraagstelling is. Per selectie 
verschilt het natuurlijk of je open of gesloten vragen krijgt, maar hierdoor krijg je 
een idee van de diepgang.

Kennistoets
Bij een patiënt met een glycogeen stapelingsziekte type 1 (GSD I) ontstaat een 
acuut veroorzaakte metabole lactaat-acidose. 
Welk van onderstaande middelen is nu het meest aangewezen voor de 
behandeling? Toediening van: 

 { natrium-bicarbonaat 
 { extra vocht 
 { extra koolhydraten 
 { extra vet 

Bron: Lespakket decentrale selectie geneeskunde RUG (17-18)

Punt A in onderstaande figuur geeft een EDV (Eind-Diastolisch Volume) aan. Welk 
hart geeft meer contractiliteit: het hart met norepinefrine of het controle hart? 
Leg uit.

Bron: Lespakket decentrale selectie 
geneeskunde UU (17-18)

Voorbeeldvragen
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De halfwaardetijd van een element is 10 dagen. Van een preparaat bedraagt op 
t = 0 de activiteit 10 MBq. Wat is de beste benadering van de activiteit van dit 
preparaat na 20 dagen?

 A. 5
 B. 4
 C. 3
 D. 2

Bron: Lespakket decentrale selectie RU (19-20)

Welke bewering(en) is/zijn juist? 
I. Een daling van de foetale hartfrequentie op het CTG tot <100 slagen per 
minuut is een gunstig teken
II. Deceleraties op het CTG als reactie op weeën zijn altijd pathologisch

 
 �  I is juist, II is onjuist
 �  I is onjuist, II is juist
 �  Beide beweringen zijn juist
 �  Beide beweringen zijn onjuist 

Bron: Lespakket decentrale selectie VU (19-20)

Non-cognitieve toets
Je zit tijdens een verjaardag met je familie te kletsen. Jouw oom komt naar je toe, 
omdat hij zo’n last heeft van zijn knie en hij weet dat jij geneeskunde studeert. 
Hij zegt al bij de huisarts te zijn geweest, maar die heeft niets kunnen vinden. Hij 
vraagt of jij er iets mee kan. Wat doe je?

 � Je gaat ter plekke kijken naar zijn knie en je vraagt hem dan ook om op 
tafel te gaan liggen.

 � Je verwijst hem terug naar de huisarts.
 � Je vertelt hem dat je als beginnend geneeskundestudent hier nog geen 

uitspraak over kan doen en je zegt dat als hij er last van blijft houden, 
nogmaals terug moet gaan naar de huisarts.

 � Je gaat verschillende oefeningen uitproberen bij hem om te kijken wat 
hij nog wel en niet meer kan .

NB: Geef hier het beste én het slechtste antwoord. 

Bron: Lespakket decentrale selectie RU (19-20)
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Tijdens een practicum op de snijzaal zie je een vriendin actief snapchatten. 
Tijdens het snapchatten maakt ze ook een foto waar je op de achtergrond een 
van de preparaten ziet liggen. Je doet het volgende:

 � Je stapt direct naar de anatoom die het practicum geeft en vertelt wat 
er is gebeurt

 � Je zegt direct tegen je vriendin dat ze dat beter niet meer kan doen
 � Je zegt niks
 � Je zegt na het practicum tegen je vriendin waar andere bij staan dat 

wat ze net aan het doen was echt niet kan
Geef de opties A t/m D een cijfer van 1-5 waarbij 1 super onprofessioneel, 3 
neutraal en 5 heel professioneel is. 

Bron: Decentrale Selectie RUG 17-18
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Extracurriculair/CV
Als je weet dat je geneeskunde wilt studeren, begin dan zo snel mogelijk met het 
uitbreiden van je CV en het doen van extracurriculaire activiteiten. Zorg ervoor 
dat dit ook activiteiten zijn die je bij voorkeur meer dan drie maanden hebt 
gedaan. Voorbeelden zijn:

 » Werk in de gezondheidszorg;
 » EHBO / reanimatie diploma’s;
 » Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek;
 » Bestuur/organisatie;
 » Technische ervaring;
 » Bijzondere prestaties (topsport etc);
 » Vrijwilligerswerk;
 » Engels diploma’s als Cambrigde etc. 

Als je nog nooit eerder een CV hebt gemaakt, is het belangrijk dat je een 
sprekend CV maakt. Schrijf alleen relevante zaken op en maak je verhaal niet te 
lang. Op internet staan een heel aantal voorbeelden om een idee te geven hoe je 
je CV makkelijk leesbaar en opvallend kan maken. 

Motivatie
Voor een aantal universiteiten moet je een motivatie schrijven. Het kan erg lastig 
zijn om te weten waar je moet beginnen. Daarom hebben wij een stappenplan 
gemaakt.

Stap 1: Lees de opdracht goed door. 
Het lijkt erg voor de hand liggend, maar het is erg zonde als je allerlei onzin gaat 
opschrijven en informatie geeft waar een faculteit niks aan heeft. Als er wordt 
gevraagd waarom jij voor Universiteit Maastricht hebt gekozen, beperk je dan 
ook daartoe in je antwoord. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om te vertellen 
waarom de andere universiteiten het juist niet zijn geworden. 

Stap 2: Bedenk wat de universiteit van je wil horen 
Als een universiteit op een bepaald punt erg uitblinkt, is het slim om een 
kenmerk van jezelf aan die universiteit te koppelen en te vertellen waarom dat 
dan zo’n goede match is. 

Stap 3: Informeer bij vrienden, familie en eventueel docenten
Zij kijken toch op een andere manier naar jou. Hier kan je veel aan hebben voor 
je motivatiebrief. 

Buiten de kennistoets

28



29

Stap 4: Niet liegen!! 
Je mag natuurlijk je verhaal best een beetje aandikken en mooier maken dan 
het is. Als je van alles gaat verzinnen, valt dat ook bij een universiteit wel op. Dat 
staat natuurlijk niet zo netjes. 

Stap 5: Dubbel check
Nadat jij je motivatie drie keer hebt doorgelezen, is het ook fijn als iemand die je 
goed kent dit nog even doet. Check of het beeld wat je hebt geschetst bij jou als 
persoon past, maar ook of je alles netjes hebt opgeschreven. 
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Praktische voorbereiding
Naar locatie gaan: 

 » Als je de mogelijkheid hebt, reis met iemand samen. Praat over andere 
dingen dan de toets, dit levert wat minder stress op en zorgt voor afleiding.

 » Als het mogelijk is, blijf dan ergens in de buurt slapen zodat je niet hoeft te 
reizen en daar geen stress van hebt.

 » Kom ruim op tijd, zodat je nog koffie/thee kan halen en even kan ‘wennen’ 
aan de omgeving. Het is slim om van te voren te weten hoe alles werkt 
tijdens de toets. Weet waar je moet zijn en waar je moet zitten. 

Meenemen: 
 » Eten/drinken: afhankelijk van hoe lang je selectiedag duurt; zorg ervoor dat 

je voldoende eten en drinken meeneemt! Een fles water, fruit, koekje(s) 
en brood zijn aanraders. Neem je favoriete snacks mee voor in de pauze. 
Kauwgom tijdens de toets kan helpen om wat frisser te zijn. Een goed, 
vullend ontbijt voordat je naar de toetslocatie toegaat is ook erg belangrijk. 

 » Maak van te voren een checklist van spullen die je sowieso mee moet 
nemen en ga deze een keer langs bij het inpakken van je tas. Je hoeft dan 
niet eindeloos te gaan checken of je wel echt alles bij je hebt. (zie onze 
onderstaande checklist; kijk of deze volledig is voor jou!)

 » Als je je samenvatting mee wil nemen naar de selectiedag, zorg dan dat je 
deze georganiseerd in een mapje hebt zitten. 

 » Zorg dat je je tas georganiseerd houdt door de dag heen, je moet namelijk 
op vaste momenten bepaalde items vinden en inleveren. Het is handig om 
alles dan gelijk paraat te hebben. 

Checklist voor spullen die je mee moet nemen naar de decentrale selectie:
 { Telefoon
 { Geldig legitimatiebewijs 
 { CV
 { Specifieke formulieren die je bij de desbetreffende universiteit moet 

inleveren, zoals een portfolio of uitwerking van bepaalde opdrachten / 
interviews

 { Portemonnee 
 { Water of ander drinken + eten (koekjes, fruit, brood, snacks etc.)
 { Optioneel: je samenvatting / leerstof + een schrift
 { Etui met pennen, potloden, gum en markeerstiften 

De dag der dagen

Don’t forget!
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Omgaan met de spanning op de dag zelf
Rust:

 » Zorg dat je een goede nacht aan slaap gehad hebt voordat de selectiedag 
aanbreekt. Ga niet de avond van te voren nog door blokken tot 00.00, maar 
kies voor een lange nacht aan slaap, zodat je de dag uitgerust en fit kan 
beginnen. 

 » Probeer jezelf zo ontspannen mogelijk te krijgen. Ga bijvoorbeeld lekker 
muziek luisteren, klets of bel met anderen of kijk een aflevering/filmpje 
online. Hier zul je je hopelijk rustiger door voelen.

 » Het kan helpen om je gedachten op te schrijven op papier, om als het ware 
het op deze manier van je af te schuiven.  

 » Focus en vertrouw op jezelf en vergelijk jezelf niet met anderen. Jij hebt 
super erg je best gedaan voor deze dag! Tuurlijk het is overweldigend om 
te zien dat er honderden andere studenten ook aanwezig zijn en voor een 
plekje vechten, maar wees trots op je eigen werk en vertrouw hierop. 

 » Letten op je ademhaling kan ook helpen om meer rust in je hoofd en 
lichaam te krijgen. 

 » Accepteer dat het voelen van stress en zenuwen er nu eenmaal bijhoren 
op zo’n dag. Laat het op je afkomen! 

Pauze:
 » Zorg ervoor dat je je rust neemt tussen de toetsen door. Ga nu niet meer 

“stress leren”, dit heeft geen nut. De leerstof zit goed in je hoofd, vertrouw 
daarop. Ontspan in de pauzes tussendoor en zoek afleiding voor jezelf 
door je bezig te houden met andere (leuke) dingen. Een frisse neus halen 
buiten kan je ook weer meer energie geven voor de volgende toets.

 » Zorg ervoor dat je naar de toilet bent geweest voordat je de tentamenhal 
in gaat. Voor sommige toetsen kan je tijd tekort hebben en je wilt dan dus 
niet ook nog eens tijd verliezen aan een toiletbezoek tijdens de toets. 

 » Als je een toets gemaakt hebt, probeer dan de gedachten en onzekerheden 
hierover los te laten. Je kan er niks meer aan veranderen en je hebt je best 
gedaan. Bereid je nu weer voor op je volgende toets, daar heb je immers 
nog invloed op!
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Na afloop van de toetsdag
 » Als de toetsdag afgelopen is, ga dan lekker zo snel mogelijk naar huis. 

Blijf niet nog lang hangen om alle antwoorden te bespreken met anderen. 
Je weet nooit wie uiteindelijk het goede antwoord heeft gegeven en bij 
de motivatie / inzichtsvragen / open vragen kunnen er ook meerdere 
antwoorden goed zijn. Houd je dus niet met de antwoorden van anderen 
bezig. De kans is aanwezig dat je je hier sneller onzeker door gaat voelen, 
terwijl dat helemaal niet nodig is.

 » Beloon jezelf met een bezigheid waar je zin in hebt en plezier uit haalt. 
Waarschijnlijk ben je wel moe van de dag, dus ga lekker de hele avond 
chillen met familie of vrienden. Doe iets waar jij blij van wordt!

 » Geef niet op als je een slecht gevoel hebt over hoe de selectiedag is 
verlopen. Er zullen veel mensen zijn die ook onzeker zijn over hun werk. 
Wees niet te kritisch en wacht het resultaat af. Houd de hoop erin totdat de 
uitslag bekend is. 

Overige tips:
 » Ga niet nog als een gek samenvattingen doorlezen op de dag zelf, je hebt 

er hard voor gewerkt, vertrouw op je kennis! 
 » Tijdens het maken van een meerkeuze-toets: gebruik de afstreepstrategie: 

welke antwoorden zijn sowieso fout; streep die weg. 
 » Nauwkeurig en begrijpend lezen wat er van je verwacht wordt bij de 

opdrachten. 
 » Gebruik stickynotes en markers indien mogelijk.
 » Zorg voor een vol flesje water tijdens de toets.
 » Vergeet je ID-kaart niet!
 » Blijf logisch nadenken tijdens de toetsen. Maak het niet te moeilijk voor 

jezelf.
 » Maak zoveel mogelijk vragen af, dit kan ook scannend bij tijd tekort.
 » Werk overzichtelijk voor jezelf met de opdrachten.
 » Bekijk eerst een keer alle vragen kort en start daarna ivm tijdnood. Zo 

heb je een idee hoeveel tijd iedere vraag zal kosten en kan je je tijd hierop 
indelen. Blijf dus niet te lang hangen bij één vraag. 
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Do’s:
 » Goede voorbereiding

 � Studeer op je manier die voor jou het best is.
 � Lees nauwkeurig wat er precies van je verwacht wordt, zo voorkom je 

onnodige foutjes.
 � Rond de dingen als een dossier of thuisopdracht zo snel mogelijk 

(maar wel netjes!!) af zodat je je daarna volledig op de studiestof kan 
focussen.

 � Maak een planning en houdt je hieraan, maar gun jezelf ook af en toe 
pauze tussen het studeren door.

 � Maak een paklijst voor de dag zelf zodat je niks vergeet.
 » Op tijd beginnen met de studiestof studeren

 � Studeer!!!! Het is niet gaaf om naar de selectiedag te komen en rond te 
bazuinen dat je niks hebt gedaan, dat is gewoon zonde. 

 � Begin op tijd zodat het te verdelen is, je kan beter achteraf wat extra 
tijd hebben. 

 � Maak je eigen samenvatting, het is vaak makkelijker om je eigen 
geschreven werk te lezen in het Nederlands.

 � Onderschat het niet, studeer gewoon echt zoveel mogelijk.
 � De artikelen die gegeven worden in de stof zijn net zo belangrijk als 

het hoofdstuk dat erbij wordt gegeven. Vergeet vooral niet om die ook 
grondig door te lezen (percentages zijn ook belangrijk).

 � Noteer onderwerpen die je niet begrijpt en zoek uit hoe deze werken. 
 » Hoofd- en bijzaken onderscheiden

 � Het selecteren over welke studiestof vragen worden gesteld, waaruit je 
kan concluderen dat deze leerstof belangrijk is. Wees kritisch op de tijd 
die je besteedt aan details leren, vaak worden er helemaal niet zoveel 
details gevraagd.

 � Om de leerstof goed te begrijpen is het verstandig om je goed in te 
lezen in de onderwerpen van de studiestof. 

 � We raden aan om ook plaatjes uit de leerstof goed te leren.
 » Veel oefenen

 � Oefen veel, ook met tijd als je weet dat dit een ding is bij jouw toets. 
 » Goed lezen bij de toets zelf

 � Logisch nadenken bij de non-cognitieve toets, denk rustig over een 
casus na, maar ga het niet over analyseren. Daar heb je de tijd niet 
voor.

Do’s en Dont’s van de 
Decentrale Selectie
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 » Rondvragen naar ervaringen/tips over de toets/motivatie:
 � Het is echt goud als je iemand kent die de selectie zelf heeft gedaan 

en je alle ins- en outs kan vertellen. Schroom dan ook niet om dit soort 
contacten te zoeken en vraag lekker rond. Studenten vinden het vaak 
ook leuk om je te helpen! 

 � Vraag ook vooral studenten en artsen om je studiestof uit te leggen 
wanneer je het niet begrijpt.

Don’ts
 » Veel stressen over onderdelen waar je niet op kunt voorbereiden

 � Maak jezelf rustig door goed voor te bereiden op de zaken die je wel in 
de hand hebt en ga je niet druk maken om de toetsen die je niet voor 
kan bereiden. Als de faculteit zegt dat je je niet voor kan bereiden is dit 
ook zo en ga dus geen loze energie steken in dat wel proberen. 

 » Paniek over zinnen jargon/Latijn/Engels/taal: rustig lezen helpt
 � De omschakeling van het Nederlands naar het Engels in combinatie 

met de medische taal kan erg lastig zijn. Maak je geen zorgen! Ook 
hierin ben je niet de enige. Probeer alles rustig uit te zoeken en ook 
vooral naar het geheel te kijken in plaats van elk woordje te willen 
ontleden.

 » Laat opblijven
 � Op een gegeven moment moet je kappen met studeren en gewoon 

gaan slapen, een goede nachtrust is ook belangrijk voor de grote dag! 
 � Neem ook voor het naar bed gaan wat tijd voor jezelf en probeer wat 

te ontspannen. 
 » Te laat beginnen met voorbereiden, waardoor je last minute nog dingen 

moet doorlezen, dit levert veel stress op. 
 � Te laat beginnen met voorbereiden is een no-go. Last minute nog 

dingen moeten doorlezen levert megaveel stress op. 
 � Stel dingen zo min mogelijk uit en kom voorbereid.

 » Randzaken niet goed voorbereiden
 � Portfolio/CV/randzaken niet op orde hebben. Zou zonde zijn als je 

daardoor niet toegelaten wordt!
 � De kennistoetsen zijn niet alles!! Zorg dat je je ook goed voorbereid op 

de andere toetsen/huiswerkopdracht/dossier. Vaak is dit minstens zo 
belangrijk. 

 » Niet goed oefenen
 � Vaak onthoud je dingen beter door te oefenen, probeer dit zoveel 

mogelijk te doen. 
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Gouden tips op een rijtje:
 » Probeer contact te leggen met mensen die al de decentrale selectie hebben 

gedaan.
 » Begin op tijd en bereid je goed voor.
 » Geloof in jezelf, meer dan je best kan je niet doen!
 » Onderschat niet hoeveel tijd de voorbereiding van de DS kost.
 » Denk goed na waarom jij meedoet aan de decentrale selectie.
 » Veel oefenen!

De hoeveelheid studiestof die je moest leren voor het toelatingstentamen 
terwijl je midden in je examenjaar zit en ook nog veel moet doen voor school 
zoals PWS, boeken  lezen voor Nederlands en Engels, toetsweken e.d. dat 
was wel veel allemaal. Wat ik zelf gedaan heb is in de voorjaarsvakantie (de 
week voor de kennistoets) heel hard leren zodat ik de rest van de tijd veel aan 
school kon zitten.

Tip van een studieheld:
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Van harte gefeliciteerd als je toegelaten bent tot de opleiding geneeskunde; 
super gaaf! 

Studieverenigingen
Elke universiteit heeft zijn eigen studievereniging. We raden je absoluut aan om 
hiervan lid te worden als je toegelaten wordt tot de studie! Een studievereniging 
biedt bijvoorbeeld korting op boeken en organiseert allerlei leuke activiteiten, 
zoals excursies, workshops en medische congressen. Je hebt op deze manier 
volop gelegenheid om in contact te komen met je medestudenten uit alle jaren. 
Daarnaast kunnen ze allerlei vragen beantwoorden over de studie.

Groningen
De Medische Faculteitsvereniging Panacea (M.F.V. Panacea) is de 
studievereniging voor alle Geneeskundestudenten van Groningen. Het is de 
grootste medische faculteitsvereniging in Nederland en ook een van de grootste 
studieverenigingen in Groningen. De M.F.V. Panacea telt namelijk ruim 3500 
leden!  
https://www.panacea.nl/nl/bachelor

Utrecht
De Medische Studenten Faculteitsvereniging Utrecht “Sams”, oftewel de MSFU 
“Sams”, is dé studievereniging voor geneeskundestudenten in Utrecht. Bij hen 
kan je terecht voor het aanschaffen van je studieboeken, alles over onderwijs en 
natuurlijk leuke activiteiten. 
https://www.msfusams.nl/ 

UvA Amsterdam
Als geneeskundestudent kun je lid worden van de Medische Faculteitsvereniging 
der Amsterdamse Studenten (MFAS). De MFAS behartigt de belangen van de 
studenten en organiseert lezingen, debatten en masterclasses over medische 
onderwerpen. Ook organiseert MFAS in haar eigen café feesten en borrels. 
https://www.uva.nl/programmas/bachelors/geneeskunde/maak-kennis-met-ons/
studievereniging/studievereniging.html

VU Amsterdam
De Medische Faculteitsvereniging VU medisch centrum is in 1951 opgericht 
voor geneeskunde studenten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Met maar 
liefst vijfentwintig commissies, ongeveer 2500 leden en meer dan honderdvijftig 
actieve leden kan de MFVU veel bereiken. De commissies organiseren een breed 
scala aan activiteiten: van een gala tot een sportdag, van een buitenlandse 
reis tot een themafeest en van onderwijs gerelateerde workshops tot een 
zeilweekend. 
https://www.mfvu.nl/vereniging

Toegelaten, en dan?
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Leiden
Als je in Leiden Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Farmacie of 
Vitality and Ageing studeert dan ben je automatisch lid van de studievereniging 
Medische Faculteit der Leidse Studenten (M.F.L.S.). De M.F.L.S. zet zich in voor de 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en organiseert activiteiten om de 
band tussen studenten, maar ook met docenten, te versterken. Denk hierbij aan 
excursies, reizen, borrels, filmavonden, gala’s, lezingen, sportdagen en feesten.
https://www.student.universiteitleiden.nl/studentenleven/verenigingen/
studie-inhoudelijk/studieverenigingen/geneeskunde-lumc/geneeskunde-
bsc?cf=geneeskunde-lumc&cd=geneeskunde-bsc#tab-2 

Maastricht
MSV Pulse is de medische studievereniging van Maastricht. MSV Pulse 
ondersteunt, faciliteert en vertegenwoordigt jou als Geneeskundestudent. Haar 
25 commissies, zoals de Gala Commissie, Cultuur Commissie, SnowCie, FeestCie 
en EducaCie, organiseren het hele jaar lang leuke en educatieve activiteiten, 
evenementen en workshops. Pulse Onderwijs vertegenwoordigt jou in het 
onderwijs en staat altijd voor je klaar.
https://www.geneeskundeinmaastricht.nl/msv-pulse/ 

Rotterdam
De Medische Faculteits Vereniging Rotterdam (MFVR) is de studievereniging 
voor Geneeskunde studenten aan het Erasmus MC in Rotterdam. Tijdens je 
studententijd zal je ontdekken dat er meer is dan alleen studeren. In dat geval 
zit je bij de MFVR goed. Als faculteitsvereniging organiseert de MFVR veel 
activiteiten waaronder bijvoorbeeld het Eerstejaarsweekend, een stedentrip, een 
studie- en wintersportreis, workshops, carrière- en meeloopdagen en natuurlijk 
borrels en feesten. 
https://www.eur.nl/erasmusmc/campus/studentenorganisaties/mfvr 

Nijmegen
De Medische Faculteits Vereniging Nijmegen (MFVN) is de studievereniging 
voor de studies geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Molecular 
Mechanisms of Disease aan het Radboudumc. Gedurende haar hele bestaan 
heeft de MFVN zich ingezet voor de verrijking van het leven van medisch 
studenten, zowel binnen als buiten hun studie. 
https://www.mfvn.nl/thuis 

https://www.student.universiteitleiden.nl/studentenleven/verenigingen/studie-inhoudelijk/studieverenigingen/geneeskunde-lumc/geneeskunde-bsc?cf=geneeskunde-lumc&cd=geneeskunde-bsc#tab-2
https://www.student.universiteitleiden.nl/studentenleven/verenigingen/studie-inhoudelijk/studieverenigingen/geneeskunde-lumc/geneeskunde-bsc?cf=geneeskunde-lumc&cd=geneeskunde-bsc#tab-2
https://www.student.universiteitleiden.nl/studentenleven/verenigingen/studie-inhoudelijk/studieverenigingen/geneeskunde-lumc/geneeskunde-bsc?cf=geneeskunde-lumc&cd=geneeskunde-bsc#tab-2
https://www.geneeskundeinmaastricht.nl/msv-pulse/
https://www.eur.nl/erasmusmc/campus/studentenorganisaties/mfvr
https://www.mfvn.nl/thuis
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Nawoord
We hopen dat dit bestand nuttig is geweest tijdens jouw voorbereiding op de 
decentrale selectie. Hopelijk heb je bepaalde dingen geleerd hiervan, zoals je 
leerstrategie op de kennistoets of hulp bij de keuze voor welke universiteit je 
gaat kiezen. Heel veel succes met de voorbereiding op de decentrale selectie 
en met de daadwerkelijke selectiedag! We leven met jullie mee en hopen 
dat je zelfverzekerd de decentrale selectie ingaat.  Hopelijk kan jij een plekje 
bemachtigen in de stad waar je je hebt ingeschreven. 
Ps. Vergeet niet om lid te worden van onze WhatsAppgroepen op de volgende 
pagina!

Groetjes,
Slim Academy

Dit bestand is samengesteld door Slim Academy. Slim Academy is de place to 
be voor het kopen van Geneeskunde samenvattingen. Onze Geneeskunde 
studiehelden helpen jou graag je studie door. Slim Academy vat vrijwel alles 
voor jouw Geneeskunde studie samen. Van de literatuur tot de werkgroepen, en 
natuurlijk ook de Voortgangstoets! Neem alvast een kijkje op www.SlimAcademy.
nl en houd in augustus onze website en de WhatsAppgroep (zie volgende 
pagina) in de gaten voor een leuke kortingsactie! Daarnaast kun je als lid van 
bijna alle Geneeskunde studieverenigingen ook een exclusieve ledenkorting 
krijgen op onze samenvattingen!

• Slim Academy is al actief sinds 1994

• De meest complete studieondersteuning voor Geneeskunde

• Voordelige abonnementen en totaalpakketten

• Samenvattingen op papier en digitaal in de app

• Slim Academy wordt beoordeeld met een 8,8

• Slim Academy heeft al meer dan 500.000  

studenten geholpen

Slim Academy

https://slimacademy.nl
https://slimacademy.nl
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Vind ons op Facebook & Instagram
@SlimAcademy.nl

+31 10 214 32 45
klantenservice@slimacademy.nl
www.SlimAcademy.nl

Whatsapp groepen

Rijksuniversiteit 
Groningen

Universiteit 
Utrecht

Universiteit 
Leiden

Maastricht 
University

Universiteit van 
Amsterdam

Erasmus 
Universiteit
 Rotterdam

Vrije Universiteit 
Amsterdam

Radboud 
Universiteit 

Nijmegen

Per universiteit hebben wij een Whatsapp groep opgericht waar je al jouw 
vragen kunt stellen. Scan de QR om lid te worden.  

* Mocht de QR code niet werken, check de decentrale download pagina of mail naar 
klantenservice@slimacademy.nl


