Toelatingseisen, aanmeldings- en selectieprocedure zijinstroomprogramma geneeskunde VUmc
Algemeen
In studiejaar 2012-2013 start VUmc met een zij-instroomprogramma voor de opleiding geneeskunde.
Voor dit programma selecteren wij 24 studenten waarvan wij verwachten dat zij dit zware en
uitdagende programma aan kunnen. Hier lees je aan welke toelatingseisen je moet voldoen en hoe je
je aan kunt melden.

Wat zijn de toelatingseisen?
Om deel te kunnen nemen aan het zij-instroomprogramma geneeskunde VUmc 2012 voldoe je aan de
volgende toelatingseisen:
1. Je hebt één van onderstaande universitaire bacheloropleiding afgerond of rondt deze af vóór
1 september 2012:
a. Biomedische Wetenschappen of Medische Biologie
b. Gezondheidswetenschappen
c. Technische geneeskunde
d. Gezondheid en Leven, profiel biomedicine
e. Medische Natuurwetenschappen, onderzoeksprofiel
f. Liberal Arts en Sciences, profiel Science en premedical track
2. Je hebt affiniteit met en bent geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek
3. Je hebt affiniteit met en bent geïnteresseerd in de gezondheidszorg
4. Je hebt, wanneer Nederlands niet je moedertaal is, een certificaat NT2-II. Dit is nodig omdat
de voertaal van de opleiding Nederlands is.

Heb je een ander diploma en wil je toch meedoen?
In sommige gevallen kun je met een ander diploma dan van bovenstaande opleidingen toch
deelnemen. Heb je een diploma van een universitaire bacheloropleiding met biomedische vakken
(minimaal 90 studiepunten (ECs))? Wanneer vier van onderstaande zeven basis kennisdomeinen
voldoende aan bod zijn gekomen in je opleiding, ben je ook toelaatbaar.
- Fysiologie van hart, nieren en longen
- Moleculaire en cellulaire processen (DNA/RNA/eiwitsynthese en genregulatie)
- Stofwisseling en Biochemie van koolhydraten, eiwitten en vetten
- Anatomie en embryologie
- Histologie van weefsels
- Infectie en afweersysteem
- Hormonale regelsystemen

Je diploma laten beoordelen
Voldoe je niet aan de standaard toelatingseisen, maar denk je dat je wel aan bovenstaande eisen
voldoet? Dan kun je door de zij-instroom selectiecommissie laten bepalen of jouw diploma voldoet
voor toelating. Download hiervoor het document ‘aanvraag toelating zij-instroom geneeskunde’ en
stuur het met het aanmeldformulier (‘aanmeldformulier zij-instroom geneeskunde’) ingevuld per e-mail
naar zij-instroom@vumc.nl. Stuur daarbij ook (digitaal) mee:
- een officiële cijferlijst met studiepunten (ECs) van je bacheloropleiding
- een overzicht van je gevolgde of te volgen studieonderdelen
- een uitgebreide omschrijvingen van de studieonderdelen.
Binnen twee weken krijg je een bevestiging van ontvangst.
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Hoe kun je je aanmelden voor de zij-instroom geneeskunde VUmc?
Van 15 november 2011 tot en met 15 januari 2012 kun je je aanmelden voor het zijinstroomprogramma geneeskunde van VUmc. Je meldt je aan door het aanmeldformulier
(‘aanmeldformulier zij-instroom geneeskunde’) van de website te downloaden en in te vullen. Het
compleet ingevulde formulier kun je per e-mail sturen naar: zij-instroom@vumc.nl. Binnen twee weken
krijg je een bevestiging van ontvangst.

Voldoe je niet aan de standaardtoelatingseisen en wil je je diploma laten
beoordelen?
Stuur dan naast je aanmeldingsformulier ook de aanvraag mee voor de beoordeling van jouw
bachelordiploma. Binnen twee weken krijg je een bevestiging van ontvangst.

Hoe gaat het verder?
In februari 2012 beoordeelt de selectiecommissie zij-instroom alle aanmeldformulieren. Wanneer je
aanmelding voldoende is, word je uitgenodigd voor de eerste selectieronde. Bij deze uitnodiging krijg
je meer informatie over de selectieprocedure.

Hoe verloopt de selectieprocedure?
Het zij-instroomprogramma geneeskunde VUmc heeft plaats voor maximaal 24 studenten. De
selectieprocedure bestaat uit drie rondes.

De eerste selectieronde
Als je je op tijd aangemeld hebt en voldoet aan de toelatingseisen, wordt je uiterlijk medio februari
2012 door de selectiecommissie zij-instroom uitgenodigd voor de eerste selectieronde. De commissie
vraagt je dan in de uitnodigingsbrief om een uitgebreid inschrijfformulier en cv in te vullen en mee te
nemen naar de toets.
Op 23 maart 2012 doen de uitgenodigde deelnemers een kennistoets. Dit is een multiple choice-toets
met 150 tot 200 vragen over vakken die voor geneeskunde noodzakelijk zijn: anatomie,
(patho)fysiologie (inclusief metabolisme en endocrinologie), celbiologie, biochemie, medische
microbiologie en infectieleer, genetica en farmacologie. De stof die je voor deze toets moet lezen,
staat dan op de website.
De best scorende deelnemers gaan door naar de tweede selectieronde. Er zijn ongeveer zeventig
plaatsen in de tweede ronde. Wanneer je niet bij de best scorende deelnemers hoort, krijg je een
afwijzingsbrief.

De tweede selectieronde
In april 2012 is de tweede selectieronde. In deze ronde kijkt de selectiecommissie naar je
inschrijfformulier, cv en bijgevoegde bewijsstukken. De commissie zal daarbij selecteren op:
a. Je cijfers (met name van jaar 2 en het eerste semester van jaar 3)
b. Of je nominaal loopt en op tijd je bacheloropleiding kunt afronden.
c. Je affiniteit met en interesse in wetenschappelijk onderzoek
d. Je affiniteit met en interesse in de gezondheidszorg.
Aan het einde van de tweede ronde gaan de best scorende deelnemers (ongeveer 45) door naar de
derde selectieronde. Wanneer je niet bij de best scorende deelnemers hoort, krijg je een
afwijzingsbrief.

De laatste selectieronde
Tijdens de derde en laatste selectieronde in de tweede week van mei, zul je zes korte interviews doen
met leden van de selectiecommissie. Tijdens de interviews bekijkt de commissie of je alles in huis
hebt om een goede VUmc-student, een goede arts en een goede onderzoeker te worden. Zij letten
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daarbij onder meer op communicatie, zelfstandigheid, inlevend vermogen, reflecterend vermogen,
studievaardigheden, motivatie, en interesse in wetenschappelijk onderzoek.

Op basis van deze gesprekken krijg je van de selectiecommissie een rangnummer. De kandidaten
met de hoogste scores (maximaal 24), worden toegelaten tot het zij-instroomprogramma van
geneeskunde VUmc-compas, op voorwaarde dat zij vóór 1 september 2012 hun bachelor halen.

Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.
November 2011
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