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• Zij-instroom Geneeskunde

• De Nijmeegse bachelor Geneeskunde
• De (nieuwe) éénjarige Premaster



Wil ik arts worden?

- Waarom geen Master Biomedische Wetenschappen?

- Waarom overweeg ik de overstap?
- Wat vinden mijn vrienden en familie hiervan?
- Wat past bij mij?

- Wil ik dit wel echt?



De Nijmeegse Bachelor GNK

• Uitgangspunten

• Leren is een actief en constructief proces (blended leeromgeving)
• Student heeft een actieve rol bij plannen, monitoren en evalueren van 

het leren.

• Leren is een interactief en collaboratief proces.
• Leren vindt plaats binnen betekenisvolle contexten.

• Leerlijnen
• Mechanismen van Gezondheid en Ziekte (MGZ)  Kennen jullie !
• Praktijk en Principes van de Geneeskunde (PPG)

• Context, Science and Inovation (CSI) !
• Professionaliteit (coaching) en Student meets Patiënt (SmP) !
• Projecten en vrije keuzeruimte.
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De (nieuwe) Premaster Geneeskunde

• Met ingang van studiejaar 1819 → éénjarig programma

• 25 plaatsen, maar …  toelating studenten die de Minor Geneeskunde 

succesvol doorlopen hebben.→ Voor de Premaster 2021-2022 maximaal 13 plaatsen 

gereserveerd voor biologiestudenten die de Minor 2020-2021 succesvol hebben doorlopen.

• 2 subgroepen
• Premasters - ex-Biomedisch/Anders
• Premasters - ex-Minor

• Toetsprogramma→ Bijlage bij OER Master GNK





Dus:
(1) Regulier (Klin Kwartalen + PPG) én
(2) Inhaalprogramma (PPG)

(Premasters ex-Minor doen inhaalprogramma CSI)



Inhaalprogramma Leerlijn PPG

• Vaardigheden Acute Geneeskunde (VAG) → onderwijsinhoud conform 

reguliere Bachelor

• Klinisch redeneren (PKR) → inhaalprogramma (toetsende werkgroepen; 

inleidend en daarna programma reguliere 5e en 6e kwartaal GNK)

• Communicatie en Consultvoering (PCC) → inhaalprogramma met o.a. 

simulatiepatiënten

• Psychomotore vorming (PPV) → inhaalprogramma met practica

• Zorgstage (PZS) → …..



Klinische (rotatie)kwartalen

• Q9/Q10 (3e jaar).

• Q7/Q8 (2e jaar) en tijdens Q7/Q8 → E1 t/m E4 uit Cluster E (Q11/Q12; 3e jaar).

• Afsluitende module E5 → eerste 2 wkn van juli !

• Klinische kwartalen voortgangstoets → 4 toetsen, in elk kwartaal één 
(beoordeling resp. op niveau 2, 3, 4 en 5 !) 

• Aantal onderwijsonderdelen verplicht !
(IVT/GVT en ITO’s)

• Regulier verplicht onderwijs leerlijn PPG



Professionaliteit en SmP

• Leerlijn Professionaliteit

• Op 3e-jaars bachelorniveau (B3)
• Toetsing

• Student meets Patient … 



Voortgangstoetsing Geneeskunde (VGT) 

• 4 toetsen: sept – dec – febr – mei

• Meetmoment  9 -10 - 11 en 12

• Zie: Toetsingsregeling Voortgangstentamens Bachelorcurriculum 
Geneeskunde

https://issuu.com/radboudumc/docs/vt-regeling_bachelorcurriculum_2017?e=28355229/52634125


En verder …

• Relatief ambitieus, zwaar en minder vrijblijvend programma

• Minder herkansingsmogelijkheden dan reguliere Bachelor Geneeskunde 

→ één !



Hoe gaat de selectie?

1. Screening totale kandidatenbestand  → toelaatbaar of niet?

2. Past het aantal kandidaten of moeten we selecteren?

3. Maken van rangvolgorde → cijfers, CV en motivatie.

4. Selectiegesprekken.



Hoe kan ik me voorbereiden?

- Oriënteer je op de Premaster

- Maak een realistische inschatting
- Maak eens een voortgangstoets (via StIP boekje ophalen, zelf nakijken)

Om per 1 september toegelaten te worden tot de Premaster dien je voor 15 
januari 2020 een E-StIP te sturen ! 

Vervolgens moeten alle papieren voor 1 mei 2021 binnen zijn.



Do’s and Dont’s

Do:

- Maak een bewuste keuze en weet dit onder woorden te brengen;
- Zorg voor goede beoordelingen;
- Zorg voor een up-to-date CV.

Don’t:
- Laat geen aanbevelingsbrieven schrijven;

- Zie een oordeel over je toelating niet als een oordeel over jouw als persoon.



Vragen?


