REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN
UNIVERSITEIT MAASTRICHT, STUDIEJAAR 2019/2020
De Regeling is vastgesteld door het College van Bestuur op 28-06-2018 na verkregen advies van
de studentengeleding van de Universiteitsraad op 27-06-20181

Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)
Artikel 7.53 Beperking inschrijving op grond van beschikbare onderwijscapaciteit
1. Het instellingsbestuur kan per opleiding in verband met de beschikbare onderwijscapaciteit
het maximum aantal studenten vaststellen dat voor de eerste maal kan worden
ingeschreven voor de propedeutische fase van de desbetreffende opleiding. De vaststelling
geschiedt voor een studiejaar.
2. Het instellingsbestuur selecteert de aspirant-studenten in verband met de beschikbare
onderwijscapaciteit uitsluitend op grond van kwalitatieve criteria. Het aantal soorten
kwalitatieve selectiecriteria bedraagt ten minste twee.
3. Het instellingsbestuur maakt tijdig de kwalitatieve selectiecriteria en de selectieprocedure
bekend op grond waarvan de toelating zal plaatsvinden ingeval het aantal aspirantstudenten het maximum aantal, bedoeld in het eerste lid, zou overschrijden. Het
instellingsbestuur stelt daartoe een reglement vast. Bij het vaststellen van het reglement
houdt het instellingsbestuur rekening met de belangen van aspirant-studenten afkomstig
uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderscheidenlijk Aruba,
Curaçao en Sint Maarten.
4. Het instellingsbestuur schrijft niet meer studenten in dan het maximum aantal dat het
instellingsbestuur in verband met de beschikbare capaciteit heeft vastgesteld.
5. Indien ten aanzien van een opleiding een ministeriële regeling als bedoeld in artikel 7.56 is
vastgesteld, blijft dit artikel buiten toepassing.
6. Voor 1 december van het kalenderjaar voorafgaande aan het studiejaar waarvoor de
eerste vaststelling geschiedt, doet het instellingsbestuur hiervan mededeling aan Onze
minister. Voor een opleiding die na deze datum voor de eerste maal is opgenomen in het
register, bedoeld in artikel 6.13, en waarvan het onderwijs zal aanvangen met ingang van
het daaropvolgende studiejaar, geldt 1 april als uiterste datum voor de mededeling aan
Onze minister van de onderwijscapaciteit van die opleiding.
7. Bij ministeriële regeling2 kunnen in ieder geval voorschriften worden vastgesteld met
betrekking tot:
a. de aanmeldingsdatum voor selectie; en
b. indien een opleiding door meer dan één instelling als bedoeld in artikel 1.2, onder
a, wordt verzorgd, het aantal selectieprocedures van een bepaalde opleiding
waaraan een gegadigde in hetzelfde studiejaar kan deelnemen.
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Met inachtneming van de universiteit brede afspraken over vormgeving en uitvoering van de selectie voor fixusopleidingen,

stellen de desbetreffende faculteitsbesturen de selectiecriteria en –procedure vast na verkregen advies van de
studentengeleding van de faculteitsraad.
2

Deze regeling, houdende wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs (Ratho), is op 19 november 2015

bekendgemaakt in de Staatscourant (nr.40984)
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Artikel 1
Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Bewijs van toelating: op naam gesteld document, afgegeven door de Universiteit
Maastricht, dat aantoont dat een kandidaat de selectie heeft doorlopen en geplaatst is
binnen de door het College van Bestuur vastgestelde onderwijscapaciteit;
b. CET: Central European Time
c. College van Bestuur: College van Bestuur van de Universiteit Maastricht;
d. Diploma:
i.
diploma als bedoeld in artikel 7.24, eerste en tweede lid, van de wet, dan wel een
daarmee overeenkomend diploma, behaald in Bonaire, Saba, Sint Eustatius,
Curaçao, Sint Maarten, Aruba of Suriname danwel het diploma van het Europees
baccalaureaat van de Europese school, bedoeld in het Statuut van de Europese
school (Tractatenblad 1957, nr. 246), voor zover dat baccalaureaat het vak
Nederlands als eerste of tweede taal omvat;
ii.
diploma van een niet in artikel 7.24 van de wet bedoelde vooropleiding of een niet
in artikel 7.28, eerste lid, van de wet bedoelde opleiding dat op grond van een voor
Nederland in werking getreden internationale overeenkomst toegangsrecht tot het
Nederlandse hoger onderwijs met zich meebrengt;
iii.
gewaarmerkte verklaring van het College van Bestuur, inhoudende dat de
kandidaat met toepassing van de artikel 7.25, derde lid of vijfde lid, 7.28, lid 1a,
tweede lid, of 7.29, eerste, derde of vierde lid van de wet, onverminderd artikel
7.28, vierde lid, van de wet, tot de opleiding van zijn keuze kan worden toegelaten;
e. Faculteiten: de faculteiten van de UM
f. Fixusopleiding: bacheloropleiding waarvoor op grond van de artikelen 7.53 of 7.56 van de
wet een beperkt aantal studenten kan worden ingeschreven;
g. Getuigschrift: getuigschrift als bedoeld in artikel 7.11, tweede lid, van de wet;
h. Instelling: Universiteit Maastricht;
i. Kandidaat: degene die zich voor de propedeutische fase van een bepaalde opleiding wil
aanmelden of laten inschrijven;
j. Nadere vooropleidingseisen: eisen als bedoeld in artikel 7.25, eerste en tweede lid, van de
wet;
k. Opleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel a
l. OWC: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
m. Selectie: selectieprocedure als bedoeld in artikel 7.53 van de wet;
n. SSC: Studenten Service Centrum van de Universiteit Maastricht
o. Studiejaar: tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop
volgende jaar;
p. Studielink: gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van de hogescholen en de
universiteiten;
q. UM: Universiteit Maastricht;
r. Vooropleidingseisen: eisen als bedoeld in artikel 7.24 van de wet;
s. Wet: Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).
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Artikel 2
Werkingssfeer
Dit reglement is van toepassing op de aanmelding en toelating van kandidaten voor
fixusopleidingen van de Universiteit Maastricht voor studiejaar 2019/2020. Aanmelden voor
fixusopleidingen voor studiejaar 2019-2020 is mogelijk vanaf 1 oktober 2018. Als het aantal
aanmeldingen op de aanmelddeadline van 15 januari lager is dan of gelijk is aan het maximum
aantal beschikbare plaatsen, vindt geen selectie plaats. In dat geval ontvangen de toelaatbare
kandidaten die zich vóór de aanmelddeadline hebben aangemeld een bewijs van toelating. Voor
deze kandidaten zijn vervolgens de regels van de UM met betrekking tot de studiekeuzecheck ofwel
matching van toepassing.
Artikel 3
Persoonsverificatie, vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen
Kandidaten dienen hun bewijsstukken voor persoonsverificatie, vooropleidingseisen en nadere
vooropleidingseisen uiterlijk 15 januari 2019 23:59 CET in te dienen als onderdeel van de
aanmelding. In aanvulling daarop kunnen faculteiten ook nog andere documenten vereisen van de
kandidaat als onderdeel van de aanmelding (bijv. een portfolio of cv). De persoonsverificatie wordt
voor 15 april 2019 afgehandeld door SSC/ Bureau Toelating en Inschrijving.
Artikel 4
Selectiecriteria en –procedure
De faculteiten stellen de selectiecriteria en –procedure vast voor fixusopleidingen. De
selectiecriteria en –procedure voor studiejaar 2019/2020 maken deel uit van deze regeling en zijn
opgenomen in de bijlagen A, B en C.
Artikel 5
Bewijs van toelating
De uiterlijke data voor het uitreiken van bewijzen van toelating voor studiejaar 2019/2020 zijn:
School of Business and Economics: 15 augustus 2019
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences: 14 september 2019
Faculty of Psychology and Neuroscience: 14 september 2019
Na ontvangst van het bewijs van toelating heeft de kandidaat 14 dagen de tijd om het bewijs van
toelating te accepteren via Studielink.
Artikel 6
Aanmelding voor fixusopleiding
1. Het aantal keren dat een kandidaat zich kan aanmelden voor een fixusopleiding is maximaal
drie. Het College van Bestuur kan per opleiding het maximale aantal keren verder beperken.
Voor studiejaar 2019/2020 geldt:
Bachelor International Business: maximaal 3 aanmeldingen
Bachelor Psychologie: maximaal 3 aanmeldingen
Bachelor Geneeskunde: maximaal 2 aanmeldingen
2. Voor het maximale aantal aanmeldingen als bedoeld in het eerste lid telt een aanmelding, als
de kandidaat deze uiterlijk 15 januari 2019 23:59 CET intrekt, niet mee.
3.
Een kandidaat kan een verzoek bij het College van Bestuur indienen om zijn aanmelding niet
mee te tellen voor het maximaal aantal toegestane keren als bedoeld in lid 1, als hij er niet in
is geslaagd het voor toelating vereiste diploma of getuigschrift te behalen. Het College van
Bestuur besluit de aanmelding van een kandidaat niet mee te tellen, als de kandidaat voor 1
september 2019 bij het College van Bestuur daartoe een verzoek indient. Het Studenten
Service Centrum (SSC) handelt het verzoek namens het College van Bestuur voor 1 oktober
2019 af.
Artikel 7
Noodprocedure
Wanneer zich op 15 januari minder kandidaten hebben aangemeld dan het vastgestelde maximum
aantal fixusplaatsen, of wanneer gedurende de selectie en plaatsing minder kandidaten op de
ranglijst staan dan het vastgestelde maximum aantal fixusplaatsen, kan het College van bestuur
onder bepaalde condities, een verzoek indienen bij de Minister van OCW voor het toepassen van de
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noodprocedure voor een extra mogelijkheid tot aanmelding en daarmee de aanmelddeadline
doorschuiven naar 1 mei resp. 1 juli.
Artikel 8
Fraude
Bij constatering van fraude in het aanmeld- en selectieproces (bijvoorbeeld in de gegevens die
vermeld worden in de online vragenlijst of tijdens het maken van de testen) wordt een kandidaat
per direct uitgesloten van verdere deelname aan de selectie van die betreffende UMbacheloropleiding voor studiejaar 2019/2020.
Artikel 9
Bezwaar en beroep
Tegen besluiten met betrekking tot de selectieprocedure voor een fixusopleiding kan bezwaar
worden ingediend bij het College van Bestuur via het Complaints Service Point (CSP). De termijn
voor het schriftelijk indienen van een bezwaar bedraagt zes weken en vangt aan op de dag nadat
het bestreden besluit is bekendgemaakt. Kandidaten die het niet eens zijn met een beslissing van
het College van Bestuur op het bezwaar, kunnen in beroep gaan bij het College van Beroep voor
het Hoger Onderwijs (CBHO).
Artikel 10
Hardheidsclausule
De directeur SSC kan in uitzonderlijke gevallen waarin toepassing van de regels rondom selectie en
plaatsing tot onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden, ten gunste van de kandidaat
afwijken van de bepalingen uit dit reglement.
Artikel 11
Bewijzen van toelating voor het volgende jaar
In uitzonderlijke gevallen kan de UM een bewijs van toelating voor het volgend studiejaar uitreiken.
De kandidaat dient dit binnen 2 weken te accepteren via een schriftelijke kennisgeving aan de UM
op een daartoe aangereikt adres. Een bewijs van toelating voor het volgend studiejaar kan enkel
worden afgegeven wanneer een kandidaat succesvol een bezwaar- of beroepsprocedure heeft
afgerond óf een succesvol beroep heeft gedaan op de hardheidsclausule én de procedure pas is
afgerond na de start van het betreffende studiejaar.
Artikel 12
Wijziging
Wijziging van dit reglement wordt vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen advies
van de studentengeleding.
Artikel 13
Bekendmaking
Het College van Bestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van dit reglement, alsmede
van wijziging van dit reglement. Dit reglement wordt in ieder geval gepubliceerd via de UM
website.
Artikel 14
Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als Reglement Selectie Fixusopleidingen 2019-2020.
Artikel 15
Inwerkingtreding
Dit reglement geldt voor de selectie voor de in dit reglement genoemde numerus fixus
bacheloropleidingen van de UM voor studiejaar 2019-2020 en treedt in werking op 1 oktober 2018.
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Bijlage A:
Selectiecriteria Bachelor Geneeskunde Universiteit Maastricht academisch jaar 20192020
Tijdens de selectieprocedure worden de kandidaten beoordeeld op hun cognitieve en noncognitieve eigenschappen en vaardigheden, alsmede op hun affiniteit met, kennis over en
voorbereiding op de bacheloropleiding Geneeskunde in Maastricht.
Kandidaten die zich aanmelden voor deelname aan de International Track in Medicine (ITM) worden
daarnaast getoetst op hun motivatie voor het ITM en hun Engelse taalvaardigheid.
De selectie bestaat uit twee rondes*:
· Ronde 1: een tijdig online in te vullen portfolio, het addendum bij het portfolio en een
huiswerkopdracht
· Ronde 2: deelname aan de selectiedag in Maastricht# en indien van toepassing een tijdig
online in te dienen 'Definitieve planning ten aanzien van het tijdig voldoen aan de (nadere)
vooropleidingseisen voor de bachelor Geneeskunde'**
Ronde 1: een tijdig online in te vullen portfolio, het addendum bij het portfolio en een
huiswerkopdracht
Kandidaten moeten vóór 21 januari 2019, 16.00 CET (Central European Time) online een volledig
en correct ingevuld portfolio, het addendum bij het portfolio en een huiswerkopdracht hebben
aangeleverd.
In het portfolio staan diverse vragen die peilen naar informatie over de kandidaat zelf en diens
vooropleiding(en), eventuele deficiënties** en een plan van aanpak om tijdig aan de wettelijke
(nadere) vooropleidingseisen voor aanvang van de bachelor Geneeskunde aan de Universiteit
Maastricht (UM) per academisch jaar 2019-2020 te voldoen. Daarnaast vragen die peilen naar
onderscheidende kwaliteiten, naar inzicht in en mening over het Geneeskundeonderwijs in
Maastricht en over het Probleem-Gestuurd Onderwijs (PGO) aan de UM.
In het ‘Addendum bij het portfolio 2019-2020’ verzamelt een kandidaat alle bij het portfolio
behorende bijlagen / bewijsstukken.
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 beoordeling van de
huiswerkopdracht geschiedt voor alle kandidaten op gelijke wijze; er wordt geen rekening
gehouden met bijzondere omstandigheden van de kandidaat voorafgaand aan of tijdens het maken
van de opdracht. De huiswerkopdracht bestaat uit meerdere onderdelen en heeft een studielast
van circa 30 uur.
De beoordeling van het portfolio, het addendum bij het portfolio en de huiswerkopdracht wordt
uitgevoerd volgens vooraf vastgestelde criteria. Deze criteria zijn:
· Een kandidaat heeft zich tijdig (= uiterlijk op 15 januari 2019) in Studielink aangemeld voor de
Bachelor Geneeskunde van de Universiteit Maastricht.
• Er is sprake van adequate cognitieve kwaliteiten.
• Er is sprake van adequate non-cognitieve kwaliteiten.
• Er is sprake van een grondige voorbereiding op toelating tot de bachelor Geneeskunde in zijn
algemeenheid en aan UM in het bijzonder.
• Er is sprake van affiniteit met en kennis over leren in een PGO-systeem.
• Er is sprake van affiniteit met en kennis van het Maastrichtse Geneeskunde curriculum.
• Een kandidaat heeft het online portfolio tijdig en correct ingevuld en aangeleverd&.
• Een kandidaat heeft het addendum bij het portfolio, tijdig en correct gevuld en aangeleverd&
• Een kandidaat heeft de huiswerkopdracht tijdig en correct aangeleverd en adequaat uitgevoerd
&&.
Aanvullende criteria voor kandidaten met interesse voor het ITM:
• Er is sprake van voldoende motivatie voor deze stroom (wordt beoordeeld op basis van de
informatie in het portfolio).
• Er is sprake van voldoende Engelse taalvaardigheid. Daartoe wordt een aanvullende taaleis
gesteld. De exacte eisen zijn te vinden op de webpagina's over het ITM onder 'English Language
Proficiency ITM'. Een kandidaat moet op 15 augustus 2019 aan de gestelde taaleis voldoen.
De 700* kandidaten, die het hoogst scoren in de eerste ronde van de selectie gaan door naar de
tweede ronde. Op uiterlijk 8 februari 2019 ontvangen kandidaten, per e-mail, de uitslag van de
eerste ronde van de selectieprocedure en de daarmee samenhangende eventuele uitnodiging voor
deelname aan de tweede ronde.
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Ronde 2: Deelname aan de selectiedag in Maastricht# en indien van toepassing een tijdig
online in te dienen 'Definitieve planning ten aanzien van het tijdig voldoen aan de
(nadere) vooropleidingseisen voor de bachelor Geneeskunde'**
Tijdens de selectiedag voeren de kandidaten diverse opdrachten uit die peilen naar de
kerncompetenties die van belang zijn voor het succesvol doorlopen van de studie Geneeskunde en
de latere beroepsuitoefening. Deze kerncompetenties worden benoemd in het 'Raamplan
Artsopleiding 2009' en internationale wetenschappelijke literatuur. Het functioneren van de
kandidaten op het gebied van deze kerncompetenties wordt beoordeeld volgens vooraf
vastgestelde criteria. Deze criteria zijn:
• Er is sprake van adequate cognitieve kwaliteiten.
• Er is sprake van adequate non-cognitieve kwaliteiten.
Kandidaten voor het ITM voeren de opdrachten tijdens de selectiedag volledig in het Engels uit.
Kandidaten die per 15 januari 2019 nog openstaande deficiënties hebben, moeten vóór 29 maart
2019, 16.00 CET (Central European Time) online een volledig en van bewijsmateriaal voorziene
'Definitieve planning ten aanzien van het tijdig voldoen aan de wettelijke (nadere)
vooropleidingseisen voor aanvang van de bachelor Geneeskunde aan de UM per academisch jaar
2019-2020' indienen***.
Naast een uitgebreide beschrijving van de planning, moet het document (vanaf hier aangeduid als
'Definitieve planning') zijn voorzien van bewijsmateriaal in de zin van al behaalde certificaten /
voortentamens, bewijzen van inschrijving van geaccepteerde voortentamens en/of al ontvangen en
door de UM verstrekte dan wel geaccepteerde sufficiëntieverklaringen.
De beoordeling van de 'Definitieve planning' wordt uitgevoerd volgens vooraf vastgestelde criteria.
Deze criteria zijn:
· De 'Definitieve planning' voorziet in het tijdig voldoen aan de wettelijke (nadere)
vooropleidingseisen voor aanvang van de bachelor Geneeskunde aan de UM per
academisch jaar 2019-2020.
· De 'Definitieve planning' bevat alle relevante bewijsmaterialen.
· De 'Definitieve planning' is tijdig en op de juiste wijze aangeleverd.
Noten: #, *, **, ***, & en &&
# Aan inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk zal deelname aan de selectiedag op
Curaçao worden aangeboden.
* De kandidaten die het hoogst scoren in de eerste ronde van de selectie gaan door naar de
tweede ronde. Dit zijn in principe 700 kandidaten, waaronder maximaal 133 kandidaten voor het
ITM. Het maximum tot ronde 2 toe te laten aantal kandidaten voor het ITM is een afspiegeling van
het maximum in het ITM te plaatsen kandidaten (n=60).
Indien het totaal aantal aanmeldingen voor de eerste ronde minder dan 750 bedraagt, behoudt de
selectiecommissie zich het recht voor te besluiten om de eerste en de tweede selectieronde te
combineren en alle kandidaten uit te nodigen voor een selectiedag in de vorm zoals hierboven
beschreven voor de tweede ronde. Het portfolio, het addendum bij het portfolio en de
huiswerkopdracht zullen dan worden beoordeeld aan de hand van een vooraf bepaalde procedure
(zie documenten 'Procedure voor ronde 1' en 'Procedure voor ronde 2') en de hierboven
beschreven criteria.
** Voor toelating tot de bacheloropleiding Geneeskunde moet een kandidaat over het juiste
diploma en vakkenpakket / profiel beschikken. De eisen waaraan het diploma en vakkenpakket /
profiel moet voldoen, worden aangeduid als de wettelijke (nadere) vooropleidingseisen voor
aanvang van de bachelor Geneeskunde. Indien een kandidaat niet of niet volledig aan de (nadere)
vooropleidingseisen ten aanzien van het vakkenpakket / profiel voldoet, wordt dit aangemerkt als
het hebben van één of meerdere deficiënties.
In geval van een medio 2019 te behalen eerste en volledig vwo of gelijkwaardig diploma met het
juiste vakkenpakket (inclusief Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie) én waarbij de
vakken Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie het juiste niveau qua inhoud, omvang en
diepgang hebben, is er géén sprake van openstaande deficiënties.
*** Kandidaten die per 21 januari 2019 géén openstaande deficiënties hebben, zijn vrijgesteld van
het indienen van het document 'Definitieve planning ten aanzien van het tijdig voldoen aan de
(nadere) vooropleidingseisen voor de bachelor Geneeskunde' en ontvangen de maximale score
voor dit onderdeel van ronde 2 van de selectieprocedure.
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Indien het portfolio of het addendum bij het portfolio niet tijdig en correct wordt aangeleverd
wordt de betreffende kandidaat NIET uitgenodigd voor de selectiedag#.
&

De huiswerkopdracht wordt beoordeeld met voldoende of onvoldoende. Indien een
huiswerkopdracht niet aan de gestelde eisen (tijdig en correct aangeleverd en adequaat
uitgevoerd) voldoet wordt de huiswerkopdracht als onvoldoende beoordeeld en wordt de
betreffende kandidaat NIET uitgenodigd voor de selectiedag#.
De inhoud van de huiswerkopdracht dient als grondlegger voor 1 van de opdrachten tijdens de
selectiedag. Verder zal, indien blijkt dat twee of meer kandidaten gelijk eindigen voor wat betreft
hun totaalscores voor de opdrachten van de selectiedag en de ‘Definitieve planning’, de definitieve
rangorde vastgesteld worden door een vergelijkende beoordeling van de huiswerkopdracht.
&&

Zie volgende bladzijde
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Procedure ronde 1 van de selectie voor de bacheloropleiding Geneeskunde academisch
jaar 2019-2020
Ronde 1 bestaat uit een tijdig online in te vullen portfolio, het addendum bij het portfolio en een
huiswerkopdracht
In het portfolio staan diverse vragen die peilen naar informatie over de kandidaat zelf en diens
vooropleiding(en), eventuele deficiënties** en een plan van aanpak om tijdig aan de wettelijke
(nadere) vooropleidingseisen voor aanvang van de bachelor Geneeskunde aan de Universiteit
Maastricht (UM) per academisch jaar 2019-2020 te voldoen. Daarnaast vragen die peilen naar
onderscheidende kwaliteiten, naar inzicht in en mening over het Geneeskundeonderwijs in
Maastricht en over het Probleem-Gestuurd Onderwijs (PGO) aan de UM.
In het ‘Addendum bij het portfolio 2019-2020’ verzamelt een kandidaat alle bij het portfolio
behorende bijlagen / bewijsstukken.
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 beoordeling van de
huiswerkopdracht geschiedt voor alle kandidaten op gelijke wijze; er wordt geen rekening
gehouden met bijzondere omstandigheden van de kandidaat voorafgaand aan of tijdens het maken
van de opdracht. De huiswerkopdracht bestaat uit meerdere onderdelen en heeft een studielast
van circa 30 uur.
De beoordeling van het portfolio, het addendum bij het portfolio en de huiswerkopdracht wordt
uitgevoerd volgens vooraf vastgestelde criteria. Deze criteria zijn:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Een kandidaat heeft zich tijdig (= uiterlijk op 15 januari 2019) in Studielink aangemeld
Er is sprake van adequate cognitieve kwaliteiten.
Er is sprake van adequate non-cognitieve kwaliteiten.
Er is sprake van een grondige voorbereiding op toelating tot de bachelor Geneeskunde in
zijn algemeenheid en aan UM in het bijzonder.
Er is sprake van affiniteit met en kennis over leren in een PGO-systeem.
Er is sprake van affiniteit met en kennis van het Maastrichtse Geneeskunde curriculum.
Een kandidaat heeft het online portfolio tijdig en correct ingevuld en aangeleverd&.
Een kandidaat heeft het addendum bij het portfolio, tijdig en correct gevuld en
aangeleverd&
Een kandidaat heeft de huiswerkopdracht tijdig en correct aangeleverd en adequaat
uitgevoerd &&.

Aanvullende criteria voor kandidaten met interesse voor het ITM:
· Er is sprake van voldoende motivatie voor deze stroom (wordt beoordeeld op basis van de
informatie in het portfolio).
· Er is sprake van voldoende Engelse taalvaardigheid. Daartoe wordt een aanvullende taaleis
gesteld. De exacte eisen zijn te vinden op de webpagina's over het ITM onder 'English
Language Proficiency ITM'. Een kandidaat moet op 15 augustus 2019 aan de gestelde
taaleis voldoen.
De totaalscore van elke kandidaat wordt vastgesteld op basis van een gewogen gemiddelde van de
diverse onderdelen van het portfolio. De score voor het portfolio wordt gebaseerd op de diverse
deelscores voor de onderdelen ‘Vooropleiding’, ´Het plan van aanpak voor het wegwerken van
eventuele deficiënties´, ‘Onderscheidende activiteiten’, ‘PGO’ en ‘Het curriculum Geneeskunde in
Maastricht’ en de inhoud van het addendum bij het portfolio. Hierbij draagt het gemiddelde van de
cijfers voor de kernvakken (Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie)
op het overgangsrapport van 5 naar 6 vwo bij aan de score voor het onderdeel ‘Vooropleiding’.
Voor kandidaten met een afwijkend voortraject (bijvoorbeeld VWO 5 en 6 in 1 jaar of HAVO +
HBO) of een overgangsrapport van het een na laatste naar het laatste jaar van een VWO
gelijkwaardige opleiding is een passende omrekeningstabel opgesteld. Naast de cijfers voor de
kernvakken op het overgangsrapport van 5 naar 6 vwo dragen ook het afleggen van een
eindexamen in eventuele extra vakken, het volgen van tweetalig onderwijs in de bovenbouw van
het vwo en het studiesucces in een eventuele vervolgopleiding op hbo/wo-niveau bij aan de score
van het onderdeel ‘Vooropleiding’.
In geval van kandidaten met interesse voor het ITM wordt op basis van de 'ITM-specifieke vragen'
beoordeeld of de kandidaat specifieke vaardigheden/ervaring m.b.t. global health heeft. Verder
wordt beoordeeld of de motivatie voor deze stroom en de Engelse schrijfvaardigheid voldoende is.
Deze laatste beoordeling maakt geen deel uit van de eindscore van het portfolio van de kandidaat;

8

wel is een voldoende oordeel voorwaarde voor toelating tot de tweede ronde en eventuele toelating
tot het ITM.
De rangorde van de kandidaten wordt gebaseerd op hun score voor het portfolio. De kandidaat met
de hoogste score krijgt rangnummer 1, de kandidaat met de laagste score krijgt het hoogste
rangnummer##. De kandidaten met de hoogste score voor het portfolio worden uitgenodigd om
deel te nemen aan de tweede ronde van de selectieprocedure. In principe gaat het om 700
kandidaten*.
Een kandidaat ontvangt op uiterlijk 8 februari 2019 bericht over de uitslag van de eerste ronde van
de selectieprocedure en de daarmee samenhangende eventuele deelname aan de selectiedag. Dit
bericht zal per e-mail worden verzonden. Een kandidaat moet bij het boeken van een eventuele
reis naar Maastricht rekening houden met de onzekerheid over deelname aan de selectiedag en
verder zorgdragen voor het doorgeven van een geldig en actueel e-mailadres, met voldoende
ruimte in en toegang tot de mailbox, zodat de uitslag van de eerste ronde van de selectieprocedure
tijdig bij hem/haar bekend wordt.
De kandidaten die worden uitgenodigd voor de tweede ronde ontvangen eveneens op uiterlijk 8
februari 2019 nadere informatie over de selectiedag die zal plaatsvinden op 23 februari 2019 in
Maastricht#.
De selectieprocedure voor de bachelor geneeskunde vindt slechts één maal per jaar plaats. De
behaalde score en rangnummer kunnen niet worden meegenomen naar een volgend academisch
jaar. De selectieprocedure moet dan opnieuw in zijn geheel worden doorlopen.
Noten: #, ##, *, & en &&
# Aan inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk zal deelname aan de selectiedag op
Curaçao worden aangeboden.
## De rangorde van kandidaten is gebaseerd op hun score in vergelijking met de score van de
medekandidaten. Een hoog rangnummer betekent dus absoluut niet dat wij deze kandidaten
ongeschikt achten voor de bacheloropleiding Geneeskunde. Het betekent slechts dat er teveel
kandidaten zijn die een hogere score voor het portfolio hebben behaald.
* De kandidaten die het hoogst scoren in de eerste ronde van de selectie gaan door naar de
tweede ronde. Dit zijn in principe 700 kandidaten, waaronder maximaal 133 kandidaten voor het
ITM. Het maximum tot ronde 2 toe te laten aantal kandidaten voor het ITM is een afspiegeling van
het maximum in het ITM te plaatsen kandidaten (n=60).
Indien het totaal aantal aanmeldingen voor de eerste ronde minder dan 750 bedraagt, behoudt de
selectiecommissie zich het recht voor te besluiten om de eerste en de tweede selectieronde te
combineren en alle kandidaten uit te nodigen voor een selectiedag in de vorm zoals hierboven
beschreven voor de tweede ronde. Het portfolio, het addendum bij het portfolio en de
huiswerkopdracht zullen dan worden beoordeeld aan de hand van een vooraf bepaalde procedure
(zie documenten 'Procedure voor ronde 1' en 'Procedure voor ronde 2') en de hierboven
beschreven criteria.
& Indien het portfolio of het addendum bij het portfolio niet tijdig en correct wordt
aangeleverd wordt de betreffende kandidaat NIET uitgenodigd voor de selectiedag#.
De huiswerkopdracht wordt beoordeeld met voldoende of onvoldoende. Indien een
huiswerkopdracht niet aan de gestelde eisen (tijdig en correct aangeleverd en adequaat
uitgevoerd) voldoet wordt de huiswerkopdracht als onvoldoende beoordeeld en wordt de
betreffende kandidaat NIET uitgenodigd voor de selectiedag#.
De inhoud van de huiswerkopdracht dient als grondlegger voor 1 van de opdrachten tijdens de
selectiedag. Verder zal, indien blijkt dat twee of meer kandidaten gelijk eindigen voor wat betreft
hun totaalscores voor de opdrachten van de selectiedag, de definitieve rangorde vastgesteld
worden door een vergelijkende beoordeling van de huiswerkopdracht.
&&

Zie volgende bladzijde
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Procedure ronde 2 van de selectie voor de bacheloropleiding Geneeskunde academisch
jaar 2019-2020
De selectiedag vindt plaats op 23 februari 2019 in Maastricht. Tijdens deze selectiedag voeren de
kandidaten ~18-20 opdrachten uit, verdeeld over twee toetsen: een schriftelijke toets en een
computertoets. De opdrachten peilen naar een aantal kerncompetenties die de selectiecommissie,
gebaseerd op het 'Raamplan Artsopleiding 2009' en internationale wetenschappelijke literatuur,
van belang acht voor het succesvol doorlopen van de studie Geneeskunde en de latere
beroepsuitoefening. Verder zal de inhoud van de huiswerkopdracht dienen als grondlegger voor 1
van de opdrachten tijdens de selectiedag.
Voor een zeer kleine groep studenten met dwingende en geldige reden voor verhindering op 23
februari 2019 wordt op één nog nader aan te wijzen doordeweekse dag in de periode 25 feb – 25
maart 2019 deelname aan de tweede zit van de selectiedag aangeboden. Voor inwoners van het
Caribisch deel van het Koninkrijk zal eveneens op één nog nader aan te wijzen dag in de periode
25 feb – 25 maart 2019 op Curaçao een mogelijkheid tot het uitvoeren van de opdrachten van de
selectiedag worden aangeboden.
De beoordeling van de opdrachten wordt volgens een vooraf bepaalde procedure en volgens vooraf
vastgestelde criteria uitgevoerd. Deze criteria zijn:
• Er is sprake van adequate cognitieve kwaliteiten.
• Er is sprake van adequate non-cognitieve kwaliteiten.
De totaalscore van elke kandidaat wordt vastgesteld op basis van een gewogen gemiddelde van de
deelscores in elk van de ~18-20 opdrachten. De kerncompetenties komen daarbij veelal in
meerdere opdrachten aan de orde, terwijl individuele opdrachten vaak peilen
naar meerdere kerncompetenties.
Bij het beoordelen van de opdrachten worden de gegeven antwoorden op meerdere aspecten
beoordeeld en worden per onderdeel punten toegekend.
De 'Definitieve planning'*** ten aanzien van het tijdig voldoen aan de (nadere)
vooropleidingseisen voor de bachelor Geneeskunde wordt beoordeeld volgens de criteria:
• De 'Definitieve planning' voorziet in het tijdig voldoen aan de wettelijke (nadere)
vooropleidingseisen voor aanvang van de bachelor Geneeskunde aan Universiteit Maastricht per
academisch jaar 2019-2020.
• De 'Definitieve planning' is tijdig en op de juiste wijze aangeleverd. Bij de beoordeling van de
inhoud van de 'Definitieve planning' wordt gepeild naar de kerncompetentie 'Organisatie'.
De eindscore van een kandidaat is een combinatie van de totaalscore voor de tijdens de
selectiedag uitgevoerde opdrachten en de score voor de 'Definitieve planning' ten aanzien van het
tijdig voldoen aan de (nadere) vooropleidingseisen voor de bachelor Geneeskunde.
Op basis van de eindscore wordt de rangorde van alle kandidaten bepaald****. De kandidaat met
de hoogste score krijgt rangnummer 1, de kandidaat met de laagste score krijgt het hoogste
rangnummer*****. Indien blijkt dat twee of meer kandidaten gelijk eindigen voor wat betreft hun
totaalscores zal de definitieve rangorde vastgesteld worden door een vergelijkende beoordeling van
de huiswerkopdracht.
De selectieprocedure voor de bachelor Geneeskunde vindt slechts één maal per jaar plaats. De
behaalde score en rangnummer kunnen niet worden meegenomen naar een volgend academisch
jaar. De selectieprocedure moet dan opnieuw in zijn geheel worden doorlopen.

Noten: ***, **** en *****
*** Kandidaten die per 15 januari 2019 géén openstaande deficiënties hebben zijn vrijgesteld van
het indienen van het document “Definitieve planning ten aanzien van het tijdig voldoen aan de
(nadere) vooropleidingseisen voor de bachelor Geneeskunde” en ontvangen de maximale score
voor dit onderdeel van de selectieprocedure.
**** Het is niet mogelijk om de gemaakte opdrachten of andere onderdelen van de tweede ronde
van de selectieprocedure in te zien.
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***** De rangorde van de kandidaten wordt gebaseerd op hun eindscore t.o.v. de eindscore van
de medekandidaten. Wij doen hiermee dus geen enkele uitspraak over de geschiktheid dan wel
ongeschiktheid voor de bacheloropleiding Geneeskunde. Kandidaten kunnen niet zakken of slagen
voor (onderdelen van) de selectiedag en/of (de inhoud van) het document “Definitieve planning”
ten aanzien van het tijdig voldoen aan de (nadere) vooropleidingseisen voor de bachelor
Geneeskunde; er is geen absolute toetsnorm. Een lage positie in de rangorde betekent slechts dat
veel kandidaten een hogere eindscore
hebben behaald.
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BIJLAGE B:
Selectiecriteria en procedure voor het bachelor programma in Psychologie 2019/2020
Maastricht University
De selectiecriteria voor de selectie bestaan uit: (1) de schoolcijfers (van het voorlaatste jaar van de
middelbare school), (2) studiehouding, (3) motivatie en (4) inhoudelijke kennis over psychologie
als discipline. De selectie voor toelating tot het bachelor programma in Psychologie voor het
academisch jaar 2019-2020 bestaat uit verschillende stappen.
Na aanmelding via Studielink en de check op toelaatbaarheid door het SSC worden de gegevens
van de aangemelde toekomstige studenten doorgestuurd naar het Admission office van de FPN en
ontvangen zij een uitnodiging om deel te nemen aan de selectieprocedure.
In een online vragenlijst moeten studiekiezers informatie geven over hun vooropleiding (niveau,
diploma en schoolcijfers van het voorlaatste jaar voor Engels, Biologie en Wiskunde) (criterium 1),
over vragen over studiehouding en vaardigheden (criterium 2) en een omschrijving geven van
motivatie en extra curriculaire activiteiten (criterium 3). In totaal moeten ongeveer 50 vragen
worden beantwoord.
Na het invullen van deze online vragenlijst, worden de studiekiezers verwezen naar het materiaal
dat ter voorbereiding op de toets bestudeerd dient te worden en naar de toets zelf. Toekomstige
studenten moeten drie onderwerpen bestuderen voor de toets door het bekijken van 3 opgenomen
gedeeltes van colleges en het lezen van drie artikelen die betrekking hebben op elk van de drie
onderwerpen. Het bestuderen van het materiaal als voorbereiding op het examen kost ongeveer 4
tot 6 uur.
Het materiaal behandelt een onderwerp op een manier die lijkt op de werkwijze tijdens het
reguliere onderwijs van de bacheloropleiding Psychologie in Maastricht.
De vragenlijst en de toets worden aangeboden in zowel het Nederlands als in het Engels en de
toets bestaat uitsluitend uit meerkeuzevragen. Het materiaal ter voorbereiding op de toets is in het
Engels, ook in de Nederlandse track omdat het ook zo voorkomt in het bachelor programma.
Het is mogelijk om tussentijds de vragenlijst te onderbreken en op een later tijdstip weer verder te
gaan. Voor het definitief insturen van de antwoorden, kunnen deze dus nog veranderd worden.
Hierop is één uitzondering: vanwege technische redenen is het niet mogelijk om terug te keren
naar de vraag om je schoolcijfers in te vullen.
Wanneer je eenmaal de vragenlijst en/of de antwoorden op de toets hebt ingestuurd, is het niet
meer mogelijk om deze te veranderen.
De toets bestaat uit 15 meerkeuzevragen (met 3 antwoord opties), 5 voor elk onderwerp. De
toekomstige student moet de toets hebben afgerond vóór een vooraf vastgestelde datum
(criterium 4).
De gehele selectieprocedure wordt uitgevoerd via Qualtrics waarin bijgehouden wordt wie de
selectie heeft afgerond en wanneer studiekiezers nog bezig zijn worden (halfautomatische)
reminders gestuurd. De resultaten in Qualtrics worden geëxporteerd naar SPSS om een totale
score per deelnemer te berekenen. De totale score bepaalt de definitieve rangorde voor elke
kandidaat. De verdeling van de studiekiezers over de Engelse dan wel Nederlandse track vindt
plaats na het vaststellen van de rangorde. Het rangordenummer bepaalt of iemand een plaats
krijgt aangeboden of niet. Wanneer kandidaten dezelfde totaalscore hebben, dan bepaalt de score
op de motivatie vragen in de vragenlijst binnen de groep van kandidaten met dezelfde score wat
het rangorde nummer wordt. Het aantal kandidaten/studiekiezers (en rangordenummers) kan
hoger zijn dan het uiteindelijke aantal plaatsen dat voor plaatsing beschikbaar is.
Als een kandidaat een plaats krijgt toegewezen op basis van selectie, dan kan deze niet geruild
worden voor een plaats aan een andere universiteit of voor een plaats in een volgend studiejaar.
Dit betekent dat de kandidaat alleen maar in het studiejaar 2019-2020 in Maastricht kan starten
met de Bacheloropleiding Psychologie aan de Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht.
Er wordt geen gelegenheid geboden tot inzage in de gemaakte toetsen, noch in andere onderdelen
van de selectieprocedure.
De selectieprocedure vindt slechts eenmaal per jaar plaats. De scores en rangnummer van de
selectie kunnen niet worden meegenomen naar een volgend studiejaar. De selectieprocedure moet
dan in zijn geheel opnieuw doorlopen worden.
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BIJLAGE C:
Selection criteria and procedure bachelor International Business (IB) 2019/2020,
Maastricht University
International Business
Motivation (33,3 %)
For study choice
For School (SBE)
C.V. (33,3 %)
International experience during secondary school
Experience outside secondary school
International profile
Contribution to Diverse Classroom
School Grades (33,3 %)
Mathematics (50%)
English and Mother Tongue
We use the grades of the last completed year
(e.g. in the Netherlands class 5)
Motivation
This criteria looks at the motivation of the student and how well considered the choice is. More
specifically we are interested why an applicant chooses for a certain study and why an applicant
wants to study at SBE. In their motivation, students explain why they want to study International
Business and why they chose our faculty or university to do this. They have to motivate how their
experience and skills match with the special features of the curriculum and/or educational system.
Moreover we use the motivation letter to assess the level of the English language abilities.
Personal Profile
Students will be required to fill out a standard CV, which will be available on the website. The
information in the CV should support that of the motivation letter. All mentioned educational and
working experiences, needs to be proven through formal documents (diploma’s, testimonials, etc.)
in order to be taken into account.
Given the international character of the school we aim for having people from many countries in
our class room. But internationality is not only determined by origin but also by international
experience. Next to international experience we also appreciate working experience (such as
summer jobs).
School Grades
Applicants are asked to hand in a certified statement of grades with their school grades for
mathematics, English and their mother tongue. The school grades are seen as a proxy for the
analytical skills the student has. The score for mathematics will depend on two aspects: the grade
for mathematics and the level of the mathematics education (e.g., wiskunde A en B in the
Netherlands). For this purpose, a conversion table will be constructed. This table will also take
differences between countries into account.
Business and economics is not just about numbers but it is also about the capability to express
one’s thoughts clearly. In most of our courses students have to write individual or group papers.
Thus language capabilities are important as well. We have chosen to evaluate grades in English, as
well as their mother tongue, for example German if a student comes from Germany. In case the
student has English as mother tongue, the scores for English count twice. The reason to
incorporate language grades is not to assess their English language speaking capabilities, but to
assess to what extent they are able to interpret texts and to express thoughts in a structured way.
School grades will be assessed based on the last available grade list (grade list of the 5th year for
Dutch applicants), as applicants have to apply before they have completed school.
The selection procedure:
What is currently being communicated via the website is listed below:
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1. Standard curriculum vitae: please find the format in link (here appendix 1.1). When you have
finalised your cv, please convert it to PDF and upload it to My UM using the category 'Curriculum
vitae'.
2. Motivation letter: please find the format in link (here appendix 1.2). When you have finalised
your motivation questions, please convert the document to PDF and upload it to My UM using the
category 'Motivation letter'.
3. Certified Statement of Grades for your level in Mathematics and languages: please find the
format in link (here appendix 1.3). This form has to be filled out by a representative of your high
school, such as a dean or a teacher. When they have finalised and certified the statement, please
have them scan it and send it to you as a PDF-form. You can upload it to My UM using the category
'Other'. Please note that submitting your list of grades from the year before the final year is not
sufficient, nor can we use your list of grades from the final year. We really need the standard
format for the Certified Statement of Grades;
4. Supporting documents: to prove the experiences you have indicated in your curriculum vitae,
you will need to submit additional documents, for example statements from your school,
employers, voluntary organizations etc., certificates from language course etc. Please note that
experiences that are mentioned in your cv but not supported by formal proof/supporting
documents will not be considered in the evaluation. Consequently, this can lead to a lower ranking.
Please find the format for the supporting documents in link (here appendix 1.4). You can list the
documents, then insert them into the file. When you have finalised the supporting documents,
please convert the Word-file to pdf. After you checked whether the converted pdf-file is easily
readable, upload it to My UM using the category ‘Other’.
5. You can inform us that your file is complete by submitting the disclaimer statement you can find
in link (here appendix 1.5). Fill out the disclaimer statement, convert the Word-file to PDF and
upload it to My UM using the category ‘Disclaimer’. If you still need to gather documents, you
shouldn’t submit this form yet. However, if your file is complete well before the deadline, we can
already present it to the committee and, depending on the outcome, may be able to already
allocate a place to you by March 1st provided of course that you meet all requirements for
registration at UM and DUO. PLEASE NOTE: Documents submitted after the submission of this form
will no longer be taken into consideration and will not influence the outcome of the ranking.
SBE Admissions will inform you of the status of the decentralised selection file. We will start
presenting complete files to the committee around 15 January and will include all complete files
that arrive by 15 January at the latest. On 15 April your ranking number will be published via email and in Studielink.
The assessment will be based on:
·
Motivation (33%)
·
Curriculum vitae (33%)
·
Grades (33%)
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