
Buitenlandse vooropleiding opleiding (foreign preliminary education) 

Buitenlands diploma behaald in 2022 of eerder 

Submit na je aanmelding in Studielink, een verzoek tot toelating in via het online 
toelatingsportaal van de Universiteit Leiden (uSis). Deadline is 31 januari 2022. 

In het uSis-menu Aanmelding Opleiding upload je de volgende (gescande) 
documenten: 

1. Geldig (Europees) identiteitsbewijs of paspoort 
2. Nederlandse verblijfsvergunning (indien van toepassing) 
3. Curriculum Vitae (CV) 
4. Taaltoets Nederlands (indien van toepassing)  
5. Diploma’s en cijferlijsten 

De Faculteit zal aangeven of en welke aanvullende examens of testimonia je moet 
behalen. Je moet aantoonbare kennis van de Nederlandse taal hebben op minimaal 
het niveau van Nederlands als 2e taal, niveau 2.  

Buitenlandse opleiding en eindexamen in mei / juni 2023 
Volg je een buitenlandse opleiding met de vakken biologie, natuurkunde scheikunde 
en wiskunde in je eindexamenpakket (afhankelijk van inhoud en niveau) dan zal de 
Faculteit controleren of je daarmee toelaatbaar bent tot de opleiding Geneeskunde. 
Submit bij voorkeur voor 15 november 2022 maar uiterlijk 31 januari 2023 een 
compleet verzoek in via het online toelatingsportaal (uSis). Je overlegt (gescande) 
certificaten en/of cijferlijsten. Je moet aantoonbare kennis van de Nederlandse taal 
hebben op minimaal het niveau van Nederlands als 2e taal, niveau 2. De Faculteit zal 
aangeven of je eindexamenpakket voldoende overeenkomt met de gestelde 
toelatingseisen en/of je aanvullende examens of testimonia moet behalen.  
 

Deficiënties wegwerken 
Deficiënties wegwerken op vwo-niveau kan door het afleggen van deelcertificaten van 
het Staatsexamens  of de examens van de Centrale Commissie Voortentamens. 
Andere toetsen of examens worden niet geaccepteerd. Onderwijs voor deze vakken 
kun je o.a. volgen bij een ROC of een VAVO in je omgeving, bij privé-instituten, 
privélessen of zelfstudie. Deficiënties moeten weggewerkt zijn voor 15 juli 2023. 
Houd rekening met een termijn van minimaal een jaar voor het wegwerken van vier 
deficiënties.  

Heb je een of meerdere vakken (biologie, scheikunde, natuurkunde en/of 
wiskunde) niet in je eindexamenpakket of niet op het gewenste vwo-niveau/inhoud 
of kun je geen certificaat overleggen voor 15 juli 2022 dan voldoe je niet aan de 
toelatingseisen voor de opleiding Geneeskunde. Na je eindexamen kun je in 
studiejaar 2023-2024 deelcertificaten of universitaire testimonia (CCVX) behalen en 
je opgeven voor de selectieprocedure voor 2023-2024. Check vanaf oktober 2022 de 
website voor de selectie en plaatsingsprocedure voor studiejaar 2024-2025. 
 

https://www.duo.nl/particulier/staatsexamen-vo/index.jsp
https://www.ccvx.nl/


General information for Non-Dutch speakers  

In the Netherlands the number of applications for the bachelor programme in 

Medicine exceeds the number of places available. Approximately 8000 candidates 

who meet all entry requirements seek admission while nationwide less than 2800 

places are available. The bachelor in Medicine programme in Leiden is a so called 

"numerus fixus" i.e. has a limited number of available places. At the Faculty of 

Medicine (Leiden University Medical Center) 320 places are available each year for 

the bachelor programme in Medicine. Prospective students will be selected by the 

faculty during a selection procedure consisting of 2 separate rounds. Non-Dutch 

educated candidates who wish to participate in the selection procedure for the 

bachelor programme in Medicine at Leiden are advised to apply, after registering in 

Studielink (deadline January 15th, 2023) for a ‘decision on admission’ through the 

online registration system of Leiden University at the latest on January 31st, 2021. 

The ‘letter of admission’ will state if the prior education is sufficiently equivalent to 

the required Dutch vwo-diploma (Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs i.e. 

Resumed-Scientific-Education). Specifically the knowledge of the subjects Biology, 

Chemistry, Physics and Mathematics will be assessed, as well as sufficient knowledge 

of the Dutch and English language. If the level of the present education in any of 

those six subjects is not equivalent to the final attainment level of the Dutch vwo, 

further examinations and tests will be requested. Before applying for the selection 

procedure candidates are advised to check if passing those additional examinations is 

achievable before the start of the program. Note that knowledge of all four science 

subjects and sufficiency in English is required for the first selection day in February 

2021, when all registered candidates will take part in the English BMAT– test. The 

scoring on the BMAT-test will result in a ranking position. The highest scoring 

candidates for the program in Medicine will be invited for the second selection day in 

March 2021. The selection procedure in March will be in Dutch only. If your 

command of the Dutch language is not sufficient yet, you are advised to gain 

proficiency in Dutch before applying for the selection procedure. Please note that the 

language of instruction in the bachelor programme in Medicine is Dutch as well as 

the master programme in Medicine. Check the website of Leiden University for 

additional Information on studying at Leiden University and how to apply. Only 

candidates who meet all the entry requirements ánd are selected will be invited for 

the program starting in September 2023. 


