
 

HBO 

Hbo-bachelorsdiploma behaald in 2020 of eerder 

Met een afgeronde hbo-bachelor ben je toelaatbaar tot een universitaire studie maar moet je 

aantonen dat je voor de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde niet deficiënt bent. 

Dien je verzoek uiterlijk 31 januari 2021. De Faculteit zal aangeven welke aanvullende examens of 

testimonia je nog moet behalen. Deelcertificaten en testimonia moeten voor 15 juli 2021 behaald en 

ingestuurd zijn. Let op: de kennis van deze vakken heb je nodig om een goede score op de BMAT-toets 

te behalen. Houd rekening met hogere kosten voor collegegeld als je al een bachelorsdiploma behaald 

hebt. Informatie vind je op de website van DUO. 

Hbo-propedeuse diploma behaald in 2020 of eerder 

Met een hbo-propedeusediploma ben je niet meer direct toelaatbaar tot een universitaire studie. 

Informatie hierover vind je op de website van DUO . Voor Biomedische wetenschappen zijn vwo-

deelcertificaten of universitaire testimonia (CCVX) verplicht voor de vakken biologie, scheikunde, 

natuurkunde en wiskunde. Eisen kunnen gesteld worden aan Engels en Nederlands. Dien je complete 

verzoek uiterlijk 31 januari 2021 in, maar bij voorkeur eerder, om voldoende tijd te hebben om 

deelcertificaten te behalen. De voorbereiding en examens voor deze vier vakken vragen minimaal een 

jaar in tijd. Deze deelcertificaten en testimonia moeten voor 15 juli 2021 behaald en ingestuurd zijn. 

Let op: de kennis van deze vakken heb je nodig om een goede score op de BMAT-toets te behalen.  

Hbo-propedeusediploma te behalen in juni 2021  

Met een hbo-propedeusediploma ben je niet meer direct toelaatbaar tot een universitaire studie. 

Naast je hbo-propedeuse  moet je deelcertificaten hebben voor de vwo-vakken in biologie, 

natuurkunde, scheikunde en wiskunde A of B. Heb je deze certificaten niet dan kun je dit jaar niet 

deelnemen aan de selectieprocedure voor de opleiding Biomedische wetenschappen. Je kunt in het 

jaar na het behalen van je hbo-propedeusediploma je deficiënties wegwerken. Check vanaf oktober 

2021 de website voor de selectie en plaatsingsprocedure voor studiejaar 2022-2023.  

  


