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Mijn personal statement 
Instructie 

 

 
Als onderdeel  van de selectie  van de 8+-route stuur je uiterlijk 31 januari 2020 je personal 

statement op. Dit is een beschrijving van jou als persoon en als aankomend student. Het 
personal statement is geen curriculum vitae, maar een onderbouwing van je keuze voor 
de studie Geneeskunde. Je beschrijft waarom je vindt dat je geschikt bent voor deze 
opleiding en waarom je een goede arts gaat worden. Voor het personal statement krijg 
je geen score. Het is een handvat om te reflecteren op jezelf en je studiekeuze. 
 

Inhoud 
 
Er bestaat geen voorbeeld van een personal statement, want het is een analyse van jou 
als persoon waarin jouw persoonlijkheid tot uiting komt. In je statement geef je 
antwoord op de volgende vragen: 
• Waarom wil ik Geneeskunde studeren? 
• Wat wil ik bijdragen en realiseren? 
• Wat maakt mij geschikt voor deze opleiding? 

• Hoe houden mijn opleiding en activiteiten verband met deze opleiding? 

• Welke persoonlijke vaardigheden die belangrijk zijn voor een toekomstig arts moet 
ik nog ontwikkelen? 

• Waarom is het belangrijk voor mij om deze opleiding in Leiden te doen? 
 
Je kunt antwoord geven op deze vragen aan de hand van de onderwerpen hieronder. 
Het zijn suggesties, dus gebruik ervan wat je aanspreekt. Het belangrijkste is dat het 
jouw unieke verhaal wordt. 
 
Opleiding 
Denk na over de vakken die je volgt/hebt gevolgd op school, waar je goed in bent en 
wat je leuk vindt. Hoe houden deze vakken en onderwerpen verband met de 
toekomstige opleiding? Licht dit toe. 
 
Hobby’s en interesses, nevenactiviteiten 
Welke hobby’s en interesses heb je, en welke vaardigheden blijken daaruit? Neem ze 
op in je personal statement als ze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van jezelf als 
toekomstig student en arts en leg uit waarom deze vaardigheden belangrijk zijn voor je 
opleiding. Ook als je al gewerkt hebt, betaald of onbetaald, kun je dit opnemen in je 
personal statement. Koppel je opgedane ervaring telkens aan je persoonlijke groei en 
toekomstvisie. 
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Stappenplan 
 
1. Voorbereiden 
Begin op tijd en denk goed na over wat er in jouw eigen personal statement moet 
komen te staan. Kijk nog eens in de brochure en op de website van de opleiding, hier 
staat bijvoorbeeld wat belangrijk is om de opleiding succesvol te doorlopen en om een 
goede arts te worden. Waarom past Geneeskunde bij jou? Waarom in Leiden? Maak 
een lijstje met de onderwerpen die je wilt opnemen. 
 
2. Overzicht maken van de inhoud 
Hoe sluit de opleiding aan op je kennis, belangstelling, ervaring, hobby’s en talenten? 
Hoe kun je jouw vaardigheden en kennis inzetten om je opleiding succesvol te maken. 
Maak een overzicht dat je kunt gebruiken tijdens het schrijven. 
 
3. Schrijven 
Orden de onderwerpen naar relevantie. Schrijf een statement dat uitnodigt tot lezen. 
Let op structuur, taalgebruik, spelling, interpunctie en de lengte van je statement (niet 
langer dan 1 A4, max. 600 woorden).  
 
4. Afwerken en controleren 
Heel belangrijk: laat je personal statement lezen aan een aantal naasten (familie, 
vrienden, mentor) en vraag hen feedback. Misschien wil je op basis van commentaar 
van anderen je statement aanpassen.  
Zorg dat je personal statement is voorzien van de datum, je kandidaatnummer, en je 
voornaam en achternaam zoals vermeld in je paspoort. 
 
5. Opslaan en uploaden 
Sla het personal statement op als pdf, check de leesbaarheid en upload het bestand in 
het registratiesysteem van de Universiteit Leiden. Hiervoor heb je het account nodig, 
dat je hebt ontvangen bij je aanmelding voor de selectie. Op de website wordt 
uitgelegd hoe je de documenten moet uploaden: handleiding instructie-serviceaanvraag-
2020-2021.pdf 
 

Tips 
• Bedenk dat je personal statement een hulpmiddel is om te reflecteren op je 

studiekeuze en je geschiktheid daarvoor. 

• Wees authentiek; aan kopiëren van anderen heb je niets. 
• Schrijf je personal statement zodanig dat duidelijk overkomt wie jij bent, wat je kan 

en wat je wil. 
• Toets hoe je personal statement en je reflectie daarop (het spreken daarover) 

overkomen, door het statement met mensen in je omgeving te bespreken. 
• Beperk de lengte van je zinnen tot gemiddeld twaalf tot maximaal twintig 

woorden. 
• Zorg dat elke zin iets nieuws toevoegt, anders wordt alleen het aantal woorden 

groter en niet de inhoud. 
• Vermijd een te familiaire of te formele toon. 
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