
HBO 

Hbo-Bachelordiploma behaald  

Met een afgeronde hbo-bachelor ben je toelaatbaar tot een universitaire studie maar 
moet je nog kunnen aantonen dat je voor de vakken biologie, natuurkunde, 
scheikunde en wiskunde niet deficiënt bent. Dien je verzoek zo snel mogelijk in om 
voldoende tijd te hebben om aanvullende deelcertificaten te behalen. De Faculteit zal 
aangeven welke aanvullende examens of testimonia je moet behalen. Deelcertificaten 
en testimonia moeten voor aanvang van de studie 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 
bachelordiploma behaald hebt. Informatie vind je op de website van DUO. 

Hbo-propedeuse diploma behaald in 2018 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 . Je moet 
aantoonbare kennis hebben van de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde en 
wiskunde op het niveau van het eindexamen vwo. Concreet betekent dit vwo-
deelcertificaten of universitaire testimonia (CCVX). Daarnaast kunnen eisen worden 
gesteld aan de Engelse taal [IELTS score 6.0; TOEFL: 213 (computer-based] en de 
Nederlandse taal. Dien je verzoek zo snel mogelijk in om voldoende tijd te hebben 
om aanvullende deelcertificaten te behalen. De voorbereiding en examens voor deze 
vier vakken vraagt minimaal een jaar in tijd. Deze deelcertificaten en testimonia 
moeten voor aanvang van de studie 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 in juni 2019  

Als je havo als vooropleiding hebt, in juni 2019 je hbo-propedeusediploma behaalt én 
je bent deficiënt in een of meerdere vwo-vakken in biologie, natuurkunde, 
scheikunde en wiskunde A of B dan kun je nog niet deelnemen aan de 
selectieprocedure voor de opleiding Geneeskunde in studiejaar 2019-2020. Je kunt 
na het behalen van je hbo-propedeusediploma je deficiënties wegwerken. De 
voorbereiding en examens voor deze vakken vraagt minimaal een jaar in tijd. 
Daarnaast kunnen eisen worden gesteld aan de Engelse taal [IELTS score 6.0; 
TOEFL: 213 (computer-based] en de Nederlandse taal. Check vanaf oktober 2019 de 
website voor de selectie en plaatsingsprocedure voor studiejaar 2020-2021.  

http://www.duo.nl/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE?New,Kb=Kennisbank,Company=%7bDBD42CAE-B941-4CF4-960D-5F5C917B6281%7d,Case=obj(38575),Question4332=obj(4332):obj(4335),Question4342=obj(4342):obj(4351)
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-en-toelating

