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Reglement Selectie & Plaatsing Universiteit Leiden 

Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2023-2024 
 

Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek dient tijdig een reglement te worden vastgesteld met daarin de selectiecriteria en de 
selectieprocedure op grond waarvan toelating zal plaatsvinden indien het maximum aantal van de 
vastgestelde onderwijscapaciteit wordt overschreden. In het kader van het selectieproces houdt de 
opleiding rekening met de belangen van aspirant-studenten afkomstig uit de openbare lichamen 
Bonaire, Sint-Eustatius en Saba onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. 

 

Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen 

1. Afkortingen  

In dit reglement wordt verstaan onder:  

 

BMAT: de online Engelstalige BioMedical Admissions Test verzorgd door Cambridge Assessment 
Admission and Testing; 

CBB: Commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften Universiteit Leiden; 

CBHO: College van Beroep voor het Hoger Onderwijs 

CSE: Centraal Schriftelijk Eindexamen; 

CvB: College van Bestuur van de Universiteit Leiden; 

RATHO: de (Ministeriële) Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs; 

SOZ: de dienst Studenten- en Onderwijszaken van de Universiteit Leiden; 

ULCN: het Universiteit Leiden Community Network; 

uSis: het studentenadministratiesysteem van de Universiteit Leiden; 

WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 

 

2. Begripsbepalingen 

De in de WHW en RATHO gebruikte begrippen gelden ook voor deze regeling. 

In dit reglement wordt verder verstaan onder: 

6vwo-gemiddelde: het cijfer uitgedrukt in twee decimalen zijnde het gemiddelde van de vakken 
Wiskunde A of B, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie en Nederlands en, indien van toepassing, het 
vak Engels op de 6vwo SE-cijferlijst met gelijke weging. 

Admissions Office: afdeling van Universiteit Leiden die opleidingen adviseert m.b.t. de 
toelaatbaarheid van kandidaten die geen rechtstreekse toegang tot de opleiding hebben omdat zij 
niet voldoen aan de eisen genoemd in de artikelen 7.24 en 7.25 van de WHW. 

aanmeldkosten: bedrag dat kandidaten die niet direct toelaatbaar zijn betalen bij het aanmelden 
voor de beoordeling van hun vooropleiding. 

bewijs van toelating: een op naam gesteld document in de zin van de RATHO, afgegeven namens het 
CvB, in de vorm van een e-mailbericht uit Studielink dat aantoont dat de kandidaat de selectie heeft 
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doorlopen en geplaatst is binnen de vastgestelde onderwijscapaciteit. De kandidaat zal daarnaast 
moeten aantonen dat aan de vooropleidingseisen is voldaan.  

BMAT-eindscore: eindscore van de BMAT, die ten behoeve van de weging als bedoeld in artikel 9, 
vijfde lid, via omrekening van de BMAT-sectie scores volgens het toetsplan, is vastgesteld.  

BMAT-sectie scores: de door Cambridge Assessment Admission and Testing vastgestelde scores op 
de verschillende onderdelen van de BMAT. 

cijferlijst 6vwo SE-cijfers met peildatum 13 januari 2023 (dus cijfers t/m 12-1): een gewaarmerkte 
cijferlijst waarop het gemiddelde (op 1 decimaal) schoolexamencijfer tot en met 12 januari 2023 
staat, van in ieder geval de vakken Wiskunde A of B, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie en 
Nederlands, afgegeven door een erkende Nederlandse onderwijsinstelling, gewaarmerkt, getekend 
en voorzien van een datum. Deze cijferlijst betreft de behaalde cijfers van de schoolexamens (SE) 
vanaf 4 vwo uitgedrukt in één gemiddeld cijfer, op 1 decimaal. Voor selectie als bedoeld in artikel 8 
geldt ditzelfde, met dien verstande dat tevens is vereist dat voor het vak Engels het gemiddelde (op 1 
decimaal) schoolexamencijfer tot en met 12 januari 2023 staat vermeld. 

Commissie Selectie en Plaatsing: de commissie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, voor de 
bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische wetenschappen waarvan de leden worden 
benoemd door de decaan. 

kandidaat: degene die zich via Studielink heeft aangemeld voor deelname aan de selectie voor de 
opleiding Biomedische wetenschappen verzorgd door de Universiteit Leiden, met het oogmerk zich 
voor deze opleiding in te laten inschrijven. 

opleiding: de bacheloropleiding Biomedische wetenschappen verzorgd door de Universiteit Leiden. 

Raad van Bestuur LUMC: de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (dit is het 
samenwerkingsverband van de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden en het Academisch 
Ziekenhuis Leiden) waarvan de decaan van de Faculteit Geneeskunde deel uitmaakt. 

rangnummer: het nummer dat overeenkomt met de plaats van de kandidaat op de lijst als bedoeld in 
de artikelen 8, 9 en 11. 

ranglijst: een document waarin de kandidaten die hebben deelgenomen aan de selectie in volgorde 
zijn geplaatst op grond van het door hen behaalde resultaat in de selectie, aflopend van een hoog 
naar een lager resultaat. 

routeverklaring: een verklaring waarin de kandidaat aangeeft wel of niet te beschikken over een 
complete cijferlijst 6vwo SE-cijfers met peildatum 13 januari 2023 conform de definitie (zie Cijferlijst 
6vwo SE-cijfers met peildatum 13 januari 2023 (dus cijfers t/m 12-1)). 

selectie eindscore: de overeenkomstig artikel 8, vierde lid of artikel 9, achtste lid vastgestelde score. 

selectiegegevens: de gegevens die de kandidaten in verband met aanmelding voor en deelname aan 
de selectie dienen te verstrekken. 

selectiedag: een door de decaan vastgestelde dag in de maanden februari en/of maart 2023, 
waaraan de kandidaten die in aanmerking willen komen voor een opleidingsplaats voor de 
bacheloropleiding Biomedische wetenschappen verplicht zijn deel te nemen. Op een selectiedag 
worden door de kandidaten 1 of meerdere (online) toetsen afgelegd.  

S&P-portaal: het portaal binnen uSis waarin kandidaten hun documenten voor het selectieproces 
kunnen indienen. 

studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september 2023 en eindigt op 31 augustus 2024 van het 
daaropvolgende jaar. 
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Studielink: de gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van de hogescholen en de 
universiteiten. 

toelatingscommissie: commissie Bijzondere Toelating die de toelaatbaarheid van kandidaten met een 
afwijkende vooropleiding beoordeelt in samenwerking met het Admissions Office van de Universiteit 
Leiden. 

toelatingsportaal (uSis): het toelatingsportaal binnen uSis waarin kandidaten hun zaken betreffende 
aanmelding, toelating en inschrijving kunnen inzien en hun toelatingsverzoek indienen. 

toetsplan: het plan waarin minimaal beschreven:  

- op welke wijze selectie en rangschikking op grond van artikel 8 plaatsvindt. 
- op welke wijze selectie en rangschikking op grond van artikel 9 plaatsvindt. 
- op welke wijze de 6vwo SE-cijfers met peildatum 13 januari 2023 van de vakken Wiskunde A of 

B, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie, Nederlands en, indien van toepassing, het vak Engels, 
worden omgerekend tot het 6vwo-gemiddelde.  

- op welke wijze de BMAT-sectiescores worden omgerekend tot de BMAT-eindscore; 
- op welke wijze het personal statement beoordeeld wordt en omgerekend wordt tot een score 

als bedoeld in artikel 8; 
- op welke wijze het 6vwo-gemiddelde en de BMAT-eindscore worden omgerekend tot de 

eindscore van de eerste selectieronde als bedoeld in artikel 9, vijfde en zesde lid; 
- op welke wijze de selectie eindscore als bedoeld in artikel 8, vierde lid en artikel 9, achtste lid 

wordt berekend. 

ULCN-account: persoonlijk account binnen ULCN, dat wordt afgegeven na een registratie in uSis en 
waarmee ook degenen die een (voor)aanmelding hebben gedaan voor een opleiding binnen de 
Universiteit Leiden toegang hebben tot het Toelatingsportaal (uSis). 

uSis-nummer: is gelijk aan studentnummer of collegekaartnummer; uniek nummer binnen uSis dat 
iedere (kandidaat)student ontvangt na aanmelding en dat, als de inschrijving wordt voltooid, het 
nummer is waaronder inschrijvingsgegevens, studieresultaten van de desbetreffende student 
worden geregistreerd. 

 

Artikel 2. Bevoegdheid tot selecteren 

1. Van de op grond van artikel 7.53 WHW aan het CvB toegekende bevoegdheid tot het selecteren en 
plaatsen mandateert het CvB: de uitvoering van de selectieprocedure aan de Raad van Bestuur 
LUMC. Voor de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen is ondermandaat voor de 
uitvoering van de selectieprocedure verleend aan de decaan. 

2. De commissie Selectie en Plaatsing adviseert de decaan over de toepassing van de bepalingen in 
het reglement en het al dan niet selecteren en plaatsen van de kandidaat. De decaan stelt een 
definitieve ranglijst vast. 

 

Artikel 3. Voorwaarden aanmelding Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 

1. Een kandidaat kan zich één keer per studiejaar aanmelden voor de selectieprocedure.  

2. Een kandidaat kan zich maximaal tweemaal aanmelden voor de selectie, voor zover eerdere 
deelname niet heeft geleid tot inschrijving voor de opleiding en ongeacht de in geval van de 
kandidaat eerder toegepaste selectiecriteria. 

3. Selectie geschiedt volgens de criteria genoemd in de artikelen 7, 8 en 9. 

4. Voor het studiejaar zijn maximaal 71 voltijdplaatsen beschikbaar en geen deeltijdplaatsen. 
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5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, eerste lid dient een kandidaat uiterlijk op 31 januari 2023 
aan alle regels voor deelname aan de selectie ten behoeve van het studiejaar te hebben voldaan. 
Indien een kandidaat uiterlijk 31 januari 2023 niet volledig of niet op de voorgeschreven wijze − 
ondanks een herinneringsbericht − heeft voldaan aan de regels voor deelname aan de selectie ten 
behoeve van het studiejaar, vindt geen deelname aan de selectie voor het studiejaar plaats. De 
kandidaat ontvangt hierover bericht van de decaan. Onder regels voor deelname aan de selectie 
wordt in ieder geval begrepen: 
- de aanlevering van de correcte persoonsgegevens op basis waarvan de identiteit van een 

kandidaat kan worden geverifieerd; 
- het betalen van de aanmeldkosten en het indienen van een verzoek tot toelating door 

kandidaten die niet rechtstreeks toelaatbaar zijn; 
- het verschaffen van nadere vooropleidingsgegevens aan het Admissions Office door kandidaten 

die niet rechtstreeks toelaatbaar zijn; 
- het uploaden van een gewaarmerkte cijferlijst met gemiddelde SE cijfers met peildatum 13 

januari 2023 (cijfers t/m 12-1) in het S&P-Portaal (uSis). 

6. Indien tijdens of na deelname aan de selectie blijkt dat niet (tijdig) aan de regels voor deelname is 
voldaan ingevolge artikel 3 lid 5 van dit reglement, kan de decaan beslissen dat het selectieresultaat 
ongeldig wordt verklaard. 

7. De in het kader van de selectie beschikbaar gekomen persoonsgegevens, waaronder de 
selectiegegevens, van een kandidaat worden verwerkt op een wijze, voor zover verenigbaar met het 
doel om op grond van artikel 7.53 van de WHW kandidaten te selecteren. 

8. De persoons- en selectiegegevens van de kandidaat voor wie de selectieprocedure heeft geleid tot 
een inschrijving bij de Universiteit Leiden, worden gedurende 10 jaar bewaard in het studentdossier 
voor longitudinaal onderzoek binnen het Directoraat Onderwijs en Opleidingen van het LUMC, 
vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Het betreft de hiernavolgende 
persoonsgegevens: 

- naam, geslacht en geboortedatum; 
- het jaar waarin een kandidaat heeft deelgenomen aan de procedure voor selectie en het 

betreffende aanmeldnummer in Studielink (tevens uSis-nummer) en in het Online Application 
System bij kandidaten met een niet direct toelating gevende vooropleiding of een buiten 
Nederland behaald diploma; 

- gegevens over de vooropleiding, de 6vwo SE-cijfers met peildatum 13 januari 2023 als bedoeld in 
artikel 1, tweede lid; 

- de scores behaald tijdens de selectie op de verschillende onderdelen; 
- of een kandidaat in dat jaar wel of niet is geselecteerd, alsook het rangnummer. 

9. De persoonsgegevens worden verwerkt in het belang van de opleiding en de verbetering daarvan. 
Artikel 21 van de AVG biedt de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van 
persoonsgegevens. Er zal dan opnieuw een belangenafweging plaatsvinden, waarbij de specifieke 
situatie in aanmerking wordt genomen. Een AVG-bezwaar dient de kandidaat in bij het College van 
Bestuur, afdeling Juridische Zaken: secretariaat-jz@bb.leidenuniv.nl. Daarnaast zijn er andere 
rechten waarop kandidaten – onder bepaalde voorwaarden – een beroep kunnen doen: het recht op 
inzage van persoonsgegevens, het recht op wijziging van gegevens wanneer deze feitelijk onjuist of 
onvolledig zijn, het recht op verwijdering, en het recht op beperking van de verwerking. Verzoeken 
tot uitoefening van deze rechten kan de kandidaat richten aan de Functionaris voor 
Gegevensbescherming: privacy@bb.leidenuniv.nl. 

mailto:secretariaat-jz@bb.leidenuniv.nl
mailto:privacy@bb.leidenuniv.nl
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Artikel 4. Aanmelding selectie in Studielink en uSis 

1. Een kandidaat die wil deelnemen aan de selectie van de opleiding bij de Universiteit Leiden meldt 
zich hiertoe tijdig aan, uiterlijk op 15 januari 2023 om 23.59 uur, via Studielink.  

2. Kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig opvolgen van instructies en informatie 
verzonden door de Universiteit Leiden via Studielink. 

3. De informatie, mededelingen en besluiten tijdens de selectieprocedure worden via de bij 
Studielink van de kandidaat bekend zijnde adresgegevens (post- en e-mailadres) verstrekt. De 
kandidaat draagt er zorg voor dat steeds wordt beschikt over het correcte postadres en het actuele 
en functionerende e-mailadres. 

4. Bij niet tijdige aanmelding ontvangt de kandidaat een bericht “weigering tot aanmelding” via 
Studielink. De kandidaat kan desgewenst een e-mail met daarin het tijdstip van aanmelding, na 15 
januari 2023, genereren. Een kandidaat die niet uiterlijk 15 januari 2023 een verzoek tot inschrijving 
via Studielink heeft gedaan en alsnog wenst deel te nemen aan een selectieprocedure van een 
opleiding aan de Universiteit Leiden, dient hiertoe binnen 1 week, dat wil zeggen uiterlijk 22 januari 
2023, een verzoek in bij de decaan. Dit verzoek wordt per e-mail gedaan via selectieBW@lumc.nl.  

5. De decaan beslist of een kandidaat die een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan, na 15 januari 
2023 wordt toegelaten tot de selectieprocedure. Om na 15 januari 2023 nog deel te mogen nemen 
aan een selectieprocedure, moet in ieder geval voldaan zijn aan alle van de volgende voorwaarden: 

a. de kandidaat was gedurende de periode 1 oktober 2022 tot en met 15 januari 2023 aantoonbaar 
niet bij machte het verzoek tot inschrijving tijdig in te dienen; 

b. de kandidaat heeft het verzoek zo spoedig mogelijk na 15 januari 2023 maar uiterlijk 22 januari 
2023 gedaan; 

c. de selectie van de opleiding die de kandidaat wil volgen, is nog niet van start gegaan; 
d. er zou sprake zijn van een onbillijkheid van overwegende aard bij weigering van deelname aan de 

selectie. 

6. Een verzoek als bedoeld in het vierde lid dient vergezeld te gaan van één of meer bewijsstukken 
waarmee de kandidaat aantoont niet bij machte te zijn geweest om ingevolge artikel 4 lid 1 van dit 
reglement tijdig een verzoek tot inschrijving via Studielink te doen. 

7. Een kandidaat die in verband met een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of diabetes, 
gebruik wil maken van bijzondere faciliteiten dient dit direct bij de aanmelding, dan wel uiterlijk 31 
januari 2023 kenbaar te maken middels een service aanvraag in uSis. Het verzoek moet in ieder geval 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a. Het verzoek maakt duidelijk om welke functiebeperking het gaat. 
b. Het verzoek gaat vergezeld van een officiële verklaring van de onderwijsinstelling waar de 

kandidaat op dit moment onderwijs volgt of waar de kandidaat meest recent onderwijs heeft 
gevolgd, ondertekend door de onderwijsinstelling en voorzien van een afgiftedatum en waarin is 
aangegeven welke faciliteit door de onderwijsinstelling aan de kandidaat is/was toegekend op 
basis van zijn/haar functiebeperking. De verklaring mag op 31 januari 2023 niet ouder zijn dan 
twee jaar. 

c. Het verzoek gaat, indien van toepassing, tevens vergezeld van een officiële medische of 
psychologische verklaring betreffende de functiebeperking, afgegeven door een daartoe 

mailto:selectieBW@lumc.nl


Selectiereglement Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Universiteit Leiden Pagina 6 
 

bevoegde persoon en voorzien van een datum van afgifte. In geval van dyslexie wordt onder 
‘bevoegde persoon’ verstaan een persoon die volgens de Stichting Dyslexie Nederland bevoegd is 
tot afgifte van een dergelijke verklaring.  

d. Het verzoek wordt in ieder geval afgewezen, indien het niet voldoet aan de voorwaarden onder 
a, b en, indien van toepassing, c. 

De geboden bijzondere faciliteit o.a. voor dyslexie, ADHD en diabetes bestaat in beginsel uit extra 
toetstijd en/of aanpassing van de grootte van het lettertype. Indien door betreffende kandidaat 
wordt aangetoond dat dit niet volstaat, wordt beoordeeld welke andere bijzondere faciliteit binnen 
de grenzen van redelijkheid en billijkheid kan worden aangewend. 

8. Direct bij de aanmelding, dan wel uiterlijk 31 januari 2023 dient de kandidaat de volgende 
gegevens te verstrekken:  

a. Kandidaten uit route A en B: het invullen van de routeverklaring (route A of B) als bedoeld in 
artikel 1, tweede lid, in het S&P Portaal. 

b. Kandidaten uit route A en 8 of hoger: het indienen van de cijferlijst 6vwo SE-cijfers met 
peildatum 13 januari 2023 als bedoeld in artikel 1, tweede lid volgens de daarvoor gestelde en op 
de website gepubliceerde eisen 
(https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/biomedische-
wetenschappen/toelating-en-aanmelding/bmat-en-cijfers). Deze cijferlijst kan niet worden 
ingediend, indien de kandidaat geen of geen complete 6vwo SE-cijferlijst met peildatum 13 
januari 2023 als bedoeld in artikel 1, tweede lid, heeft. (de kandidaat valt dan in route B). 

 

Artikel 5. Intrekking aanmelding selectie  

1. Een aanmelding die door de kandidaat uiterlijk op 15 januari 2023 om 23.59 uur via Studielink is 
ingetrokken geldt als vervallen in de zin van de RATHO. 

2. Een kandidaat die niet aan de vooropleidingseisen voldoet als bedoeld in de RATHO, kan tot en 
met 31 augustus 2023 een verzoek indienen om de aanmelding te laten vervallen via het formulier 
https://fd24.formdesk.com/universiteitleiden/soz-sta-verzoek-corrigeren-verbruikte-selectiepoging. 
Het verzoek dient vergezeld te zijn van een bewijsstuk waaruit blijkt dat de kandidaat is gezakt, dan 
wel anderszins niet aan de vooropleidingseisen voldoet. Het verzoek wordt door SOZ uiterlijk 30 
september 2023 afgehandeld. 

3. Een kandidaat die de aanmelding heeft ingetrokken ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging 
via Studielink.  

4. Kandidaten die hun aanmelding ná 15 januari 2023 om 23.59 uur intrekken hebben één 
aanmeldpoging (deelnamekans) verbruikt. Kandidaten die ná 31 augustus 2023 niet voldoen aan de 
vooropleidingseisen hebben één aanmeldpoging (deelnamekans) verbruikt, tenzij het tweede lid van 
dit artikel van toepassing is. 

 

Artikel 6. Niet rechtstreeks toelaatbare kandidaten (o.m. een buitenlands diploma) 

1. De toelatingseisen betreffen de vooropleiding (vwo met genoemd profiel; voor buitenlandse 
kandidaten: niveau vergelijkbaar met vwo) en Nederlandse taalvaardigheid. Een diploma van de 

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/biomedische-wetenschappen/toelating-en-aanmelding/bmat-en-cijfers
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/biomedische-wetenschappen/toelating-en-aanmelding/bmat-en-cijfers
https://fd24.formdesk.com/universiteitleiden/soz-sta-verzoek-corrigeren-verbruikte-selectiepoging
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Internationale School dan wel van vergelijkbare in Nederland verzorgde internationale opleidingen 
wordt beschouwd als een buiten Nederland behaald diploma. 

2. Kandidaten die niet rechtstreeks toelaatbaar zijn dienen uiterlijk 31 januari 2023 om 23.59 uur CET 
een volledig verzoek tot toelating in via het Toelatingsportaal (uSis). 

3. Het Admissions Office van de Universiteit Leiden geeft de opleiding advies over de toelaatbaarheid 
en het niveau van de kandidaat. Bij twijfel of iemand voldoet aan de eisen (vanwege een afwijkende 
vooropleiding) vindt overleg plaats met de toelatingscommissie van de opleiding bij het bepalen van 
de toelaatbaarheid. 

4. De kandidaten die niet aan de toelatingseisen voldoen en dus niet toelaatbaar zijn, krijgen hiervan 
een gemotiveerde beslissing van de decaan. 

 

Artikel 7. Selectieroutes en selectiedagen 

1. Selectie voor de opleiding vindt plaats volgens 1 van de volgende 3 routes: 

a. Route 8 of hoger: selectie als beschreven in artikel 8; 
b. Route A: selectie als beschreven in artikel 9; 
c. Route B: selectie als beschreven in artikel 9; 

2. Alleen kandidaten in route A en route B nemen deel aan de BMAT selectiedag als bedoeld in 
artikel 10.  

3. De selectiedag, tijdstip en locatie worden aangewezen door de opleiding dan wel de decaan. De 
kandidaten zijn verplicht op de door de decaan aangewezen dag en het tijdstip deel te nemen aan de 
selectie.  

4. Kandidaten die in geval van zwaarwegende omstandigheden verhinderd zijn de selectiedag bij te 
wonen, dienen een verzoek in bij de commissie Selectie en Plaatsing voor het bieden van een 
alternatief, vergezeld van één of meerdere bewijsstukken. Onder zwaarwegende omstandigheden 
wordt onder andere verstaan ziekenhuisopname of ernstig ongeval van de kandidaat vlak voor of op 
de dag van de selectie. 

5. Wanneer het op grond van landelijke richtlijnen niet is toegestaan om de selectiedag fysiek te 
organiseren in één ruimte, zal de commissie selectie en plaatsing een online alternatieve selectie 
aanbieden. 

6. Voor kandidaten die blijkens Gemeentelijke Basisadministratie gegevens afkomstig zijn uit de 
openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint-
Maarten wordt de mogelijkheid geboden de selectiedag in Willemstad op Curaçao te doorlopen.  

 

Artikel 8. Selectie volgens route 8 of hoger  
1. Selectie volgens deze route is uitsluitend toegankelijk voor kandidaten: 

a. die in mei 2023 het volledige CSE vwo afleggen in het profiel Natuur en Gezondheid plus 
natuurkunde óf het profiel Natuur en Techniek plus biologie én  

b. die in het bezit zijn van een cijferlijst 6vwo SE-cijfers met peildatum 13 januari 2023 als bedoeld 
in artikel 1, tweede lid, met daarop tevens het vak Engels én  

c. die een 6vwo-gemiddelde (voor de 6 vakken) van 8,00 of hoger hebben. 
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2. Voor de selectie als bedoeld in dit artikel heeft het CvB, op voorstel van de Raad van Bestuur 
LUMC, de volgende selectiecriteria en instrumenten vastgesteld. 

Voor het uitvoeren van de selectie gebruikt de opleiding de volgende criteria: 

a. de prestaties van de kandidaat in de vooropleiding zijn zodanig dat de kandidaat een 6vwo-
gemiddelde heeft van 8 of hoger; 

b. het opstellen van een personal statement.  

Voor het uitvoeren van de selectie als bedoeld in dit artikel gebruikt de opleiding de volgende 
instrumenten: 

a. de cijferlijst 6vwo SE-cijfers met peildatum 13 januari 2023 als bedoeld in artikel 1, tweede lid, 
met daarop tevens het vak Engels; 

b. beoordeling van een personal statement.  

3. De eindscore van de selectie voor een kandidaat uit route 8 of hoger wordt bepaald op basis van 
het 6vwo-gemiddelde en de score op het personal statement. Het 6vwo-gemiddelde heeft een 
gewicht van 70% en het personal statement van 30%. De uitkomst van deze weging is gelijk aan de 
eindscore van de selectie. 

4. Na toepassing van het voorgaande lid wordt de kandidaat een rangnummer toegekend, waarbij de 
kandidaten op aflopende volgorde van de selectie eindscore op de ranglijst worden geplaatst. 

5. Over de uitkomsten als bedoeld in dit artikel ontvangen de kandidaten een besluit van de decaan. 

 

Artikel 9. Selectie volgens route A en route B 
1. Selectie volgens route A is uitsluitend toegankelijk voor kandidaten: 

a. die in mei 2023 het volledig CSE vwo afleggen in het profiel Natuur en Gezondheid plus 
natuurkunde óf het profiel Natuur en Techniek plus biologie én  

b. die in het bezit zijn van een cijferlijst 6vwo SE-cijfers met peildatum 13 januari 2023 als bedoeld 
in artikel 1, tweede lid. 

2. Selectie volgens route B is toegankelijk voor kandidaten die zijn uitgesloten van route A, omdat zij 
niet beschikken over een (complete) cijferlijst 6vwo SE-cijfers met peildatum 13 januari 2023 als 
bedoeld in artikel 1, tweede lid. Kandidaten in route B dienen voor 15 juli 2023 te hebben voldaan 
aan de vooropleidingseisen ingevolge artikel 7.25 WHW (= toelaatbaar zijn doordat zij beschikken 
over een diploma dat vergelijkbaar is met het vwo-niveau op de vakken wiskunde, scheikunde, 
natuurkunde en biologie of aanvullende deelcertificaten). 

3. Voor de selectie als bedoeld in dit artikel heeft het CvB, op voorstel van de Raad van Bestuur 
LUMC, de volgende selectiecriteria en instrumenten vastgesteld. 

Voor het uitvoeren van de selectie gebruikt de opleiding de volgende criteria: 

a. Route A: de prestaties van de kandidaat in de vooropleiding blijkens het 6vwo-gemiddelde; 
b. Route A en B: de beoordeling van algemene en academische vaardigheden, toepassen van 

biomedische kennis en het structureren van ideeën en schrijven van een essay in het Engels. 

Voor het uitvoeren van de selectie als bedoeld in dit artikel gebruikt de opleiding de volgende 
instrumenten: 
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a. Route A: de cijferlijst 6vwo SE-cijfers met peildatum 13 januari 2023 als bedoeld in artikel 1, 
tweede lid; 

b. Route A en B: de BMAT die wordt afgenomen op de selectiedag als bedoeld in artikel 10. 

4. De selectie volgens route A en route B vindt plaats in één ronde. Ten behoeve van deze 
selectieronde neemt de kandidaat deel aan de BMAT selectiedag als bedoeld in artikel 10.  

5. De eindscore van de selectieronde voor een kandidaat uit route A wordt bepaald op basis van de 
BMAT-eindscore en het 6vwo-gemiddelde. De BMAT-eindscore heeft een gewicht van 60% en het 
6vwo-gemiddelde een gewicht van 40%. De uitkomst van deze weging is gelijk aan de eindscore van 
de selectie. 

6. De eindscore van de selectie voor een kandidaat uit route B wordt bepaald op basis van alleen de 
BMAT-eindscore, tevens zijnde de selectie eindscore. 

7. Na toepassing van het voorgaande lid wordt de kandidaat een rangnummer toegekend, waarbij de 
kandidaten op aflopende volgorde van de selectie eindscore op de ranglijst worden geplaatst.  

8. Over de uitkomsten als bedoeld in dit artikel ontvangen de kandidaten een besluit van de decaan. 

 

Artikel 10. BMAT selectiedag 

1. Alleen kandidaten in route A en B nemen deel aan de BMAT selectiedag. Deelname is verplicht. De 
kandidaten ontvangen een uitnodiging voor de BMAT selectiedag. 

2. De BMAT selectiedag vindt plaats op 4 maart 2023. Uitsluitend op die datum wordt de BMAT – op 
papier - in het Engels afgenomen en gemaakt.  

3. De BMAT-sectie scores worden vastgesteld door Cambridge Assessment Admission and Testing.  

4. Cambridge Assessment Admission and Testing verstrekt de BMAT-sectie scores rechtstreeks aan 
de kandidaat. Voor informatie over de BMAT-sectie scores dient de kandidaat zich te wenden tot 
Cambridge Assessment. In het geval de kandidaat het niet eens is met de BMAT-sectie scores, dient 
de kandidaat zich rechtstreeks te wenden tot Cambridge Assessment. 

5. De BMAT-sectie scores worden door Cambridge Assessment Admission and Testing tevens 
verstrekt aan de decaan. 

6. De BMAT-sectie scores worden overeenkomstig het toetsplan omgerekend tot de BMAT-
eindscore. 

 

Artikel 11. Rangnummer en ranglijst 

1. De decaan stelt op basis van de resultaten van de selectie uiterlijk 1 april 2023 de ranglijst vast. 

2. De decaan vermeldt de geselecteerde kandidaten op de ranglijst in de hiernavolgende volgorde: 

a. bovenaan de route 8 of hoger kandidaten die zijn geselecteerd ingevolge artikel 8, in de 
overeenkomstig artikel 8, vijfde lid vastgestelde volgorde en  

b. direct daaronder de route A en B kandidaten die zijn geselecteerd ingevolge artikel 9, vijfde of 
zesde lid, in de overeenkomstig dat artikellid vastgestelde volgorde. 

3. De decaan geeft de ranglijst uiterlijk 1 april 2023 door aan SOZ. De definitieve ranglijst plaatst SOZ 
uiterlijk op 14 april 2023 in Studielink. 
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4. De kandidaat ontvangt op 15 april 2023, voor zover de kandidaat heeft deelgenomen aan de 
selectie, bericht in Studielink over het toegekende rangnummer. De selectie eindscore ontvangt de 
kandidaat op of na 15 april 2023 van de decaan. 

5. De kandidaat is geplaatst indien het toegekende rangnummer binnen de onderwijscapaciteit valt 
als vermeld in artikel 3, vierde lid.  

6. De resultaten van de selectieprocedure zijn alleen geldig voor het studiejaar 2023-2024. Een 
kandidaat die het uitgereikte bewijs van toelating niet accepteert heeft één selectiepoging verbruikt. 
Indien de kandidaat zich het jaar daarop weer aanmeldt voor deelname aan de selectieprocedure 
wordt de gehele procedure opnieuw doorlopen. 

 

Artikel 12. Bewijs van toelating in Studielink 

1. De geplaatste kandidaat ontvangt vanaf 15 april 2023, voor zover de kandidaat heeft deelgenomen 
aan de procedure voor selectie, bericht in Studielink over het toekennen van een bewijs van 
toelating. 

2. De geplaatste kandidaat dient het bewijs van toelating binnen twee weken na de dag van 
ontvangst in Studielink te accepteren. Een bewijs van toelating dat niet tijdig is geaccepteerd vervalt 
van rechtswege. 

3. Als een uitgereikt bewijs van toelating vervalt, reikt Studielink een bewijs van toelating uit aan de 
eerstvolgende kandidaat die hier op grond van het rangnummer voor in aanmerking komt en die nog 
geen bewijs van toelating heeft ontvangen. Het uitreiken van bewijzen van toelating gaat door tot en 
met 31 augustus 2023. 

4. De kandidaat die een bewijs van toelating bezit, dient uiterlijk 15 juli 2023 aan te tonen dat de 
kandidaat voldoet aan de vooropleidingseisen en aan de nadere vooropleidingseisen. Wanneer de 
kandidaat hieraan nog niet kan voldoen dient de kandidaat uiterlijk op 15 juli 2023 een verzoek tot 
uitstel voor deze verplichting in. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, wordt uitstel verleend tot en 
met 31 augustus 2023. Als de kandidaat niet tijdig een verzoek tot uitstel voor deze verplichting 
indient, vervalt het ontvangen bewijs van toelating. 

 

Artikel 13. Instroom in een volgend studiejaar 

Een kandidaat die na acceptatie van een bewijs van toelating en het voltooien van de inschrijving 
voor de opleiding de inschrijving vóór 1 februari van dat studiejaar beëindigt, kan zich in een 
daaropvolgend studiejaar voor deze opleiding inschrijven. 

 

Artikel 14. Bezwaar en beroep 

1. Tegen beslissingen van de decaan met betrekking tot de selectie staat binnen zes weken bezwaar 
open bij de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften, College van Bestuur Universiteit Leiden, 
Postbus 9500, 2300 RA Leiden. Het bezwaar dient te worden ingesteld door middel van een met 
redenen omkleed bezwaarschrift. Bij het bezwaarschrift dient een afschrift van het bestreden besluit 
te worden gevoegd.  
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2. De CBB brengt een advies uit over het bezwaarschrift. Na ontvangst van het advies van de CBB 
neemt het CvB zo spoedig mogelijk een beslissing op bezwaar. Tegen de beslissing op bezwaar kan 
een kandidaat zo nodig beroep instellen bij het CBHO in Den Haag. 

3. Indien het bezwaar of beroep bij het CBHO van een kandidaat uiterlijk 31 augustus 2023 gegrond 
wordt verklaard en wordt besloten dat aan de kandidaat op basis van zijn resultaten in de 
selectieprocedure een bewijs van toelating wordt verstrekt, heeft dit bewijs van toelating betrekking 
op het studiejaar 2023-2024.  

4. Indien het bezwaar of beroep bij het CBHO van een kandidaat ná 31 augustus 2023 gegrond wordt 
verklaard en wordt besloten dat aan de kandidaat op basis van zijn resultaten in de 
selectieprocedure een bewijs van toelating wordt verstrekt, kan dit bewijs van toelating betrekking 
hebben op het studiejaar 2024-2025. 

 

Artikel 15. Slotbepalingen en inwerkingtreding 

1. Indien zich bijzondere situaties voordoen met betrekking tot de uitvoering van de selectie waarin 
dit reglement niet voorziet beslist de decaan op advies van de commissie Selectie en Plaatsing. 

2. Dit reglement is op 31 augustus 2022 vastgesteld door de Raad van Bestuur LUMC. Dit reglement 
is op 20 september 2022 bekrachtigd door het College van Bestuur en treedt in werking op diezelfde 
datum. Het reglement geldt voor de selectie ten behoeve van het studiejaar 2023-2024. 

3. Over de selectiecriteria en de selectieprocedure als bedoeld in artikel 7 t/m 11 is een advies 
uitgebracht door de Universiteitsraad. 

4. Over dit reglement is een advies uitgebracht door de Studentenraad LUMC. 

 

Artikel 17. Citeertitel  

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Selectie & Plaatsing Universiteit Leiden 
Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2023-2024.  

 

 

 

Bijlage Overzicht datums en deadlines proces S&P 

 

 


