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“Heb jij belangstelling voor Biologie en 
Wis- en Natuurkunde? Wil je zaken niet 
alleen weten, maar ook echt begrijpen? 
Wil je praktisch aan de slag met de nieuwste 
technologieën? Heb je interesse voor de 
werking van het menselijk lichaam én wil je 
later met mensen werken? Dan zit je bij de 
opleiding Technische Geneeskunde op de 
juiste plek.”

MARIEKE HOFMAN - STUDIEADVISEUR BIJ DE 
OPLEIDING TECHNISCHE GENEESKUNDE

De opleiding Technische Geneeskunde heeft een fixus. 
Dit betekent dat er voor het studiejaar 2017-2018 maxi-
maal 130 studieplaatsen beschikbaar zijn. De plaatsen 
worden toegewezen door middel van een selectieproce-
dure die elke potentiële student moet doorlopen.

TOELATINGSEISEN
Technische Geneeskunde is toegankelijk voor VWO’ers 
met:
-  Profiel Natuur & Techniek + Biologie 
-  Profiel Natuur & Gezondheid + Natuurkunde  

en Wiskunde B 

De opleiding wordt in het Nederlands aangeboden  
omdat je wordt opgeleid voor de Nederlandse gezond-
heidszorg. Voldoe je niet aan deze toelatingseisen?  
Kijk dan op www.utwente.nl/selectieprocedure-tg  
of er alternatieve mogelijkheden voor jou zijn.

HOE ZIET DE SELECTIEPROCEDURE ERUIT?
Gedurende de selectie kijken we of de opleiding goed 
bij je past. De selectie bestaat uit twee rondes. In de 
eerste ronde wordt een voorlopige rangorde gemaakt 
op basis van de resultaten van een test (BMAT Leiden), 
een vragenlijst en je dan beschikbare VWO SE cijfers 
(schoolexamencijfers van de vakken Wiskunde-B,  
Natuurkunde en Biologie en het gemiddelde van alle 
schoolexamencijfers). De 300 hoogst scorende kandi-
daten worden uitgenodigd voor de tweede ronde.  

Tijdens deze tweede ronde volg je onderwijs over een 
technisch geneeskundig onderwerp. Je krijgt over dit 
onderwerp een toets die vooral je bèta competentie 
toetst. Ook word je geïnterviewd en doe je een per-
soonlijkheidstest. Hiermee beoordelen we je motivatie, 
creativiteit en sociale competenties. De opleiding maakt 
de uiteindelijke ranking op basis van weging van de  
resultaten in beide rondes.

NB. Er kunnen maximaal 500 kandidaten mee doen aan 
de eerste selectieronde. Indien op 15 januari blijkt dat 
er meer dan 500 kandidaten zijn, volgt er een voorselec-
tie op basis van VWO cijfers en vragenlijst.

HOE KAN IK ME VOORBEREIDEN
Voordat je besluit je aan te melden voor de opleiding is 
het belangrijk om je goed in de opleiding te verdiepen. 
Je kunt bijvoorbeeld de website 
www.utwente.nl/go/tg lezen, naar open dagen 
gaan en een dag mee lopen met een student van  
Technische Geneeskunde. Besluit je om je in te schrij-
ven, dan is het goed om je voor te bereiden op de 
BMAT. Op www.admissionstestingservice.org/ 
for-test-takers/bmat/about-bmat/ staat wat er getoetst 
wordt. Op deze webpagina kan je ook oefenmateriaal 
vinden. Naast voorbereiding op de BMAT is het niet 
echt mogelijk om je voor te bereiden op de selectie- 
procedure. 

AANMELDEN
Als je kiest voor deze studie, dan kun je je aanmelden 
via Studielink. Aanmelden voor de selectieprocedure 
van aankomend studiejaar kan vanaf 1 oktober 2016 tot 
uiterlijk 15 januari 2017. Je ontvangt vervolgens van de 
Universiteit Twente een bevestiging van je aanmelding.

Let op, Klinische Technologie
Belangrijk om te weten is dat de opleiding Technische 
Geneeskunde in Studielink vermeld staat onder de  
officiële naam Klinische Technologie (Croho code 
50033).
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NIET GEPLAATST, WAT DAN?
Helaas kan het voorkomen dat je niet geplaatst 
wordt voor de opleiding. Je kunt in totaal twee keer 
meedoen aan de selectieprocedure van de opleiding 
Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente 
(het aantal deelnames aan loting/selectie bij Techni-
sche Geneeskunde vanaf 2000-2001 wordt hierin 
meegeteld). Indien je niet geplaatst wordt, kan je je 
natuurlijk nog wel aanmelden voor een andere oplei-
ding bij de Universiteit Twente. Bijvoorbeeld voor de 
opleiding Biomedische Technologie of Gezondheids-
wetenschappen.

MEER INFORMATIE EN CONTACT
Neem voor meer informatie contact op 
met de studieadviseurs van de opleiding 
via selectie-tg@utwente.nl of kijk op 
www.utwente.nl/selectieprocedure-tg 

UNIVERSITEIT TWENTE
Opleiding Technische Geneeskunde
Noordhorst NH101
Postbus 217
7500 AE Enschede
Telefoon: 053 - 489 3300  

WAT ZIJN DE DEADLINES IN DE SELECTIEPROCEDURE?

 1 oktober t/m 15 januari 2017 Aanmelden voor de selectie via Studielink

 16 januari 2017– begin april 2017 Selectie door de opleiding

 11 februari 2017 BMAT test

 9 en 10 maart 2017 Selectiedag

 15 april 2017 Bekendmaking rangnummers

 15 april 2017 – 31 augustus 2017 Uitgifte toelatingsbewijzen

 < 1 september 2017 Afronding inschrijving



STAPPENPLAN
Interesse in een fixusopleiding met selectie?
Check het stappenplan!

Alles weten over selectie?
Kijk op www.studiekeuze123.nl/selectie


