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Criteria bewijsmateriaal Ronde 1 

 

Van:  Team Selectie | Faculteit der Geneeskunde VU 

Versie:  september 2022 

 

In dit 5 pagina’s tellende document staan alle algemene en specifieke criteria die gelden voor bewijs. 

 

 Bewijs voor schoolresultaten moet voldoen aan de criteria beschreven in tabellen 1 en 2a 
 Bewijs voor studieresultaten moet voldoen aan de criteria beschreven in tabellen 1 en 2b 
 Bewijs voor activiteiten moet voldoen aan de criteria beschreven in tabellen 1 en 3 
 Bewijs voor bijzondere prestaties moet voldoen aan de criteria beschreven in tabellen 1 en 4 

 

 

Tabel 1. Algemene criteria bewijsmateriaal Ronde 1 

Je dient er voor te zorgen dat al jouw bewijsmateriaal aan onze criteria voldoet 

 Alleen bewijs dat voldoet aan de criteria beschreven in dit document wordt beoordeeld   
Als een bewijs hier niet aan voldoet, wordt het niet beoordeeld en worden er geen punten aan toegekend.  
  

 Elk bewijs is een origineel document of een gewaarmerkte kopie van het originele document  
Elk bewijs wordt gecontroleerd op echtheid en juistheid. Ook wordt steekproefsgewijs contact opgenomen met 
contactpersonen1 om bewijzen te controleren. Indien wordt vastgesteld dat bewijs bewerkt is of onjuiste informatie 
bevat, dan kan dit worden aangemerkt als fraude. Bij geconstateerde fraude word de kandidaat onmiddellijk 
uitgesloten van deelname aan de selectieprocedure. 

 
Je dient het bewijsmateriaal op correct wijze aan te leveren 

 Elk bewijs is opgesteld in het Nederlands of Engels 
 

 Elk bewijs is opgeslagen als een te openen en leesbaar pdf-bestand van maximaal 4MB groot  
 

 Elk bewijs voldoet aan het ‘1 bewijs is 1 document’ principe   
Levert  een kandidaat meer dan één bewijs aan voor dezelfde resultaten of activiteit, dan wordt alleen het eerste 
document beoordeeld. Voorbeelden: twee brieven van twee referenten voor één activiteit. Of: een DUO uittreksel 
van je vwo-diploma en je vwo-diploma van school. 
Als een kandidaat meerdere activiteiten  of resultaten in één bewijs opvoert, dan wordt alleen de eerstgenoemde 
beoordeeld. Voorbeelden: twee verschillende activiteiten beschreven in één bewijs. Of: twee cijferlijsten van twee 
vervolgopleidingen in één bewijs. 
 

 Voeg het bewijsmateriaal als bijlage toe aan het inschrijfformulier, controleer dit en verstuur 
dit uiterlijk 31-01-2023 23.59 uur Nederlandse tijd via de daarvoor bestemde link  
Inschrijfformulieren, bijlagen en/of toelichtingen die ná 31-01-2023 en/of op een andere manier dan via het 
inschrijfformulier zijn verstuurd, worden niet beoordeeld. 
 

 Houd je aan het voorgeschreven maximum aantal bewijzen 
Als je bewijs aanlevert voor meer dan twee vervolgopleidingen, worden alleen de eerste twee beoordeeld. 
Als je bewijs aanlevert voor meer dan drie activiteiten, worden alleen de eerste drie beoordeeld. 

 

 

1Contactpersoon: dit is de bevoegde persoon die volledige en juiste informatie kan geven over de school- en 
studieresultaten van de kandidaat of de activiteit uitgevoerd door de kandidaat. Bij school- en studieresultaten gaat het 
vaak om een decaan of studieadviseur. Bij activiteiten gaat het om de referent, dat is de persoon die leidinggevende was 
van de activiteit die de kandidaat heeft uitgevoerd en die het bewijs heeft ondertekend. 
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Specifieke Criteria Bewijsmateriaal voor school- en studieresultaten 

 

Tabel 2a. Specifieke criteria Ronde 1: Schoolresultaten  

Soort bewijs1,2 Het bewijs voldoet aan de criteria ten aanzien van 
juistheid, volledigheid en echtheid als het…. 
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vwo SE cijferlijst 
Cijfersjabloon_GNK VU selectie 2023 

 volledig ingevuld, gestempeld en ondertekend is zoals 
beschreven in Cijfersjabloon GNK VU Selectie 2023 

vwo diploma met cijferlijst 
afgegeven door jouw school 

de volgende zaken bevat 

 voor- en achternaam van de kandidaat 
 datum waarop het diploma is behaald 
 schoolcijfers met per vak het SE en CE cijfer (afgerond op 1 

decimaal) 
 naam, logo en schoolstempel van de school 
 naam en handtekening van de ondertekenaar3 

vwo diploma met cijferlijst 
digitaal uittreksel van DUO 

 voorzien is van het DUO certificaat4  

vwo deelcertificaat 

 vavo vwo deelcertificaat 

 vwo Staatsexamen certificaat 

 CCVX testimonium 

de volgende zaken bevat 

 voor- en achternaam van de kandidaat 
 datum waarop het certificaat is behaald 
 het cijfer per vak (afgerond op 1 decimaal 
 naam, logo en schoolstempel van de school 
 naam en handtekening van de ondertekenaar3 

Afwijkend: CCVX testimonium: Afronding op heel cijfer. Deze testimonia 
mogen als enige wel worden samengevoegd in één bewijs. 

vwo deelcertificaat 
digitaal uittreksel van DUO 

 voorzien is van het DUO certificaat4  
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overgangsrapport 

cijferlijst afgegeven door jouw 
school met de eindcijfers van het 
laatst volledig afgeronde schooljaar 
voortgezet onderwijs (gelijkwaardig 
aan Nederlands vwo) 

de volgende zaken bevat 

 voor- en achternaam van de kandidaat 
 datum waarop het rapport is opgesteld 
 de cijfers per vak (afgerond op 1 decimaal) 
 naam, logo en schoolstempel van de school 
 naam en handtekening van de ondertekenaar3 
 

Als dit bewijs niet in het Nederlands of Engels is opgesteld, moet een 

beëdigde vertaling in het Nederlands of Engels bijgevoegd worden. 

middelbare schooldiploma met 
cijferlijst 
diploma gelijkwaardig aan 
Nederlands vwo met cijferlijst 
afgegeven door jouw school 

de volgende zaken bevat 

 voor- en achternaam van de kandidaat 
 datum waarop het diploma is behaald 
 cijfers per vak (afgerond op 1 decimaal) 
 naam, logo en schoolstempel van de school 
 naam en handtekening van de ondertekenaar3 

Als dit bewijs niet in het Nederlands of Engels is opgesteld, moet een 

beëdigde vertaling in het Nederlands of Engels bijgevoegd worden. 

 
1 Nederlandse vooropleiding: middelbare school in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St-Eustatius, of  St. Maarten. 

Niet-Nederlandse vooropleiding: middelbare school in alle overige landen.  

2 Gebruik voor het aanleveren van een vwo-diploma met cijferlijst het document dat jouw school heeft afgegeven of het 

digitaal DUO uittreksel. 
3 ondertekenaar: de bevoegde persoon die namens de school het document heeft gewaarmerkt. 

4 Alleen geldig met DUO certificaat, te zien als een groen symbooltje in de blauwe balk boven in het scherm.  
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Tabel 2b. Specifieke criteria Ronde 1: Studieresultaten  

Soort bewijs1 Het bewijs voldoet aan de criteria ten aanzien van juistheid, 

volledigheid en echtheid als het de volgende zaken bevat: 

Hbo- of wo-propedeuse of 
diploma met cijferlijst 
afgegeven door jouw 
onderwijsinstelling  

 voor- en achternaam van de kandidaat  
 datum waarop het diploma is behaald 
 voor alle vakken: naam van het vak, aantal studiepunten, het resultaat, 

en datum waarop het resultaat is behaald  
 naam, logo en schoolstempel van de onderwijsinstelling 
 naam en handtekening van de ondertekenaar2 
 

Als dit bewijs niet in het Nederlands of Engels is opgesteld, moet een beëdigde 

vertaling in het Nederlands of Engels bijgevoegd worden. 

Hbo- of wo-propedeuse of 
diploma met cijferlijst 
digitaal uittreksel van DUO 

 het DUO certificaat3  

Hbo- of wo-cijferlijst 
afgegeven door jouw 
onderwijsinstelling 

 voor- en achternaam van de kandidaat 
 voor alle vakken: naam van het vak, aantal studiepunten, het resultaat, 

en datum waarop het resultaat is behaald 
 naam, logo en schoolstempel van de school 
 naam en handtekening van de ondertekenaar2 
 

Als dit bewijs niet in het Nederlands of Engels is opgesteld, moet een beëdigde 

vertaling in het Nederlands of Engels bijgevoegd worden. 
 

1 Als je een hbo- of wo-propedeuse of diploma met cijferlijst dient aan te leveren, dan kun je het document aanleveren dat 

jouw onderwijsinstelling heeft afgegeven of het digitaal DUO uittreksel.  
2 Ondertekenaar: de bevoegde persoon die namens je onderwijsinstelling het document heeft gewaarmerkt. 

3 Het DUO certificaat is te zien als een groen symbooltje in de blauwe balk boven in het scherm.  
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Specifieke Criteria Bewijsmateriaal voor onderscheidende activiteiten 

 

Jouw bewijs voor onderscheidende activiteiten moet (naast de algemene criteria in Tabel 1) voldoen aan 
onderstaande specifieke criteria. Uitzondering: Bijzondere prestatie (zie tabel 4).  
 

Tabel 3. Specifieke criteria  Ronde 1: Onderscheidende activiteiten 

Een activiteit wordt beoordeeld als het bewijsmateriaal daarvoor: 

a. voldoet aan de criteria ten aanzien van juistheid en volledigheid 

Dit is het geval als het de volgende zaken bevat: 

1. voor- en achternaam van de kandidaat 
2. functie die de kandidaat heeft vervuld 
3. taken en verantwoordelijkheden van de kandidaat in deze functie 
4. start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de periode waarin de activiteit is uitgevoerd 
5. aantal uur per maand of aantal uur per week dat aan de activiteit is besteed 
6. naam van de organisatie waar de activiteit is uitgevoerd 
7. voor- en achternaam en functie van de referent1 
8. mailadres en het telefoonnummer van de referent1 

b. voldoet aan de criteria ten aanzien van echtheid 

Dit is het geval als het de volgende zaken bevat: 

9. handtekening van de referent1 
10. datum van ondertekenen 
11. echtheidskenmerken van de organisatie (logo of stempel)2 

  
1 Referent: De persoon die leidinggevende was van de activiteit die de kandidaat heeft uitgevoerd en die het bewijs heeft 
ondertekend. 
2 Als je de activiteit hebt uitgevoerd bij een particuliere persoon en niet bij een organisatie, dan heeft desbetreffende 
referent geen logo of stempel. In dat geval hoeft je referent deze ook niet aan het bewijs toe te voegen. 
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Specifieke Criteria Bewijsmateriaal voor Bijzondere prestaties 

 
Jouw bewijs voor bijzondere prestaties moet (naast de algemene criteria in Tabel 1) voldoen aan 
onderstaande specifieke criteria. 
 

Tabel 4. Specifieke criteria  Ronde 1: Categorie Bijzondere prestaties 

Een bijzondere prestatie wordt beoordeeld als het bewijsmateriaal daarvoor: 

a. voldoet aan de criteria ten aanzien van juistheid en volledigheid 

Dit is het geval als het de volgende zaken bevat: 

1. voor- en achternaam van de kandidaat 
2. voor- en achternaam en functie van de deskundige1 
3. mailadres en het telefoonnummer van de deskundige1 

 
En de volgende criteria per sub-categorie: 

A. Topsport met een NOC*NSF status  

4. sportdiscipline die de kandidaat beoefent 
5. type NOC*NSF status  
6. start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de periode van toekenning van de NOC*NSF status 

B. Topsport zonder NOC*NSF status 

4. sportdiscipline die de kandidaat beoefent 
5. behaalde prestaties, oorkondes of bewijzen van medailles inclusief datum (dd-mm-jjjj) 

6. aantal uren per maand besteed aan training en wedstrijden en start- en einddatum (dd-

mm-jjjj) van de periode waarin de sport op topsportniveau is bedreven  

Culturele topprestatie 

4. kunstdiscipline die de kandidaat beoefent 
5. positie van de kandidaat ten opzichte van eventuele overige uitvoerenden  

6. type uitvoering/productie en speellijst met data (dd-mm-jjjj) en naam podia 

b. voldoet aan de criteria ten aanzien van echtheid 

Dit is het geval als het de volgende zaken bevat: 

7. handtekening van de deskundige1 
8. datum van ondertekenen 
9. echtheidskenmerken van de organisatie (logo of stempel) 

 
1Deskundige: topsport De sportcoach van de kandidaat, culturele topprestatie: De dirigent, concertorganisator of uitgever 
van de kandidaat, of onafhankelijk deskundige van de betreffende kunstdiscipline. 

 
Er is alleen sprake van topsport als de kandidaat: 
A. in het bezit is van een A-, Selectie-, HP- of Bondsstatus van het NOC*NSF, of 
B. een sport bedrijft op het niveau van erkende finales van Europese kampioenschappen, 

Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen, uitgaande van een sport die geregistreerd staat op 
de Lijst Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines 2021 - 2024  

 
Er is alleen sprake van een culturele topprestatie als de kandidaat: 

 de kunstdiscipline uitoefent binnen een (semi-) professionele organisatie die gericht is op één van de 
kunsten, en  

 de kunst regelmatig beoefent op (inter-) nationale podia, festivals of culturele manifestaties met een 
goede reputatie. 

https://nocnsf.nl/athlete-services/teamnl-topsportstatus
https://nocnsf.nl/media/4101/lijst-erkende-topsport-en-internationale-wedstrijdsportdisciplines-2021-2024.pdf

