
Selectie 2018 

Aan de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) kunnen per jaar 100 studenten met de 
opleiding starten waarvan 60 in Amsterdam en 40 in Groningen. 
 
De opleiding kent aanvullende eisen en, vanwege het aantal beschikbare plaatsen, een numerus 
fixus. Het selectie-onderzoek richt zich daarom op het beschikken over voldoende aanleg en 
geschiktheid en op de onderlinge rangschikking van de kandidaten, gezien de beperkte capaciteit. 
 
Naast een positieve uitslag voor het selectie-onderzoek moet voor de inschrijving zijn voldaan aan de 
overige reguliere vooropleidingseisen. Kijk voor de actuele eisen op de site: www.verloskunde-
academie.nl/toelatingseisen. 

 
Het selectie-onderzoek bestaat uit twee rondes.  

Ronde 1  
De eerste ronde vindt dit jaar plaats op zaterdag 3 februari 2018. 
In week 4 ontvang je per mail een uitnodiging met de locatie en het tijdstip. LET OP: het is niet 
mogelijk om de eerste ronde van de selectie op een andere datum of tijdstip te doen. 
 
Voor deelname aan de selectie geldt een identificatieplicht. 
 
De eerste ronde bestaat uit: 
 
Zelfstudieopdracht 
Ter voorbereiding op 3 februari kunnen kandidaten een zelfstudiepakket downloaden. Dit pakket is 
vanaf 18 december te downloaden via onze site. Het bestaat uit lesmateriaal over het onderwerp 
Circulatie. Dit onderwerp komt tijdens onze selectie uitgebreid aan de orde. Naast het door ons 
verstrekte lesmateriaal staat het kandidaten vrij om ook ander materiaal over dit onderwerp te 
bestuderen. Bijvoorbeeld: examenbundels Biologie. 
 
Voor de voorbereidingsopdracht moet rekening worden gehouden met acht uur zelfstudie. 
 
Hoorcollege (3 februari) 
Voorafgaande aan de individuele schriftelijk toets is er een inleidend hoorcollege over een specifiek 
onderdeel van de circulatie. In dit college wordt aanvullende informatie over dit onderwerp gegeven. 
 
Individuele schriftelijke toets (3 februari) 
Direct aansluitend op het hoorcollege wordt er een schriftelijke toets afgenomen. Dit is een gesloten 
boeken toets wat betekent dat de kandidaten geen materiaal mee de zaal in mogen nemen. Deze 
toets bestaat uit 45 meerkeuzevragen.  
 
Kandidaten met dyslexie kunnen op het aanmeldingsformulier aangegeven of zij gebruik willen 
maken van extra tijd en/of een groter lettertype. Deze kandidaten moeten uiterlijk 21 januari 2018 een 
dyslexieverklaring hebben ingeleverd. Zonder deze verklaring heb je geen recht op extra tijd en/of een 
groter lettertype. 
 
Beoordeling 
In de eerste ronde worden kandidaten beoordeeld op drie criteria: 
 

Motivatie  Geen deelname aan de eerste ronde geeft een 
totaalcijfer op de eerste ronde van 0 

Cognitief vermogen en studievaardigheden op 
basis van zelfstudiepakket 

Cijfer tussen 0-10                       (weging 89%) 

Vermogen tot snelle integratie nieuwe kennis op 
basis van hoorcollege 

Cijfer tussen 0-10                       (weging 11%) 

Eindcijfer ronde 1 0 of het gewogen gemiddelde van bovenstaande 
laatste 2 cijfers 
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Het gaat om niet afgeronde cijfers. 
Circa 200 kandidaten met de hoogste score mogen deelnemen aan de tweede ronde. 
De cesuur/slaaggrens, die ook bepalend is voor het exacte aantal kandidaten dat door mag gaan, 
wordt na de toets mede op basis van de toetsanalyse berekend.  
 
De kandidaten worden per mail geïnformeerd over de uitslag. 
 
Ronde 2 
Alleen het bepaalde aantal kandidaten uit de eerste ronde met de hoogste score mag deelnemen. 
De tweede ronde vindt plaats in maart 2018.  
 
Werkgroep 
Net als in het eerste studiejaar van de opleiding gaan de kandidaten tijdens de tweede ronde van de 
selectie in werkgroepen aan de slag met een studietaak. Deze taak sluit aan bij het onderwerp 
Circulatie dat voor de eerste ronde van de selectie is bestudeerd. 
Tijdens het werken aan de studietaak worden door twee assessoren (beoordelaars) de gespreks-, 
samenwerkings-, en andere contactuele vaardigheden beoordeeld. Het materiaal voor deze taak 
wordt door de opleiding verstrekt. Het is niet toegestaan zelf materiaal mee te nemen. 
 
Peerassessment 
Na het afronden van de studietaak wordt aan de kandidaat gevraagd schriftelijk feedback te geven op 
het functioneren van één ander lid van de werkgroep. Met deze opdracht wordt gekeken hoe vaardig 
de kandidaat is in het geven van feedback aan een medekandidaat. Dit is iets wat ook in de opleiding 
regelmatig gebeurt. 
 
Schriftelijke reflectie 
Tot slot wordt aan de kandidaat gevraagd schriftelijk te reflecteren op het eigen functioneren in de 
werkgroep. Hierbij mogen de kandidaten de feedback van de medekandidaat (zie hierboven) 
gebruiken. Tijdens deze opdracht wordt gekeken naar zowel de reflectievaardigheden als de 
schriftelijke communicatievaardigheid. 
 
Kandidaten met dyslexie worden bij deze opdracht niet afgerekend op spellingsfouten. Deze 
kandidaten moeten uiterlijk 21 januari 2018 een dyslexieverklaring hebben ingeleverd.  
 
Beoordeling 

Eindcijfer ronde 1 Cijfer 0-10 

Beoordeling de gespreks-, samenwerkings-, en 
andere contactuele vaardigheden en 
peerassessment 

Cijfer 0-10 

Beoordeling reflectie Cijfer 0-10 

Beoordeling schriftelijke 
communicatievaardigheid 

Cijfer 0-10 

Eindcijfer ronde 2 Cijfer 0-10 

 
Het eindcijfer van ronde 2 is het gemiddelde van het eindcijfer van ronde 1 en de deelcijfers van ronde 
2. Het gaat om niet afgeronde cijfers. De onderdelen tellen elk even zwaar mee voor het eindcijfer van 
ronde 2.  
 
Toepassing voor numerus fixus 
De kandiaten die aan alle onderdelen hebben meegedaan worden op basis van het eindcijfer ten 
opzichte van elkaar gerangschikt. Het hoogste eindcijfer geeft het laagste rangnummer. Bij een gelijk 
eindcijfer bepaalt de hoogste score op het onderdeel gespreks-, samenwerkings-, en andere 
contactuele vaardigheden en peerassessment de ranking. Mocht er daarna nog sprake zijn van een 
gelijke score dan is de hoogte van de score op reflectie doorslaggevend. 
Alleen de kandidaten die het laagste rangnummer ontvangen en aan de aanvullende eisen voldoen 
krijgen een bewijs van plaatsing aangeboden. 
 
 



Toepassing voor aanvullende eisen 
Naast de toekenning van het rangnummer voor de numerus fixus wordt gekeken of de kandidaten 
voldoen aan de aanvullende eisen. 
Kandidaten met een onvoldoende op gespreks-, samenwerkings-, en andere contactuele 
vaardigheden en peerassessment, reflectie of schriftelijke communicatievaardigheden zijn niet 
toelaatbaar. 
De uitslag van de selectie is uitsluitend geldig voor de start van de studie begin september 2018.  
 
Amsterdam of Groningen 
Voor de numerus fixus worden de opleidingen in Amsterdam en Groningen als één opleiding opgevat. 
Wij doen onze uiterste best je te plaatsen op je opleidingsplaats van eerste voorkeur maar het kan zijn 
dat je op onze andere locatie wordt geplaatst. De kandidaten met het hoogste eindcijfer (laagste 
rangnummer) hebben de grootste kans op de opleidingsplaats van hun voorkeur te worden geplaatst. 
Als je geen gebruik wil maken van de aangeboden plaats, kun je deze via Studielink weigeren. Je mag 
volgend jaar opnieuw deelnemen aan de selectie. Let op: er is geen enkele garantie dat je volgend 
jaar opnieuw geplaatst wordt. 


