FAQ deelexamencommissie geneeskunde

1. Hoe kan ik een verzoek indienen bij de deelexamencommissie geneeskunde?
•
•
•
•

•

•
•

Stel eerst de vraag: ‘Ben ik met mijn vraag bij de deelexamencommissie
geneeskunde aan het juiste adres?’
Raadpleeg daarom eerst goed de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Regels
en Richtlijnen (RR).
Indien je een verzoek wilt indienen is het aan te bevelen advies te vragen bij de
studieadviseurs.
Verzoeken aan de deelexamencommissie geneeskunde moeten digitaal met een
aanvraagformulier worden ingediend. Verzoeken, vragen of brieven die niet digitaal
met een aanvraagformulier zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
Bijzondere persoonlijke omstandigheden worden alleen meegewogen in de
besluitvorming van de deelexamencommissie geneeskunde als de student de
studieadviseurs binnen drie maanden na het ontstaan of bekend worden van de
bijzondere persoonlijke omstandigheid, in een gesprek van deze bijzondere
persoonlijke omstandigheid op de hoogte heeft gesteld.
Een recente cijferlijst dient te worden bijgevoegd.
Onvolledige of onbegrijpelijke verzoeken worden niet in behandeling genomen.

2. Als ik bijzondere persoonlijke omstandigheden heb, heb ik dan recht op allerlei
regelingen met betrekking tot tentamens?
Nee, je hebt geen recht op allerlei regelingen. Wel kun je je richten tot de
deelexamencommissie geneeskunde. Zij zal je verzoek zorgvuldig beoordelen en kan
besluiten je verzoek al dan niet te honoreren. Er wordt bijvoorbeeld meegewogen of je
kennis verouderd is of omdat de omstandigheden niet zwaarwegend genoeg zijn in relatie
tot het verzoek, of omdat een extra regeling niet nodig is omdat je weinig studievertraging
oploopt.
3. Wat moet ik als bewijsmateriaal mee sturen bij een verzoek?
Het kan zinvol zijn om een toelichting op je verzoek mee te sturen in de vorm van een brief
aan de deelexamencommissie geneeskunde. Daarnaast moet je bewijstukken meesturen
die je verzoek ondersteunen. Bij alle verzoeken moet je een actuele cijferlijst meesturen
waarop de deelexamencommissie geneeskunde kan zien hoeveel studiepunten je hebt
behaald. Indien je een verzoek doet op basis van de faciliteitenregeling, moet je altijd het

bewijs meesturen dat je onder die regeling valt. Indien je een verzoek doet vanwege
vrijstellingen dienen bewijsstukken zoals cijferlijst en beschrijving en leerdoelen van
studiestof te worden meegestuurd evenals de vergelijking met de betreffende studiestof bij
geneeskunde
(leerdoelen, niveau, studiestof) op basis waarvan je in aanmerking denkt te
komen voor vrijstelling. In de regels voor het indienen van een verzoek op de website staat
precies per item vermeld wat je mee moet sturen.
4. De geldigheid van mijn behaalde tentamens dreigt te verlopen, wat moet ik doen?
Daarop is feitelijk maar één antwoord te geven: met volle energie er tegenaan om binnen
de tijd je diploma te halen. Een studieachterstand waarbij je cijfers dreigen te verlopen
heeft zich veelal opgestapeld over een aantal jaren en ontstaat niet in één keer. Een goede
studieplanning is essentieel om je opleiding tot een goed einde te brengen.
Soms zit het tegen, en heb je hulp nodig bij het maken van een goede planning. Dan kun je
je wenden tot de studieadviseurs. In het uiterste geval kun je bij de deelexamencommissie
geneeskunde een verzoek indienen om af te wijken van het artikel uit de OER. Kijk op de
website van de deelexamencommissie geneeskunde wat je in zo’n geval moet doen.
5. Ik wil graag een klacht indienen naar aanleiding van mijn laatste tentamen
(bijvoorbeeld wanneer je het niet eens bent met je cijfer, te moeilijke vragen), kan
dit?
Indien je het inhoudelijk niet eens met een tentamenvraag of met de beoordeling, bespreek
je dit met de examinator van het betreffende vak (soms is dit in een georganiseerde sessie).
Je kunt beroep aantekenen tegen de wijze waarop de uitslag tot stand is gekomen (de
procedure) bij het College van Beroep voor de Examens binnen een termijn van zes weken
na bekendmaking van de uitslag.
6. Ik heb een onvoldoende voor mijn professionele ontwikkeling tijdens mijn
masterstages gekregen. Kan ik hiervoor een second opinion aanvragen bij de
deelexamencommissie geneeskunde?
Nee. Zoals bij alle beoordelingen van toetsen, moet je je wenden tot de betreffende
examinator.
7. Heb ik recht op een extra herkansing?
Nee, daar heb je geen recht op. Voor elke toets zijn er twee kansen per jaar. Dat geldt ook
voor studenten met persoonlijke omstandigheden. Een uitzondering hierop vormt een extra
herkansing als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 en 5 van de OER 2019-2020.
8. Ik wil een vrijstelling aanvragen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Er kan alleen vrijstelling aangevraagd worden voor een onderwijseenheid, stage, cursus of
tentamen die onderdeel is van het studiejaar, waarin je voor het eerst deelneemt.
Je geeft in de aanvraag aan op basis van welke inhoudelijk argumenten (= vergelijking van
leerdoelen, niveau en studiestof, bewijsstukken van geleverd werk) je denkt in aanmerking
te komen voor een vrijstelling. Bewijsstukken zoals cijferlijst en beschrijving en leerdoelen
van studiestof dienen te worden meegestuurd evenals de vergelijking met de betreffende
studiestof bij geneeskunde (leerdoelen, niveau, studiestof) op basis waarvan je in
aanmerking denkt te komen voor vrijstelling.
Een verzoek om vrijstelling van een onderwijseenheid, stage, cursus of tentamen dient
uiterlijk drie maanden vóór het begin van het betreffende onderdeel, met redenen omkleed
en voorzien van de relevante bewijzen/informatie, digitaal ingediend te worden bij de
deelexamencommissie geneeskunde. Er zijn twee uitzonderingen. Het vrijstellingsverzoek
van Medisch wetenschappelijk onderzoek 1 (bachelorjaar 1) dat uiterlijk 15 oktober
ingeleverd moet zijn en het vrijstellingsverzoek voor de praktijkstage zorg (bachelorjaar 1)
dat uiterlijk 1 december ingeleverd moet zijn.
•
•
•

Een verzoek voor vrijstelling na afloop van een onderwijseenheid, stage, cursus of
tentamen wordt niet in behandeling genomen.
Een onvolledig verzoek wordt niet in behandeling genomen.
Voor enkele onderwijseenheden wordt in geen enkele omstandigheid vrijstelling
verleend. Raadpleeg hiervoor de OER en RR.

9. Ik ben het niet eens met het besluit van de deelexamencommissie geneeskunde,
waar kan ik bezwaar aantekenen?
Onder iedere brief met besluit staat waar je heen kunt als je bezwaar hebt. Dat is bij het
College van Beroep voor de Examens, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is
toegezonden.
10. Ik wil extra vakken volgen die niet behoren tot mijn studie geneeskunde, kan dat ?
Je betaalt in Nederland maar één keer collegegeld en daarmee mag je vakken volgen buiten
je eigen studie. Dat kun je doen zonder toestemming van een deelexamencommissie
geneeskunde of studieleider. Soms vraagt een faculteit voor een vak toestemming van een
examencommissie. Indien dat het geval is, kun je dat aanvragen bij de
deelexamencommissie geneeskunde en zal je deze toestemming krijgen. Vakken die bij de
VU zijn gevolgd worden extracurriculair op het diplomasupplement vermeld. Vakken buiten
de VU gevolgd worden niet op het diplomasupplement vermeld.

11. Wanneer kan je een faciliteitenregeling aanvragen, en gaat dit via de
deelexamencommissie geneeskunde?
Alle informatie over de aanvraag van de faciliteitenregeling staat vermeld op de website. Zie
http://www.med.vu.nl/nl/studenten/reglementen/Faciliteitenregeling. In deze informatie is
ook aangegeven wat de rol van de deelexamencommissie geneeskunde is in het kader van de
faciliteitenregeling.
12. Ik heb een practicum gemist. Kan ik een vervangende opdracht aanvragen bij de
deelexamencommissie geneeskunde?
Nee, dat kan niet. Conform de OER bestaan er geen vervangende opdrachten. Lees de
practicumregeling goed door. Daar staat alles in.
http://www.med.vu.nl/nl/studenten/reglementen/practicumregeling/index.asp
13. Krijg ik direct antwoord van de deelexamencommissie geneeskunde?
De deelexamencommissie geneeskunde heeft twintig werkdagen de tijd om een verzoek
te verwerken en de student van een besluit op de hoogte te brengen. Deze termijn kan
met nog eens tien werkdagen worden verlengd.
Je krijgt het besluit via een brief per mail en de brief wordt opgeslagen in jouw digitaal
studentdossier. Het heeft geen zin om na een vergadering van de
deelexamencommissie geneeskunde te mailen of te bellen om te horen wat het besluit
is.

