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1 Algemene bepalingen  

Artikel 1 Toepassingsgebied van de regeling  
1. De regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de 

bacheloropleiding geneeskunde VUmc-compas, hierna te noemen: de opleiding. 
2. De opleiding wordt verzorgd binnen het VU Medisch Centrum, hierna te noemen: de 

faculteit.  
3. De regeling is van toepassing op ieder die voor de opleiding is ingeschreven, danwel 

deze mede verzorgt.   
4. In de bijlagen worden de specifieke bepalingen ten aanzien de respectievelijke 

bachelorprogramma’s VUmc-compas ’10 en VUmc-compas ’05 vermeld. 

Artikel 2  Begripsbepalingen 
De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen 
in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de betekenis die 
deze wet eraan geeft. 
In deze regeling wordt verstaan onder:  
 
blackboard de digitale onderwijsleeromgeving voor de opleiding (bb.vu.nl) 
de wet de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, 

afgekort tot WHW, Staatsblad 593 en zoals sindsdien gewijzigd 
raad van bestuur de raad van bestuur van het VUmc vervult  in deze de functie, die in 

de WHW bij het faculteitsbestuur is belegd 
VUmc-compas het curriculum voor de bachelor- en masteropleiding geneeskunde 
IOO Instituut voor Onderwijs en Opleidingen van het VUmc 
studiejaar onderdeel van het onderwijsprogramma dat 1 onderwijsjaar duurt 
collegejaar tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van 

het daaropvolgende kalenderjaar 
semester een periode in de opleiding van 20 weken 
onderwijseenheid een onderwijseenheid van de opleiding als bedoeld in artikel 7.3 

leden 2 en 3 van de WHW 
practicum een praktische oefening, als bedoeld in art. 7.13 lid 2 onder d van 

de wet; als praktische oefening worden aangemerkt: het deelnemen 
aan een leer/werkgroep of practicum, het maken van een 
verslag/scriptie, het maken van een werkstuk, het uitvoeren van 
een onderzoekopdracht, het deelnemen aan een 
portfoliobegeleidingsgesprek, het doorlopen van een praktijkstage 
of het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit die gericht is 
op het bereiken van bepaalde vaardigheden 

EC (European Credit) studiepunt, zoals bedoeld in artikel 7.4, eerste 
lid, WHW hetgeen gelijk staat aan 28 uren studie van een 
gemiddelde student 

examen afsluitend onderzoek op basis waarvan aan de student een graad 
kan worden toegekend als bedoeld in artikel 7.10a van de WHW, 
voor zover aan de betreffende opleiding accreditatie is verleend. 

tentamen het onderzoek naar de kennis en/of het inzicht en/of de 
vaardigheden van de examinandus met betrekking tot een 
examenonderdeel, alsmede de beoordeling van dat onderzoek door 
tenminste één daartoe door de Examencommissie aangewezen 
examinator. Een tentamen is gekoppeld aan een onderwijseenheid. 
Een tentamen kan uit meerdere deeltentamens bestaan. In het 
curriculum van de bachelor geneeskunde VUmc-compas wordt het 
woord toets gebruikt als equivalent van het woord deeltentamen 

regels en richtlijnen de richtlijnen en aanwijzingen die de examencommissie kan geven 
aan examinatoren met betrekking tot de beoordeling van 
examinandus en met betrekking tot de vaststelling van de uitslag 
van het tentamen als bedoeld in art. 7.12.4 van de wet 

http://bb.vu.nl)/
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handleiding toetsing beschrijving van alle procedures m.b.t. het afnemen van de 
tentamens van de opleiding 

programmaleider verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en organisatie van het  
onderwijs- en toetsprogramma van de bacheloropleiding 
geneeskunde 

studieadviseur één van de studieadviseurs van de opleiding, aangesteld bij het 
VUmc, belast met de algemene studiebegeleiding en advisering van 
de studenten geneeskunde 

VU-net student informatie systeem van de VU, waarin o.a. de 
studieresultaten van de studenten worden geregistreerd 

schriftelijke toets/tentamen Toets/tentamen die niet mondeling afgenomen wordt. 
Beeldschermtoets/tentamen valt hiermede ook onder een 
schriftelijke toets/tentamen 

studiegids de gids voor de opleiding, die specifieke informatie met betrekking 
tot de opleiding bevat 

professioneel gedrag gedrag volgens de eisen van de beroepsgroep. Dit gedrag wordt 
beoordeeld op basis van waarneembaar gedrag van de student, 
gerelateerd aan het professioneel functioneren en aan de eisen van 
het Raamplan1. Het gedrag wordt beoordeeld met betrekking tot 
drie situaties: omgang met werk, omgang met anderen en het 
eigen functioneren 

functiebeperking aandoening die tijdelijk of  blijvend van aard is en die de student 
beperkt bij het volgen van onderwijs en/of het doen van 
tentamens, practica en stages. 
 

 

Artikel 3  Doel van de opleiding  
1. De bacheloropleiding heeft een eindniveau dat beantwoordt aan de Dublin 

Descriptoren (The framework of qualifications for the European Higher Education 
Area) en het Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs. 

2. Met de opleiding wordt beoogd de student te onderrichten in kennis, vaardigheden 
en inzicht op het gebied van de geneeskunde op wetenschappelijk niveau. Het 
'Raamplan 2009 Artsopleiding' omvat de eindtermen, waaraan de basisarts moet 
voldoen. De eindtermen voor de bacheloropleiding zijn hiervan afgeleid. 

3. De opleiding maakt toelating tot de masteropleiding geneeskunde van de VU 
mogelijk. Het masterdiploma ofwel artsdiploma biedt toelating tot alle 
vervolgopleidingen.  

4. De opleiding voldoet aan de regels gesteld in de EU-Richtlijn 93/16/EEG en aan de 
eisen, die de Wet BIG stelt. 

5. De opleiding bevordert voorts de academische vorming van de student, in het 
bijzonder met betrekking tot: 
 het zelfstandig wetenschappelijk denken en handelen; 
 het wetenschappelijk communiceren in het Nederlands en Engels; 
 het hanteren van vakwetenschappelijke kennis in een bredere c.q. wijsgerige en 

maatschappelijke context; 
6. De opleiding besteedt aandacht aan de persoonlijke ontplooiing van de student 

waaronder reflectie, de bevordering van zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheidsbesef en van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands 
van Nederlandstalige studenten. 

Artikel 4  Vorm van de opleiding  
De opleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd.  

                                                   
1 Herwaarden, CLA, e.a.. Raamplan 2009, Artsopleiding 2009; Nederlandse Federatie van Universitair 
Medische Centra (NFU) 2009. 
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Artikel 5 Taal 
1. Het onderwijs wordt in het Nederlands gegeven en de (deel)tentamens en examens 

worden in het Nederlands afgenomen. Onderwijsmateriaal, zoals boeken en 
artikelen, kan in een andere taal zijn gesteld dan de voertaal tijdens het onderwijs. 
Voor wat betreft de opleiding geneeskunde betreft dit het Engels.  Onder het 
onderwijs worden tevens de tentamens+ begrepen.  

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de programmaleider in bepaalde gevallen 
en in overeenstemming met de Gedragscode Vreemde Taal toestemming verlenen 
om het onderwijs resp. de tentamens in het Engels te geven: 
 wanneer het onderwijs in het kader van de Internationalisering betreft; 
 wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een niet 

Nederlandstalige docent wordt gegeven 
 wanneer het onderwijs betreft in het kader van het keuzeonderwijs 

(Wetenschappelijk Keuzeonderwijs, Honoursprogramme), ofwel stage in het 
buitenland. 

3. Indien een student verzoekt een of meer onderdelen van een tentamen of examen in 
een andere taal dan het Nederlands te mogen afleggen, is het bepaalde daarover in 
de Regels en richtlijnen van de Examencommissie op dat verzoek van toepassing. 

 2  Vooropleidings- en toelatingseisen  

Artikel 6  Vooropleiding  
1. Voor de inschrijving voor de opleiding geneeskunde aan de instelling is een VWO-

diploma vereist    
 met het profiel Natuur en Gezondheid in de vrije ruimte aangevuld met 

natuurkunde of 
 met het profiel Natuur en Techniek in de vrije ruimte aangevuld met biologie. 

Artikel 7 Vervangende eisen bij deficiënties 
1. Deficiënties in de vooropleiding in de hierna genoemde vakken worden opgeheven 

door het ten genoegen van de examencommissie afleggen van de desbetreffende 
tentamens:  
 Vier VWO-deelcertificaten of universitaire testimonia op het niveau van het VWO-

eindexamen van het profiel Natuur en Gezondheid voor de vakken wiskunde A of 
B, biologie, scheikunde en natuurkunde of 

 Vier VWO-deelcertificaten of universitaire testimonia op het niveau van het VWO-
eindexamen voor 2007 profiel Natuur en Gezondheid voor de vakken wiskunde 
B1, biologie 1 en 2, scheikunde 1, natuurkunde 1. 

2. Deficiënties dienen te zijn opgeheven, voordat betrokkene zich kan inschrijven als 
student. 

Artikel 8 Equivalente vooropleiding 
1. Van de vooropleidingseis, bedoeld in artikel 6, is vrijgesteld degene aan wie een 

graad is toegekend op grond van een eerder afgesloten opleiding in het hoger 
onderwijs en degene die beschikt over een propedeutisch examen van een opleiding 
in het hoger onderwijs, met dien verstande dat tevens aan de profieleisen en 
eventuele aanvullende eisen moet zijn voldaan. 

2. De bezitter van een diploma uit een land dat het Verdrag van Lissabon (Trb. 2002, 
137) heeft geratificeerd en dat toegang biedt tot het wetenschappelijk onderwijs in 
dat land, is vrijgesteld van de vooropleidingseis, bedoeld in artikel 6, met dien 
verstande dat aan de profieleisen en eventuele aanvullende eisen moet zijn voldaan. 
Tevens dient de bezitter van dit diploma aan te tonen over voldoende beheersing 
van de Nederlandse en de Engelse taal te beschikken. De instructietaal van de 
opleiding bepaalt welke taal betrokkene dient te beheersen. 

3. De bezitter van een VWO-diploma 2e fase zoals die tot 1 augustus 2007 werd 
aangeboden met profiel Natuur en Gezondheid of  met profiel Natuur en Techniek 
in de vrije ruimte aangevuld met biologie 1 en 2;  



Instituut voor onderwijs en opleiden VUmc 

Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding geneeskunde VUmc-compas ‘10, collegejaar 2013-2014 

Vastgesteld op 11 februari 2013 namens de raad van bestuur  door Prof.dr. W.A.B. Stalman, decaan 

7 

4. Een bezitter van een diploma uit een ander land dan bedoeld in lid 2, die om 
toelating verzoekt, legt het diploma voor aan het College van Bestuur (via Dienst 
Studentenzaken). Deze stelt aan de hand van het diploma en eventuele aanvullende 
bewijsstukken vast of de bezitter aan de eisen voor de toelating tot de opleiding 
voldoet. Tot de voorwaarden behoort in ieder geval aantoonbaar voldoende kennis 
van de instructietaal. 

5. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan 
door het met goed gevolg afleggen van: 
 het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II), 
 de Interuniversitaire Toelatingstoets Nederlands (ITN), 
 CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT en PTHO, 
 Door de VU aangewezen buitenlandse eindexamens, waarvan Nederlands deel 

uitmaakte. 

Artikel 9 Colloquium Doctum 
1. De uitvoering van het toelatingsonderzoek bedoeld in artikel 7.29 leden 2 en 3 

WHW (Colloquium Doctum) is opgedragen aan de Commissie Bijzondere 
Toelatingen. 

2. Degene die het Colloquium Doctum (CD) wil afleggen, dient de leeftijd van 
eenentwintig jaar te hebben bereikt op de datum, waarop het onderzoek zal 
plaatsvinden. Van deze eis kan worden afgezien, als betrokkene een diploma dat 
buiten Nederland is afgegeven, bezit. Van de leeftijdseis kan eveneens worden 
afgezien als betrokkene een vluchtelingenstatus bezit en zijn diploma om die reden 
niet kan tonen. 

3. De eisen die gesteld worden aan het Toelatingsonderzoek staan vermeld in artikel 
10 van deze regeling. 

4. Gegadigden met een buitenlandse vooropleiding, leggen tevens een toets 
Nederlands af, tenzij artikel 8 lid 5 van toepassing is. 

5. Het bewijs dat het Colloquium Doctum met goed resultaat is afgelegd, geeft 
uitsluitend het collegejaar na het afleggen van het Colloquium Doctum toelating tot 
de opleiding, waarvoor het Colloquium Doctum is afgelegd. 

Artikel 10 Nadere regelingen en preciseringen voor de (aanvullende) eisen 
1. Aan de (aanvullende) eisen voor engels, biologie, natuurkunde, scheikunde en 

wiskunde, zowel door deficiënte als Colloquium Doctum (CD) kandidaten, kan 
worden voldaan door het behalen van vwo-deelcertificaten of door het met goed 
gevolg afleggen van aanvullende examens die (mede) onder gezag van de 
Commissie Bijzondere Toelatingen van het VUmc worden afgenomen. Hieronder 
vallen o.a. de examens afgenomen door Landelijke Commissies, waarin wordt 
geparticipeerd door de deskundigen van het VUmc, zoals de Centrale Commissies 
voor Biologie, Natuurkunde, Scheikunde of Wiskunde. Het daardoor verkregen 
testimonium wordt als voldoende geaccepteerd. Aan de eis met betrekking tot 
voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor houders van een buitenlands 
diploma wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen 
Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II) of de Interuniversitaire Toelatingstoets 
Nederlands (ITN) 

2. CD kandidaten kunnen tevens in aanmerking komen voor een toelatingsonderzoek 
als bedoeld in art. 7.29 van de WHW. 

3. De facultaire Commissie Bijzondere Toelatingen kan vrijstelling verlenen voor één of 
meer (aanvullende) eisen op grond van verkregen bewijzen van voldoende kennis in 
het betreffende vak. 

4. Door de voorzitter van de facultaire Commissie voor Bijzondere Toelating wordt, na 
verificatie of aan alle noodzakelijke eisen is voldaan, voor CD kandidaten een 
beschikking volgens WHW art. 7.29 van het College van Bestuur voorbereid.  

5. De toetsen voor de afzonderlijke vakken worden tweemaal per jaar afgenomen door 
of namens (Centrale Commissies) de betreffende docenten uit de Commissie 
Bijzondere Toelatingen. Dit geldt niet voor het examen voor de Nederlandse Taal. 
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Artikel 11  Weigering of beëindiging inschrijving   
1. In bijzondere gevallen kan de inschrijving voor de opleiding door het college van 

bestuur worden geweigerd, dan wel beëindigd, na een daartoe strekkend advies van 
de examencommissie en de Raad van Bestuur die verantwoordelijk is voor de 
desbetreffende opleiding en na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen. 
Inschrijving wordt geweigerd dan wel beëindigd indien de student blijk heeft 
gegeven van ongeschiktheid om werkzaam te zijn in het vakgebied, dan wel voor de 
praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening daarin, hetgeen blijkt uit zijn 
gedragingen of uitlatingen. Het gaat om gedragingen of uitlatingen die een 
bedreiging vormen voor anderen.  Het besluit van het college van bestuur is 
schriftelijk en gemotiveerd. Inschrijving of herinschrijving voor eenzelfde of 
verwante opleiding kan worden beëindigd of geweigerd op dezelfde gronden.   

2. Indien het instellingsbestuur van een andere instelling voor hoger onderwijs op de 
in het eerste lid bedoelde gronden de betrokkene niet of niet meer inschrijft, kan 
het college van bestuur besluiten om dat besluit over te nemen. Het derde en vierde 
lid zijn van overeenkomstige toepassing.   

3. Alvorens het college van bestuur een besluit neemt als bedoeld in het eerste lid, 
wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld door of namens het college van 
bestuur te worden gehoord. De betrokkene heeft daarbij het recht zich te laten 
vergezellen door een raadsman.  

4. De betrokkene wordt terstond geïnformeerd over de beëindiging dan wel de 
weigering van de inschrijving.  

3 Orde en professioneel gedrag 

Artikel 12 Orde en professioneel gedrag met inbegrip van patiëntenzorg 
1. Studenten geneeskunde dienen zich in het kader van hun opleiding te gedragen 

zoals het een goed student geneeskunde betaamt. Dit geldt voor de opleiding als 
geheel en in het bijzonder in geval van onderwijsonderdelen waarbij handelingen 
en/of vaardigheden dienen te worden verricht of uitgevoerd aan of bij personen 
(medestudenten, simulatiepatiënten, patiënten), en evenzeer in andere gevallen 
waarbij een student binnen het kader van zijn of haar opleiding, dan wel als student 
geneeskunde, contact heeft met personen die aanwezig en/of werkzaam zijn in het 
VUmc of de gezondheidszorginstelling waarbinnen hij of zij een deel van de 
opleiding volgt. Onder onbetamelijk gedrag wordt in dit verband onder meer 
verstaan: discriminerende, beledigende, kwetsende of anderszins negatieve 
opmerkingen,  verregaand onbeleefde uitingen,  hardhandigheid,  geen of te weinig 
respect, fatsoen of hygiëne,  verbreking van de geheimhoudingsplicht,  bedrieglijk 
handelen, valsheid in geschrifte, fraude (zie RR bijlage 1, art. 3), bewuste misleiding 
e.d., dan wel grensoverschrijdend gedrag inclusief seksuele intimidatie, dan wel het 
handelen jegens een derde tegen de wens van die persoon in.  

2. Iedere vorm van onbetamelijk gedrag, zoals genoemd in lid 1, is niet professioneel 
gedrag en leidt tot “een incidentele melding van niet professioneel gedrag”. 

3. Ter aanvulling op, en ondersteuning van lid 1 en lid 2 en ter verduidelijking van 
hetgeen binnen de opleiding geneeskunde van studenten mag worden verwacht, 
heeft de faculteit richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot patiëntgebonden 
vaardigheden en patiëntcontacten. Deze zijn vastgelegd in een document: 
´Patiëntgebonden vaardigheden en patiëntcontacten bij studenten geneeskunde’, 
dat jaarlijks voorafgaand aan de start van het studiejaar zo nodig wordt bijgesteld, 
en dat te raadplegen en te downloaden is via de facultaire website: www.med.vu.nl. 
De genoemde richtlijnen zijn van kracht voor alle studenten geneeskunde aan het 
VUmc.  

4. Indien op enig moment tijdens de opleiding het professioneel gedrag van de 
student door een docent of een niet-direct betrokkene bij het onderwijs als 
onvoldoende wordt aangemerkt om te functioneren in het onderwijs met inbegrip 
van de patiëntenzorg, dan melden de docent of de niet-direct bij het onderwijs 
betrokkene dit schriftelijk en gemotiveerd aan de coördinator professioneel gedrag. 
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De coördinator professioneel gedrag maakt, nadat er gesproken is met de student, 
zo nodig melding aan de voorzitter van de Examencommissie. Vervolgens wordt de 
melding conform de Procedure incidentele melding niet-professioneel gedrag (zie 
toetshandleiding opleiding Bachelor) afgehandeld.  

4  Inrichting van de opleiding 

Artikel 13  Inrichting opleiding  
1. De opleiding omvat de onderwijseenheden, die in de bijlage bij deze Onderwijs- en 

examenregeling worden genoemd.  
2. De opleiding omvat drie studiejaren van elk 60 EC, waarbij één studiepunt gelijk 

staat aan één EC = 28 uren studie. 
3. Van elke onderwijseenheid in de bijlage wordt tevens het aantal EC’s  en de niveau-

aanduiding vermeld. 
4. De academische vorming omvat tenminste 30 EC en is grotendeels geïntegreerd in 

het onderwijs van het eerste, tweede en derde studiejaar. 
5. De opleiding wordt afgesloten met het bachelorexamen. Het examen geeft recht op 

het voeren van de titel Bachelor of Science (Bsc) in de geneeskunde en geeft toegang 
tot de masteropleiding geneeskunde. 

Artikel 14 Honoursprogramma 
1. Een bachelorstudent kan in het tweede semester van het eerste jaar van de 

opleiding voorlopig toegelaten worden tot het honoursprogramma. De student volgt 
dit onderwijsprogramma in het tweede en derde bachelorjaar en in het eerste 
masterjaar, naast de reguliere opleiding. Het honoursprogramma omvat 30 EC, 
waarvan 18 EC in het facultaire deel van het honoursprogramma gevolgd wordt en 
12 in het faculteitsoverstijgende deel van het honoursprogramma. 

2. Voor toelating tot het honoursprogramma geldt een selectieprocedure, die jaarlijks 
door de faculteit bekend wordt gemaakt. 

3. Om toegelaten te worden tot het honoursprogramma dient de student in ieder geval 
alle studiepunten in het eerste jaar en in het eerste semester van het tweede jaar 
behaald te hebben en gemiddeld een 7.0 of hoger behaald te hebben.  

4. De student die aan het einde van zijn studie aan alle eisen van het programma en 
het honoursprogramma heeft voldaan, ontvangt een mastergetuigschrift waarop 
aangetekend staat dat hij ook het honoursprogramma met succes heeft afgerond. 

5. Ter voorkoming van onbillijkheden van overwegende aard, kan de 
examencommissie wanneer de student daartoe een gemotiveerd verzoek indient, 
afwijken van het in lid 3 gestelde. 

Artikel 15 Taaltoets Nederlands 
1. Iedere student van de opleiding legt bij aanvang van zijn eerste inschrijving  aan de 

VU voor het eerste studiejaar de VU-taaltoets Nederlands af. 
2. De VU-taaltoets is gericht op de schrijfvaardigheid en bestaat uit de onderdelen 

grammatica, spelling, woordenschat en structuur (formuleren). 
3. De student die geen voldoende (beoordeling ‘midden’ of ‘hoog’) resultaat voor de 

VU-taaltoets behaalt, volgt de “Bijspijkercursus Nederlands” van het Taalloket van de 
VU. 

4. Het met een voldoende resultaat afronden van de toets Beoordeling Voordracht en 
Discussie (BVD) semester 1.1 is alleen mogelijk, indien de student ofwel een 
voldoende (‘midden’ of ‘hoog’) heeft behaald voor de VU-taaltoets ofwel de 
afsluitende toets van de bijspijkercursus Nederlands met een voldoende heeft 
afgerond. 

Artikel 16   Vrij programma  
1. Een student kan de examencommissie van zijn opleiding verzoeken in plaats van het 

reguliere programma een programma te volgen waaraan een examen is verbonden 
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en waarvoor de graad van bachelor kan worden verleend, en dat door hem is 
samengesteld uit de onderwijseenheden die door de Vrije Universiteit of een andere 
instelling voor hoger onderwijs worden verzorgd. Dit programma behoeft de 
voorafgaande toestemming van de examencommissie en heeft ten minste de 
omvang, breedte en diepgang van het reguliere programma. Het programma geeft 
geen  toegang voor de Master Geneeskunde. Het uitgegeven getuigschrift betreft 
het Vrij Bachelorexamen Geneeskunde 

Artikel 17  Internationalisering  
1 In de bacheloropleiding wordt aandacht besteed aan het verwerven van kennis, 

inzicht en vaardigheden van andere culturen.   
2 Aan dit aspect kan worden voldaan door bijvoorbeeld   

a. een studieperiode of stage in het buitenland;  
b. een stage bij een internationale organisatie in Nederland;  
c. een onderwijseenheid gericht op de internationale dimensies van het vakgebied;  
d. een onderwijseenheid, gericht op een internationaal vakgebied, gedoceerd in het 
Engels. 

3 Vrijstelling, tentaminering en examen  

Artikel 18 Vrijstelling van tentamens of practica 
1. De examencommissie kan, na advies van de examinator van de desbetreffende 

onderwijseenheid te hebben ingewonnen, vrijstelling verlenen van een tentamen of 
practicum op grond van een eerder met goed gevolg afgelegd tentamen of 
practicum in het hoger onderwijs binnen Nederland of daarbuiten, hetgeen wat 
inhoud, kwaliteit en studielast betreft overeenkomt met het onderdeel waarvoor 
vrijstelling wordt verzocht.  

2. Indien een student aan de eisen van bepaalde tentamens wenst te voldoen door 
studie aan een andere faculteit of universiteit, is vooraf goedkeuring van de 
examencommissie vereist.  

3. De student ontvangt van zijn verzoek genoemd in lid 1 resp. 2 binnen 30 
werkdagen schriftelijk bericht. 

Artikel 19  Aantal, tijdvakken en frequentie (deel)tentamens 
1. Tot het afleggen van de tentamens van de opleiding wordt tweemaal per collegejaar de 

gelegenheid gegeven. Het landelijk voortgangstentamen, dat voor het eerst in het derde 
jaar wordt afgenomen, bestaat uit vier voortgangstoetsen. De vier voortgangstoetsen 
worden eenmaal per collegejaar aangeboden. Er is geen herkansing voor een 
voortgangstoets. 

2. De (deel)tentamens van de opleiding worden voor de eerste maal in de volgende 
tijdvakken afgenomen:  

 de Parate kennistoets (PAK) in de regel in de een na laatste week van een cursus; 
 de Cursus Afhankelijke Toets (CAT) de laatste week van een cursus.  
 de toets Beoordeling Voordracht en Discussie  (BVD) tijdens de studiegroepen 

van cursus metabole systemen, homeostase, circulatie en volume regulatie, 
hersenen & zintuigen, groei & ontwikkeling, hematologie & oncologie;  

 de toetst Beoordeling Voordracht en Discussie-Leeronderzoek (BVD-LO) wordt 
afgenomen aan het eind van de onderwijsperiode van het leeronderzoek;  

 de toets Professioneel Gedrag (PG) bestaat uit de beoordeling professioneel 
gedrag tijdens de studiegroep, waarbij in de eindbeoordeling de incidentele 
meldingen van onprofessioneel gedrag worden betrokken. Het professioneel 
gedrag tijdens de studiegroep wordt beoordeeld na elke studiegroep; de 
eindbeoordeling wordt voor het eerste en tweede studiejaar vastgesteld aan het 
eind van elk semester, voor het derde studiejaar tijdens de cursus Professionele 
Ontwikkeling en Wetenschap;  
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 het Stationstentamen (STAT) eerste en tweede studiejaar aan het eind van het 
tweede semester van het studiejaar, voor het derde studiejaar tijdens de cursus 
Professionele Ontwikkeling en Wetenschap;  

 de Stagebeoordeling (STB) aan het eind van de stage;  
 de beoordeling Portfolio (PTF) voor het eerste studiejaar in eerste semester in 

oktober en tweede semester in april , voor het tweede studiejaar aan het eind 
van het tweede semester, voor het derde studiejaar tijdens de cursus 
Professionele Ontwikkeling en Wetenschap; 

 de taaltoets Nederlands (onderdeel van de BVD semester 1.1) wordt in 
september/oktober van het eerste studiejaar afgenomen.  

 de voorgangstoetsen worden afgenomen in september, december, februari en 
mei. Voor de exacte data zie tentamenrooster 

3. De (deel)tentamens van de opleiding worden voor de tweede maal in de volgende 
tijdvakken afgenomen: 

 de PAK binnen 6 weken na eerste afname; 
 de CAT en  STAT in de herkansingsperioden; 
 PG in overleg met de examinator; 
 de PTF in overleg met de examinator; 
 de taaltoets Nederlands in de periode november t/m maart. Datum wordt 

bekend gemaakt via blackboard. 
4. Van de gelegenheid tot het afleggen van schriftelijke (deel)tentamens wordt jaarlijks 

een rooster gemaakt dat voor het begin van het studiejaar bekend gemaakt wordt. Voor 
wat betreft de PAK is het rooster voor het begin van het betreffende semester bekend. 

5. Indien ten aanzien van een tentamen niet is aangegeven hoeveel keer per studiejaar het 
kan worden afgelegd, omdat het gaat om een vak dat niet door de opleiding zelf wordt 
verzorgd, is het daaromtrent bepaalde in de Onderwijs- en examenregeling van de 
desbetreffende andere opleiding van toepassing. 

6. Lid 3 is niet van toepassing op het herkansen van een onvoldoende voor een stage of 
een scriptie. In de desbetreffende stagehandleiding of afstudeerregeling zijn de 
herkansingsmogelijkheden vermeld. 

7. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst. 
8. De Examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaan dat wordt afgeweken van de 

gestelde voorwaarden.   

Artikel 20 Beoordeling  
1. Het oordeel over een tentamen is voldaan dan wel niet voldaan, voldoende dan wel 

onvoldoende, in cijfers uitgedrukt 6 of hoger, resp. 5 of lager. 
2. Indien een tentamen uit verschillende onderdelen bestaat, wordt geen beoordeling 

aan het tentamen toegekend, voordat alle onderdelen getoetst zijn. 
3. Indien er sprake is van beoordeling van een tentamen met een cijfer, wordt het 

eindcijfer afgerond op een heel cijfer. Uitzondering hierop zijn de beoordelingen 
voor Professionele Ontwikkeling 2 en 4 en de cursus Professionele Ontwikkeling en 
Wetenschap. Deze tentamens worden afgerond op 0.0, danwel 0.5. Voor de 
afrondingsregels wordt verwezen naar de toetshandleiding Bachelor VUmc-compas 

4. De beoordeling van een stage of van een onderzoeksopdracht wordt gegeven door 
de examinator na overleg met de begeleider ter plekke. 

Artikel 21  Vorm van de (deel) tentamens 
1. De (deel)tentamens worden afgelegd op de wijze zoals in bijlage III van deze 

onderwijs- en examenregeling van de opleiding wordt beschreven.  
2. Indien ten aanzien van een tentamen niet is aangegeven op welke wijze het wordt 

afgenomen, omdat dat tentamen betrekking heeft op een vak dat niet door de 
opleiding zelf wordt verzorgd, is het daaromtrent bepaalde in de studiegids van de 
desbetreffende andere opleiding van toepassing. 

3. De Examencommissie kan van het bepaalde in lid 1 afwijken. Een verzoek om af te 
wijken kan door de student of door de examinator worden ingediend. 
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Artikel 22 Mondelinge (deel)tentamens  
1. Bij mondelinge (deel)tentamens wordt niet meer dan één persoon tegelijk 

getentamineerd, tenzij de examinator anders heeft bepaald.  
2. Het mondeling afnemen van een (deel)tentamen is openbaar, tenzij de 

examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders 
heeft bepaald. Een student kan tegen de openbare tentamenzitting gemotiveerd 
bezwaar maken bij de examencommissie. De examencommissie weegt het bezwaar 
van de student en het belang van de openbare zitting af. 

3. De student dient zijn/haar geldig inschrijvings- en legitimatiebewijs  voor aanvang 
van een mondeling (deel)tentamen aan de examinator te tonen.   

Artikel 23  Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag  
1. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk (deel)tentamen zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na afloop van de tentamenzitting vast. 
De uitslag van het professioneel gedrag, de beoordeling, discussie en voordracht 
(BVD) en  het portfolio wordt binnen 15 werkdagen na het laatste 
gesprek/voordracht  met de tutor resp. mentor vastgesteld.  De uitslag van de 
Voortgangstoets (VGT) wordt binnen 25 werkdagen vastgesteld. De examinator 
verschaft het Onderwijs Service Centrum van het IOO de nodige gegevens. Het 
Onderwijs Service Centrum van het IOO draagt zorg voor registratie en publicatie 
van de uitslag binnen 20 werkdagen resp. 30 werkdagen (voor de VGT) na afloop 
van de tentamenzitting met in achtneming van de privacy van de student.  

2. Indien de examinator door bijzondere omstandigheden de termijn dreigt te 
overschrijden, meldt hij dit met redenen omkleed aan de Examencommissie, waarna 
deze de studenten van de nieuwe termijn op de hoogte brengt of laat brengen. 

3. De examinator stelt op de dag van het afnemen van een mondeling (deel)tentamen 
de uitslag vast en reikt de student daarvan een schriftelijke verklaring uit. 

4. Ten aanzien van een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen 
(deel)tentamen bepaalt de Examencommissie vooraf op welke wijze en binnen welke 
termijn de student in kennis wordt gesteld van de uitslag. 

5. Bij de uitslag van een (deel)tentamen wordt de student op gewezen op het 
inzagerecht, als bedoeld in art. 25, alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het 
College van Beroep voor de Examens. 

6. De examencommissie kan maatregelen nemen jegens een student, in het geval zij 
fraude door die student heeft vastgesteld (zie Regels en Richtlijnen behorende bij 
deze Onderwijs- en Examenregeling). 

Artikel 24 Geldigheidsduur tentamens  
1. De geldigheidsduur van de behaalde tentamens van de opleiding eindigt na afloop 

van vier collegejaren, volgend op het collegejaar waarin het tentamen is afgelegd. 
2. De geldigheidsduur zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel geldt ook voor een 

vrijstelling, verleend voor een tentamen van de opleiding. De datum waarop de 
vrijstelling verleend is, is bepalend voor de geldigheidsduur van de verleende 
vrijstelling. 

3. De Examencommissie heeft de bevoegdheid de geldigheidsduur van de 
(deel)tentamens, onderdelen van tentamens en de examens te verlengen op verzoek 
van de student. De examencommissie kan de student hierbij aanvullende eisen 
opleggen. 

4. De Examencommissie kan voor een onderdeel, waarvan het tentamen langer dan de 
geldigheidsduur genoemd in lid 1, een aanvullend dan wel vervangend tentamen 
opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het 
desbetreffende examen. 

Artikel 25  Inzagerecht  
1. Na afloop van een schriftelijk (deel)tentamen worden de vragen en opdrachten 

beschikbaar gesteld aan de studenten, die aan het (deel)tentamen hebben 
deelgenomen.  
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2. Gedurende 10 werkdagen na het bekendmaken van de uitslag van een schriftelijk 
(deel)tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeelde werk. 
De student kan eventueel in overleg met de examinator een afspraak maken voor 
inzage in het schriftelijk tentamen buiten voornoemde termijn, mits het verzoek 
hierom binnen de bovengenoemde 10 werkdagen is gesteld 

3. Indien een student voornemens is beroep aan te tekenen tegen de wijze waarop zijn 
werk is beoordeeld, wordt hem een kopie van zijn beoordeelde werk verstrekt. 

4. Gedurende de in het tweede lid genoemde termijn kan de student die aan het 
(deel)tentamen heeft deelgenomen kennis nemen van vragen en opdrachten van het 
desbetreffende (deel)tentamen, en van de normen aan de hand waarvan de 
beoordeling heeft plaatsgevonden.  

5. De Examencommissie kan bepalen, dat de in de leden 2 en 3 bedoelde inzage of 
kennisneming geschiedt op een van te voren vastgestelde plaats en tijdstip.  

6. Indien de student aantoont buiten zijn schuld verhinderd te zijn of te zijn geweest 
op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een 
alternatieve mogelijkheid geboden. zo mogelijk uiterlijk binnen 15 werkdagen na 
het bekendmaken van de uitslag van een schriftelijk tentamen. 

7. Plaats en tijdstippen, bedoeld in lid 4, worden tijdig – maar tenminste een week 
voor bedoeld tijdstip – bekend gemaakt. 

Artikel  26 Nabespreking van tentamens   
1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondeling 

(deel)tentamen vindt op verzoek van de student dan wel op initiatief van de 
examinator een nabespreking plaats tussen de examinator en de student. 
Desgevraagd wordt de gegeven beoordeling gemotiveerd.  

2. Een student kan tot maximaal 3 werkdagen na afname van het schriftelijk 
(deel)tentamen commentaar indienen op het (deel)tentamen. Zie hiervoor de 
Facultaire Website (www.med.vu.nl).  

3. De examinator verwerkt de resultaten volgens het protocol in de handleiding 
toetsing bacheloropleiding en betrekt daarbij het commentaar van de studenten. 

4. De Examencommissie kan toestaan dat van het bepaalde in de leden 1 en 2 wordt 
afgeweken. 

Artikel 27 Beroepsrecht tentamens 
1. Tegen besluiten van de examencommissie dan wel van examinatoren staat, binnen 

vier weken na de dag waarop de beslissing is toegezonden, beroep open bij het 
college van beroep voor de examens. 

2. Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking.  Dat betekent dat de 
gevolgen van het besluit, waarmee de student het niet eens is niet worden 
opgeschort. 

Artikel 28  Examen  
1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, nadat de tentamens van 

de onderdelen van de opleiding met goed gevolg zijn afgelegd. 
2. Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen kan de examencommissie zelf 

een onderzoek instellen naar de kennis van de student met betrekking tot een of 
meer onderwijseenheden of aspecten van de opleiding, indien en voor zover de 
uitslagen van de desbetreffende tentamens daartoe aanleiding geven.  

3. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt door het College 
van Bestuur de graad “Bachelor of Science in de Geneeskunde (Bsc)” verleend. De 
verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. Tevens 
wordt de student door de examencommissie een getuigschrift en een 
diplomasupplement als bedoeld in artikel 7.11 WHW uitgereikt, nadat het College 
van Bestuur heeft verklaard dat aan de procedurele vereisten daarvoor is voldaan. 
De student kan de examencommissie verzoeken nog niet over te gaan tot uitreiking 
van het getuigschrift. 
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4. Het model van het in het derde lid genoemde getuigschrift is vastgesteld door het 
College van Bestuur. Het in het derde lid bedoelde diplomasupplement is gesteld in 
het Nederlands of in het Engels en voldoet aan het Europese format. 

5. Degene die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie 
geen getuigschrift als bedoeld in het derde lid kan worden uitgereikt, ontvangt 
desgevraagd een door de examencommissie af te geven verklaring, waarin in elk 
geval de tentamens zijn vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd, met 
daarbij vermeld welke onderwijseenheden dit betrof, het aantal EC dat daarmee is 
verkregen en wanneer de tentamens zijn behaald.  

6 Studiebegeleiding en studieadvies  

Artikel 29  Studievoortgangadministratie  
1. De faculteit draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat 

een student te allen tijde via VU-net een overzicht op kan vragen van de door hem 
behaalde resultaten in het onderwijsprogramma van de opleiding. 

Artikel 30  Studiebegeleiding  
1. De faculteit draagt zorg voor de studiebegeleiding van de studenten, die voor de 

opleiding zijn ingeschreven. Hiervoor wordt verwezen naar de het 
studiebegeleidingsplan van de opleiding. 

2. De studieadviseur houdt afzonderlijke dossiers bij van de studenten die een beroep 
op hem/haar hebben gedaan. 

3. De student heeft inzage in het in lid 2 genoemde, op zijn naam gestelde dossier. 
4. Inzage aan anderen dan de in de voorgaande leden genoemden wordt slechts 

verleend na toestemming van de student en de studieadviseur. 

Artikel 31  Studieadvies 
1. De Raad van Bestuur brengt aan iedere student van een voltijdse bacheloropleiding 

uiterlijk aan het eind van diens eerste jaar van inschrijving advies uit over de 
voortzetting van de studie. Het studieadvies wordt namens de Raad van Bestuur 
uitgebracht door de facultaire Bindend Studie Advies commissie (BSA-commissie). 

2. In afwijking van lid 1 kan een studieadvies in de loop van het studiejaar worden 
uitgebracht aan een student die zijn inschrijving beëindigt na 1 februari. 

Artikel 32 Waarschuwing en studievoortgang 
1. Na afloop van de eerste twee cursussen van het eerste semester van het eerste jaar 

van inschrijving, doch uiterlijk vóór 30 november krijgt elke student een overzicht 
van de door hem behaalde resultaten. De student, die minder dan 9 EC behaald 
heeft ontvangt een waarschuwing.  

2. Aan het eind van het eerste semester van het eerste jaar van inschrijving in de 
voltijdse opleiding uiterlijk 31 januari, krijgt elke student schriftelijk advies van de 
facultaire Bindend Studie-advies commissie (BSA-commissie) over de voortzetting 
van de studie. 

3. Dit tussentijdse advies is positief als tenminste 19 EC zijn behaald. Het bevat een 
waarschuwing als minder dan 19 EC zijn behaald.  

4. Begin juni krijgt elke student opnieuw een overzicht van de door hem behaalde 
resultaten. Studenten die minder dan 36 EC behaald hebben ontvangen een 
voorlopig negatief bindend studieadvies.  

5. Aan het eind van het eerste jaar van inschrijving in de opleiding, doch uiterlijk 31 
augustus, verstrekt de facultaire BSA-commissie elke student een (bindend) 
studieadvies over de voorzetting van de studie. 

6. Een student die zijn inschrijving voor 1 februari van zijn eerste jaar van inschrijving 
in het eerste studiejaar beëindigt, ontvangt vervolgens geen studieadviezen zoals 
bedoeld in dit artikel. 
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Artikel 33  Bindend studieadvies 
1. Als een student aan het eind van het eerste jaar van inschrijving minder dan 40 

studiepunten heeft behaald, wordt aan het advies een afwijzing, zoals bedoeld in 
artikel 7.8b, lid 3 en lid 5 van de Wet verbonden ( ‘(negatief) bindend studieadvies’ ). 

2. Een afwijzing blijft achterwege, indien de persoonlijke omstandigheden van de 
student, zoals bedoeld in artikel 33, zich daartegen verzetten. 

3. Voordat een student wordt afgewezen, wordt de student in de gelegenheid gesteld 
te worden gehoord. Tijdens het horen wordt in ieder geval de juistheid van het 
overzicht van de behaalde studieresultaten besproken en wordt bezien of er 
persoonlijke omstandigheden dienen mee te wegen. Indien de student geen gehoor 
geeft aan de uitnodiging voor het horen, wordt hiervan aantekening gemaakt. 

4. Tegen een afwijzing na een bindend studieadvies kan binnen zes weken 
rechtstreeks beroep worden ingesteld bij het College van beroep voor de examens. 

5. De afwijzing geldt voor een termijn van drie jaren voor de bacheloropleiding 
geneeskunde aan de instelling. 

6. Als de student aan het eind van het tweede jaar van inschrijving de onderdelen van 
het eerste studiejaar niet met voldoende resultaat heeft afgerond, wordt hem een 
negatief bindend studieadvies toegekend. Lid 2, 3, 4 en 5 zijn dan van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 34  Persoonlijke omstandigheden  
1. De faculteit verbindt geen afwijzing aan het studieadvies, indien er sprake is van 

persoonlijke omstandigheden en de betrokken student op grond hiervan in 
redelijkheid niet geacht kan worden te hebben voldaan aan de gestelde BSA-norm. 

2. Indien een omstandigheid, als bedoeld in het vierde lid, zich voordoet, maakt de 
student daarvan zo spoedig mogelijk melding bij de studieadviseur onder opgave 
van:  
a. de periode waarin de omstandigheid zich voordoet of voordeed;  
b. een omschrijving van de omstandigheid en de ernst ervan;  
c. de mate waarin hij niet aan het onderwijs of een tentamen kan deelnemen of 
heeft kunnen deelnemen.  

3. De studieadviseur stelt binnen vier weken na ontvangst van de melding een 
schriftelijk en gemotiveerd advies op of sprake is van persoonlijke omstandigheden 
als bedoeld in het vierde lid. Is er sprake van persoonlijke omstandigheden dan doet 
de studieadviseur in zijn advies een voorstel voor een afwijkende 
studievoortgangsregeling, zoals bedoeld in lid 4. Dit advies is vergezeld van een 
persoonlijk studieplan.  

4. Als persoonlijke omstandigheden in de zin van dit artikel worden uitsluitend 
aangemerkt:  
a. ziekte van de student;  
b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de student;  
c. zwangerschap van de studente;  
d. bijzondere familieomstandigheden;  
e. het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad, deelraad, studentencommissie 
of opleidingscommissie van de universiteit;  
f. het lidmaatschap van een visitatiecommissie bedoeld in hoofdstuk 5a van de 
WHW;  
g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie die door de 
minister is aangewezen in het kader van de Regeling administratieve bepalingen 
landelijke afstudeersteun hoger onderwijs;  
h. individueel bepaalde andere persoonlijke omstandigheden en andere in 
individuele gevallen omschreven activiteiten met een algemeen maatschappelijk nut 
of in het belang van de universiteit, zulks, met inachtneming van de richtlijnen van 
het college van bestuur, ter bepaling van het Raad van Bestuur.  

5. Indien de faculteit op advies van de studieadviseur of op grond van rechtstreeks van 
de student ontvangen informatie vaststelt dat er sprake is van persoonlijke 
omstandigheden in de zin van dit artikel, stelt het een afwijkende periode vast die 
recht doet aan de aard en de ernst van de persoonlijke omstandigheden van de 
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student, om de onderdelen van het eerste jaar van de opleiding met goed gevolg, af 
te ronden.  

 

Artikel 35 Aanpassingen ten behoeve van een student met een functiebeperking 
1. Een student met een functiebeperking kan op een daartoe strekkend schriftelijk 

verzoek, in te dienen bij de studieadviseur, in aanmerking komen voor 
aanpassingen in het onderwijs, de practica en tentamens. Deze aanpassingen 
worden zoveel mogelijk op de individuele functiebeperking van de student 
afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een vak of een 
tentamen niet wijzigen.  

2. De studieadviseur kan indien er sprake is van dyslexie de student verlenging 
verlenen van de tentamenduur.De student overlegt hiervoor een verklaring van een 
BIG-, NIP-, of NVO- geregistreerd testbureau. . 

3. Op verzoeken over aanpassingen die de onderwijsorganisatie en onderwijslogistiek, 
beslist de Raad van Bestuur of namens deze de programmaleider danwel de 
opleidingsdirecteur. Op verzoeken die de examinering betreffen beslist de 
Examencommissie. 

4. Indien positief op een in lid 1 bedoeld verzoek is beslist, maakt de student een 
afspraak met de programmaleider en studieadviseur om te bespreken hoe de 
voorzieningen worden vormgegeven. Zo nodig worden er ook afspraken gemaakt 
over de termijn waarvoor de voorzieningen getroffen dienen te worden. 

5. Een verzoek tot aanpassing kan worden geweigerd, als toekenning ervan een 
buitenproportioneel beslag legt op de organisatie of de middelen van de 
universiteit.  

7 Overgangs- en slotbepalingen  

Artikel 36  Strijdigheid met de regeling 
1. Indien een studiegids en /of overige regelingen die het studieprogramma en/of het 

examenprogramma raken, in strijd zijn met deze regeling gaat het bepaalde in deze 
regeling voor. 

Artikel 37 Wijziging regeling 
1. Wijzigingen van deze regeling worden door de Raad van Bestuur bij afzonderlijk 

besluit vastgesteld, na advies van de opleidingscommissie over het geheel van de 
regeling, en met instemming van het Facultair Overleg op de onderdelen die niet de 
onderwerpen in artikel 7.13 lid 2 a t/m 9 WHW betreffen. 

2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, 
tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet wordt geschaad. 

Artikel  38 Overgangsregeling 
1. Indien de samenstelling van het onderwijsprogramma inhoudelijk wijziging 

ondergaat, dan wel indien deze regeling wordt gewijzigd, wordt door de Raad van 
Bestuur een overgangsregeling vastgesteld die wordt opgenomen in de bijlagen van 
deze regeling. 

2. In de overgangsregeling worden in ieder geval opgenomen: 
a. Een regeling omtrent vrijstellingen die verkregen kunnen worden op grond 

van reeds behaalde tentamens, 
b. De geldigheidsduur van de overgangsregeling 

3. Indien een vak uit het verplichte studieprogramma is vervallen wordt na het laatste 
onderwijs in dit vak nog eenmaal de gelegenheid geboden het tentamen en in dit 
vak te doen, te weten een herkansing in het betreffende collegejaar, volgend op het 
laatste collegejaar, waarin het onderwijs werd aangeboden. 

Artikel 39  Hardheidsclausule  
1. In gevallen waarin de onderwijs- en examenregeling niet voorziet, en in gevallen 
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waarin sprake is van onevenredige benadeling of onbillijkheid van overwegende 
aard, beslist het opleidingsbestuur waaronder de opleiding valt, gehoord de 
examencommissie, met inachtneming van de strekking van de onderwijs- en 
examenregeling en de te betrachten bestuurlijke zorgvuldigheid, redelijkheid en 
billijkheid.  

Artikel 40 Bekendmaking 
1. De Raad van Bestuur draagt zorg voor bekendmaking van deze regeling en van de 

Regels en richtlijnen die door de Examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van 
wijzigingen in deze stukken. 

2. De in lid 1 genoemde regelingen worden bekend gemaakt via de facultaire website 
(www.med.vu.nl). 

Artikel 41  Inwerkingtreding  
 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2013.  
 
 
Advies Opleidingscommissie, d.d. 16 oktober  2012 
 
Instemming Facultair Overleg, d.d.  4 februari 2013 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld namens de Raad van Bestuur door Prof.dr. W.A.B. Stalman, decaan op 11 februari 

2013. 
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Bijlagen Onderwijs- en examenregeling opleiding geneeskunde bachelor VUmc-compas 
‘10 

 

Bijlage I Onderwijseenheden van de opleiding 
1. De opleiding omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde 

studielast en af te leggen (deel)tentamens/te volgen practica. 
De studiepunten worden toegewezen zodra het/de (deel)tentamen(s) en de practica 
behorende tot de desbetreffende onderwijseenheid is/zijn behaald resp. gevolgd. 

 
 
Bachelorjaar 1 
Alle onderwijseenheden hebben een inleidend (100) 
niveau C
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Semester 1              
Onderwijseenheid:               
 Huid en afweer * * *          4 
 Bouw en bewegen * * *          5 
 Metabole systemen * * *          5 
 Leeronderzoek 1  * *  *        3 
 Leren dokteren 1  * * *         6 
 Professionele ontwikkeling 1      *  * *  *   5 
Semester 2              
Onderwijseenheid:               
 Homeostase: autonome en endocriene 

systemen 

* * *          3 
 Circulatie en volumeregulatie * * *          5 
 Hersenen en zintuigen * * *          5 
 Leren dokteren 2  * * *         6 
 Praktijkstage zorg   *        *  5 
 Professionele ontwikkeling 2      *  * * *    8 
Totaal             60 
 
 
Bachelorjaar 2 
Alle onderwijseenheden hebben een verdiepend (200) 
niveau C
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Semester 1             
Onderwijseenheid:             
 Schade, afweer en herstel * * *         4 
 Start van het leven * * *         6 
 Groei en ontwikkeling * * *         6 
 Leren dokteren 3  * * *        5 
 Praktijkcursus gezondheidszorg * * *         3 
 Praktijkstage huisartsgeneeskunde   *       *   
 Professionele ontwikkeling 3      *  * *    4 
Semester 2             
Onderwijseenheid:             
 Sekse, seksualiteit en relaties * * *         4 
 Leefstijl en medische interventies * * *         6 
 Leeronderzoek 2  * *  *       4 
 Hematologie en oncologie * * *         6 
 Leren dokteren 4  * * *        5 
 Praktijkstage huisartsgeneeskunde   *       *  3 
 Professionele ontwikkeling 4      *  * * *   4 
Totaal            60 
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Bachelorjaar 3 
Alle onderwijseenheden hebben een gevorderd (300) 
niveau C
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Semester 1           
Onderwijseenheid:           
 Infectie en Inflammatie *  *       6 
 Spijsvertering en stofwisseling * * *       6 
 Circulatie en vasculaire stoornissen *  *       6 
 Urologie, gynaecologie en nefrologie *  *       6 
 Horen, zien en voelen * * *       6 
Semester 2           
Onderwijseenheid:           
 Neurologie *  *       6 
 Psychisch functioneren *  *       6 
 Leren dokteren 5  * * *      6 
 Professionele ontwikkeling en wetenschap *  *  * * * * * 6 
 Keuzeonderwijs wetenschap *         6 
Totaal          60 
 
2. De volgende onderwijseenheden van het eerste, tweede en derde studiejaar 

omvatten naast het onderwijs in de vorm van colleges, de volgende verplichte 
onderwijsactiviteiten: 

 - Cursussen jaar 1, 2 en 3: studiegroepen, practica; 
 - Leeronderzoek 1 en 2: studiegroepen, practica, symposium; 

- Praktijkstage zorg: voorbereidende practica en praktijkstage op een 
verpleegafdeling van een verpleeghuis of ziekenhuis. 

- Praktijkcursus Gezondheidszorg: studiegroepen, practica 
- Praktijkstage huisartsgeneeskunde: practica en praktijkstage bij een 

huisartspraktijk. 
- Professionele Ontwikkeling en wetenschap: studiegroepen, practica, stage 

3. Van de verplichting tot het deelnemen aan de verplichte onderwijsactiviteiten kan in 
bijzondere omstandigheden door de Examencommissie, gehoord de 
verantwoordelijke practicumleider, vrijstelling worden verleend. 

Bijlage II Volgorde van de onderwijseenheden  
1. De onderdelen van een semester worden in principe in de volgorde, zoals in bijlage 

I genoemd wordt gevolgd.  
2. Professionele ontwikkeling 1, 2, 3 resp. 4, wordt gevolgd gedurende de 

respectievelijke eerste en tweede semester van het eerste resp. tweede studiejaar.  
Het onderdeel professionele ontwikkeling van de cursus Professionele ontwikkeling 
en Wetenschap wordt gevolgd gedurende het derde studiejaar t/m cursus 
Professionele ontwikkeling en Wetenschap. Voor de praktijkstage 
huisartsgeneeskunde volgt een deel van de studenten de stage gedurende het 
eerste semester van het tweede studiejaar, het andere deel van de studenten tijdens 
het tweede semester van het tweede studiejaar. 

3. Aan de praktijkstage zorg  kan pas worden deelgenomen nadat de voorbereidende 
practica in de voorafgaande cursussen, zoals gespecificeerd in de informatie bij de 
praktijkstage zorg, met goed gevolg zijn afgelegd of anderszins is voorzien in de 
vereiste kennis en vaardigheden, dit ter beoordeling van de examinator 
praktijkstage zorg. 

4. Aan de praktijkstage huisartsgeneeskunde kan pas worden deelgenomen als het 
stationsexamen van het eerste studiejaar met een voldoende beoordeling afgerond 
is of anderszins is voorzien in de vereiste kennis en vaardigheden, dit ter 
beoordeling van de examinator praktijkstage huisartsgeneeskunde.  

5. Het practicum “Geheimhouding” dient voor 1 november van het eerste studiejaar 
afgerond te zijn. Indien de student het practicum niet voor genoemde datum 
gevolgd heeft, kan de studie niet vervolgd worden. 
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6. Studenten zijn gerechtigd deel te nemen aan het onderwijs en de tentamens van het 
2e studiejaar zodra zij voldaan hebben aan de norm van het bindend studieadvies.   

7. Studenten kunnen niet deelnemen aan het onderwijs en de tentamens van het 3e 
studiejaar, als zij nog niet alle tentamens van het 1e studiejaar hebben behaald. 

8. Indien er op basis van de onvoldoende resultaten uit de praktijkstage zorg 
specifieke leerdoelen zijn geformuleerd betrekking hebbend op de onvoldoende 
resultaten van een student , kan de Examencommissie, na schriftelijk informeren 
van betreffende student, de docent van de praktijkstage huisartsgeneeskunde 
informeren over deze specifieke leerdoelen met het doel ter voorkoming van een 
onvoldoende praktijkstage huisartsgeneeskunde. 

9. De Examencommissie kan toestaan dat van het bepaalde in de leden 1 t/m 7 wordt 
afgeweken.  

Bijlage III  Vorm van de tentamens  
1 De (deel)tentamens van de opleiding worden op de aangegeven wijze afgelegd:  

- parate kennistoets (PAK) : schriftelijke of beeldschermtoets; 
- cursusafhankelijke toets (CAT/SET) : schriftelijke of beeldschermtoets;   
- beoordeling voordracht en discussie (BVDC/LO) : mondelinge presentatie 
- stationstentamen  (STAT) : praktische oefening; 
- professioneel gedrag  (PG) : mondeling; 
- stagebeoordeling (STB) : wijze van beoordeling is per 

stage gedefinieerd (zie 
toetshandleiding op blackboard); 

- beoordeling portfolio (PTF) :  verslag en portfoliobespreking; 
- VU-taaltoets Nederlands :  beeldschermtoets. 

 
 Een beschrijving van de (deel)tentamens is opgenomen in de toetshandleiding 

bachelor VUmc-compas, beschikbaar op Blackboard. 
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Bijlagen Onderwijs- en examenregeling opleiding geneeskunde bachelor VUmc-compas 
‘05 

Bijlage IV Toewijzing studiepunten 
1 De studiepunten van de opleiding worden toegekend volgens onderstaand schema.  
 
Eerste studiejaar 
Alle toetsen met het daarbij gevolgde onderwijs 
hebben een inleidend (100) niveau. 1
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Cursusonderwijs/leeronderzoek              

- Parate kennistoets      4      4 8 
- Cursusafhankelijke toets 2 3 3 2   2 3 3 2   20 
- 2V12 toets       3      3 6 
- Beoordeling voordracht en discussie cursussen      1      1 2 
- Beoordeling voordracht en discussie leeronderzoek     2        2 
- Professioneel gedrag in de leergroep             4 
- Presentie tijdens practica      2      2 4 
Praktijkstages              
- Stagebeoordeling           4  4 
Stationsexamen              
- Stationsexamen over 1e studiejaar            6 6 
Portfolio               
- Beoordeling portfolio over 1e studiejaar             4 
Totaal              60 
 
Tweede studiejaar 
Alle toetsen met het daarbij gevolgde onderwijs 
hebben een verdiepend (200) niveau. 2
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Cursussen/leeronderzoek/praktijkcursus              

- Parate kennistoets      4      4 8 
- Cursusafhankelijke toets 2 3 3 2 2  2 3 3 2   22 
- 2V12 toets       3      3 6 
- Beoordeling voordracht en discussie 

curscucucursussen/leeronderzoek 

     1      1 2 
- BVD-LO: Schriftelijk verslag leeronderzoek + practica 

 

          2  2 
- Professioneel gedrag in de leergroep             4 
- Presentie tijdens practica      1      1 2 
Praktijkstage huisartsgeneeskunde              
- Stagebeoordeling            4 4 
Stationsexamen              
- Stationsexamen over 2e studiejaar            6 6 
Portfolio              
- Beoordeling portfolio            4 4 
Totaal              60 
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Derde studiejaar 
Alle toetsen met het daarbij gevolgde onderwijs 
hebben een gevorderd (300) niveau 
 

3
.1

.1
 

3
.1

.2
 

3
.1

.3
 

3
.1

.T
 

3
.2

.1
 

3
.2

 2
 

3
.2

.T
 

3
.2

.3
 

T
o
ta

al
 

ja
ar

 3
 

Cursussen/wetenschappelijk focusonderwijs          

- Parate kennistoets    4   4  8 
- Cursusafhankelijke toets 5 5 5  5 5  4 29 
- 2V12 toets (excl. WFO)***)    3   2  5 
- BVD WF: beoordeling protocol en presentatie        2 2 
- Professioneel gedrag ****)         2 
- Presentie tijdens practica*****)    1   1  2 
Stationsexamen          
- Stationsexamen over 3e studiejaar         6 
Portfolio          
- Beoordeling portfolio         2*) 
Voortgangstoets          
- Beoordeling voortgangstoets         4 
Totaal          60 
*) PTF: m.i.v. collegejaar 2009-2010 wordt het portfolio afgenomen middels een formatieve toetsing. 
De summatieve toetsing, waarbij de formatieve toetsing van jaar 1 betrokken wordt, vindt plaats in 
het tweede studiejaar m.i.v. 2010-2011. Op dat moment worden de studiepunten (4 EC’s) 
toegekend. Het portfolio in het derde studiejaar omvat 4 EC’s. Deze regeling geldt voor alle 
studenten die m.i.v. collegejaar 2009-2010 in het eerste studiejaar beginnen met de opleiding. 
***) 2V12 toets van het derde studiejaar wordt in het collegejaar 2011-2012 niet afgenomen. 
Studenten worden hiervoor vrijgesteld.  
****) Professioneel gedrag wordt beoordeeld tijdens practica communicator en tijdens het 
wetenschappelijk focusonderwijs (B 3.2.3. ), waarbij tevens de incidentele meldingen betrokken 
worden. 
*****) de practica tijdens het wetenschappelijk focusonderwijs (3.2.3) zijn onderdeel van de PREP. De 
studiepunten van de PREP semester 3.2, worden pas toegekend als tevens de practica van 3.2.3 zijn 
gevolgd. 
De studiepunten worden toegewezen aan het eind van het semester, waarin de tentamens zijn 
afgelegd. 
 

Bijlage V Onderdelen opleiding 
1. De opleiding omvat de volgende cursussen/stages met de daarbij vermelde 

tijdsduur in weken aangeven. 
Voor het volgen van onderwijs en de tentamens van het eerste en tweede 
studiejaar wordt verwezen naar bachelor VUmc-compas ‘10. Zie ook de 
overgangsregeling in bijgevoegde bijlage van deze OER. 

 
Naam onderwijsonderdeel  Aantal weken 
Jaar 1 
Eerste semester   
Huid en afweer (1.1.1)  3 
Bouw en bewegen (1.1.2)  5 
Metabole systemen (1.1.3)  5 
Ziektegedrag (1.1.4)  3 
Leeronderzoek 1 (1.1.5)  2 
Tweede semester  
Homeostase: autonome en endocriene systemen (1.2.1)  3 
Circulatie en volumeregulatie (1.2.2)  5 
Hersenen en zintuigen (1.2.3)  5 
Het verhaal van de patiënt (1.2.4)  3 
Praktijkstage zorg (1.2.5)  4 
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Jaar 2 
Eerste semester 
Ontwikkeling en ziekteleer (2.1.1)  3 
Start van een mensenleven (2.1.2)  5 
Van baby tot jong volwassene (2.1.3)  5 
Gen, ontwikkeling en omgeving (2.1.4)  3 
Praktijkcursus organisatie en functioneren van de gezondheidszorg  2 
                                                                                      (2.1.5) 
Tweede semester  
Sekse, seksualiteit en relaties (2.2.1)  3 
Arbeid, leefstijl en gezondheid (2.2.2)  5 
Leeronderzoek 2 (2.2.5)  2 
Ouder worden (2.2.3)  5 
Capita selecta (2.2.4)  3 
Praktijkstage huisartsgeneeskunde*)   4 

 
* De zes praktijkdagen van de praktijkstage huisartsgeneeskunde worden 
geroosterd tijdens de cursussen van het 1e resp 2e semester van het tweede 
studiejaar. 

 
Jaar 3 
Eerste semester 
Hematologie, oncologie en infectieziekten (3.1.1) 6 
Vaten en luchtwegen (3.1.2) 6 
Spijsvertering en stofwisseling (3.1.3) 6 
Tweede semester  
Zenuwstelsel en zintuigen (3.2.1) 6 
Psychisch functioneren (3.2.2) 6 
Wetenschappelijk focusonderwijs (3.2.3) 6 

 
De beschrijving van de onderwijsonderdelen is opgenomen in de digitale studiegids.  

 
4. Onderwijsvorm en verplichte onderwijsactiviteiten: 

 - Huid en Afweer, Bouw en Bewegen, Metabole systemen, Ziektegedrag, 
Homeostase, Circulatie en volumeregulatie, Hersenen en Zintuigen, Verhaal van 
de patient, Ontwikkeling en ziekteleer, Start van een mensenleven, Van baby tot 
jong volwassene, Gen, ontwikkeling en omgeving, Sekse, seksualiteit en relaties, 
Arbeid, leefstijl en gezondheid, Ouder worden, Capita selecta, Hematologie, 
oncologie en infectieziekten, Vaten en luchtwegen, Spijsvertering en 
stofwisseling, Zenuwstelsel en zintuigen, Psychisch functioneren, 
Wetenschappelijk focusonderwijs: leergroepen resp. werkgroepen, practica. 

 - Leeronderzoek 1 en 2: leergroepen, practica, symposium. 
- Praktijkstage zorg: praktijkstage op een verpleegafdeling van een verpleeghuis of 

ziekenhuis. 
- Praktijkstage Organisatie en Functioneren in de Gezondheidszorg: leergroepen, 

practicum, praktijkbezoeken, forum. 
- Praktijkstage huisartsgeneeskunde: praktijkstage bij een huisartspraktijk. 

5. Van de verplichting tot het deelnemen aan de verplichte onderwijsactiviteiten kan in 
bijzondere omstandigheden door de Examencommissie, gehoord de 
verantwoordelijke examinator, vrijstelling worden verleend.  

Bijlage VI Volgorde van de onderwijsonderdelen  
1. De onderdelen van een semester worden in bovengenoemd artikel onder I 

aangegeven volgorde gevolgd. De exacte volgorde per studiejaar is opgenomen in 
het rooster. 

2. Aan de praktijkstage zorg  kan pas worden deelgenomen nadat de voorbereidende 
practica in de voorafgaande cursussen, zoals gespecificeerd in de informatie bij de 
praktijkstage zorg, met goed gevolg zijn afgelegd of anderszins is voorzien in de 
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vereiste kennis en vaardigheden, dit ter beoordeling van de examinator 
Stagebeoordeling. 

3. Aan de praktijkstage huisartsgeneeskunde kan pas worden deelgenomen als het 
stationsexamen van het eerste studiejaar met een voldoende beoordeling afgerond 
is of anderszins is voorzien in de vereiste kennis en vaardigheden, dit ter 
beoordeling van de examinator Stagebeoordeling.  

4. Studenten zijn gerechtigd deel te nemen aan het onderwijs en de tentamens van het 
2e studiejaar zodra zij geslaagd zijn voor de tentamens van  het 1e studiejaar.  

5. Studenten zijn gerechtigd deel te nemen aan het onderwijs en de tentamens van het 
3e studiejaar zodra zij geslaagd zijn voor de tentamens van het 1e studiejaar. 

6. Indien er op basis van de onvoldoende resultaten uit de praktijkstage zorg 
specifieke leerdoelen betrekking hebbend op de onvoldoende resultaten voor een 
student zijn geformuleerd, kan de Examencommissie, na schriftelijk informeren van 
betreffende student, de docent van de praktijkstage huisartsgeneeskunde 
informeren over deze specifieke leerdoelen met het doel ter voorkoming van een 
onvoldoende praktijkstage huisartsgeneeskunde. 

7. De Examencommissie kan toestaan dat van het bepaalde in de leden 1 t/m 5 wordt 
afgeweken.  

Bijlage VII  Vorm van de tentamens  
1 De tentamens van de opleiding worden op de aangegeven wijze afgelegd:  

- parate kennistoets (PAK) : schriftelijke of beeldschermtoets; 
- cursusafhankelijke toets (CAT) : schriftelijke of beeldschermtoets; 
- 2 Voor 12 toets van een semester (2V12) : schriftelijk; open boek; 
- beoordeling voordracht en discussie (BVD-C) : mondelinge presentatie 
- beoordeling voordracht en discussie leeronderzoek (BVD-LO) : 

mondelinge presentatie e.o. verslag 
- beoordeling voordracht en discussie wetenschappelijk focusonderwijs (BVD-WF) : 

mondelinge presentatie, schriftelijk of beeldschermtoets e.o. verslag 
- stationsexamen  (STAT) : praktische oefening; 
- professioneel gedrag in de leergroep (PGL) : mondeling; 
- professioneel gedrag in het 3e studiejaar (PG) :  mondeling 
- presentie tijdens practica (PREP) : mondeling; 
- stagebeoordeling (STB) : wijze van beoordeling is per 

stage gedefinieerd (zie toets 
handleiding op blackboard); 

- beoordeling portfolio (PTF) :  verslag en portfoliobespreking 
- voortgangstentamen (VGT) :  schriftelijk.  
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Bijlage VIII Conversietabel bachelor VUmc-compas 05  2013-2014 
Studenten die nog toetsen moeten herkansen in VUmc-compas ’05 kunnen volgens 
onderstaande tabel aan de voorwaarden voldoen. 
De toedeling van de studiepunten voor de toetsen blijft volgens VUmc-compas ‘05.  
 

Bachelor jaar 1 
 
VUMC-compas ‘05 VUMC-compas ‘10 
Toets Cursus/Toets Toets Cursus 
CAT Huid en afweer CAT Huid en afweer 
CAT Bouw en Bewegen CAT Bouw en bewegen 
CAT Metabole systemen CAT Metabole systemen 
BVD Leeronderzoek 1 BVD Leeronderzoek 1 
CAT Ziektegedrag SET Leren dokteren 1 
2V12 1.1 Twee voor Twaalf 1.1 SET Leren dokteren 1 
PAK 1.1 Parate kennistoets 1.1 PAK LD 1 Parate Kennistoets Leren 

Dokteren 1 
CAT Homeostase CAT Homeostase 
CAT Circulatie en 

volumeregulatie 
CAT Circulatie en volumeregulatie 

CAT Hersenen en Zintuigen CAT Hersenen en zintuigen 
STB Praktijkstage zorg STB Praktijkstage zorg 
STAT 1 Stationsexamen 1  Stationstentamen 1 
CAT Verhaal van de Patient SET Leren dokteren 2 
2V12 1.2 Twee voor Twaalf 1.2 SET Leren dokteren 2 
PAK 1.2 Parate kennistoets 1.2 PAK LD 2 Parate Kennistoets Leren 

dokteren 2 
Bachelorjaar 2 
 
CAT Ontwikkeling en 

ziekteleer 
CAT Schade, afweer en herstel 

CAT Start van een 
mensenleven 

CAT Start van het leven 

CAT Van baby tot 
jongvolwassene 

CAT Groei en ontwikkeling 

CAT Praktijkcursus 
organisatie en 
functioneren van de 
gezondheidszorg 

CAT Praktijkcursus organisatie en 
functioneren van de 
gezondheidszorg 

CAT Gen, ontwikkeling en 
omgeving 

SET Leren dokteren 3 

2V12 2.1 Twee voor Twaalf 2.1 SET Leren dokteren 3 
PAK 2.1 Parate kennistoets 2.1 PAK LD 3 Parate Kennistoets Leren 

dokteren 3 
CAT Sekse, seksualiteit en 

relaties 
CAT Sekse, seksualiteit en relaties 

CAT Arbeid, leefstijl en 
omgeving 

CAT Leefstijl en medische 
interventies 

STB Praktijkstage 
huisartsgeneeskunde 

STB Praktijkstage 
huisartsgeneeskunde 

CAT Ouder Worden SET Leren dokteren 5 
CAT Capita selecta SET Leren dokteren 4 
2V12  2.2 Twee voor Twaalf 2.2 SET Leren dokteren 4 
PAK 2.2 Parate kennistoets 2.2 PAK LD 3 Parate kennistoets Leren 

dokteren 4 
STAT 2 Stationsexamen 2 STAT 2 Stationstentamen 2 
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Bachelorjaar 3 
 
CAT Hematologie, oncologie 

en infectieziekten 
CAT Hematologie en oncologie   en 

inflammatie en Infectie  
CAT Vaten en Luchtwegen CAT Circulatie en vasculaire 

stoornissen en 
Urologie, gynaecologie en 
nefrologie 

CAT Spijsvertering en 
stofwisseling 

CAT Spijsvertering en stofwisseling 
en urologie, gyneacologie en 
nefrologie 

CAT Zenuwstelsel en 
zintuigen 

CAT Neurologie   en 
Horen, zien en voelen 

CAT Psychisch functioneren CAT Psychisch functioneren  en 
Horen, zien en voelen 

CAT Wetenschappelijk 
focusonderwijs 

Deel-CAT Professionele ontwikkeling en 
wetenschap: deel-CAT 
methodologie. 

BVD  Wetenschappelijk 
focusonderwijs 

CAT Keuze onderwijs wetenschap 

STAT3 Stationsexamen 3 STAT 3 Stationstentamen 3 
VGT Voortgangstentamen VGT Voortgangstentamen 
Bachelorjaar 1, 2,3 
 
PAK PAK PAK PAK behorende bij 

desbetreffende cursus 
PTF Portfolio 1e, 2eresp 3ejr PTF Portfolio 1e, 2e resp. 3ejr 
PG Professioneel gedrag PG Professioneel gedrag 
PGL Professioneel gedrag in 

de leergroep 
PG Professioneel gedrag in de 

studiegroep 
PREP Practica*)  Practica behorende bij de 

desbetreffende cursussen 
BVD Beoordeling, voordracht 

en discussie 
BVD Beoordeling, voordracht en 

discussie van desbetreffende 
semester 

 
Zie conversietabellen van de practica jaar 1, 2 en 3: 
http://www.med.vu.nl/nl/studenten/bachelorfase/bachelor-geneeskunde-b05/index.asp 
 

http://www.med.vu.nl/nl/studenten/bachelorfase/bachelor-geneeskunde-b05/index.asp
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Bachelorjaar 3: combinatietabel 
 
Semester 
3.1 

Semester 3.1 Cursus Hematologie en oncologie   en 
Inflammatie en infectie  en 
Spijsvertering en stofwisseling en 
Circulatie en vasculaire 
stoornissen en 
Urologie, gynaecologie en 
nefrologie 

Semester 
3.2 

Semester 3.2 Cursus Horen, zien en voelen 
Neurologie en 
Psychisch functioneren 
Professionele ontwikkeling en 
wetenschap en 
keuzeonderwijs wetenschap 

CAT Vaten en luchtwegen en 
Spijsvertering en 
stofwisseling 

CAT Circulatie en vasculaire 
stoornissen   en 
Spijsvertering en stofwisseling en 
Urologie, gynaecologie en 
nefrologie 

CAT Zenuwstelsel en 
zintuigen en  
Psychisch functioneren 

CAT Horen, zien en voelen en 
Neurologie   en 
Psychisch functioneren 

 
Individuele programma’s 
Als het niet lukt om op grond van bovengenoemde informatie tot een goede studieplanning 
te komen is het raadzaam om een afspraak te maken met de studieadviseur. Situaties 
waarvoor dat kan gelden zijn bv: 

 Studenten die meerdere tentamens moeten herkansen is het advies om een verzoek in 
te dienen bij de examencommissie voor een individueel vastgesteld programma om 
aan de voorwaarden te voldoen. 

 Studenten met studie-achterstand wordt aangeraden om over te stappen naar het 
bachelorprogramma VUmc-compas 10. Zij dienen hiervoor een verzoek in te dienen bij 
de Examencommissie en worden dan ingepast in het bachelorprogramma VUmc-
compas 10. 

 


