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PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 Toepassingsgebied van de regeling 
1. Deze Onderwijs- en Examenregeling is van toepassing op het onderwijs en het examen van de 

masteropleiding geneeskunde, hierna te noemen: de opleiding. 
2. De opleiding wordt verzorgd door de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit 

Amsterdam (VU), hierna te noemen: de faculteit. 
3. Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het 

moment, waarop de student de opleiding is begonnen. Voor zover nodig zijn 
overgangsregelingen van kracht. Deze zijn als bijlage aan deze regeling toegevoegd. 

Artikel 2 Begripsbepalingen 
1. 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. 

2. In deze regeling wordt verstaan onder: 
 
Blackboard Elektronisch systeem dat bestemd is voor het uitwisselen van 

onderwijsinformatie. 
College van Bestuur Het College van Bestuur is belast met het bestuur van de 

universiteit (WHW art. 9.2) 
Cursusjaar Programmatisch jaar van de opleiding uitgedrukt in het cursusjaar 

M1, cursusjaar M2, cursusjaar M3, verder aangeduid met 
respectievelijk M1, M2 en M3.  

Deeltentamen Een onderwijseenheid kent 1 tentamen. Dit tentamen kan zijn 
samengesteld uit meerdere deeltentamens die gezamenlijk het 
cijfer genereren van het tentamen conform een vastgestelde 
weging. 

Doorstroommaster De opleiding waarvoor van rechtswege toegang wordt verleend op 
grond van een daartoe aangewezen bacheloropleiding. 

EC Studiepunt (European Credit), 1 EC staat voor 28 
studiebelastingsuren. In dit document aangeduid als ‘EC ’.  

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System. Het systeem 
voor de toekenning van studiepunten in het hoger onderwijs. 

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. 

Examinator Degene die door de examencommissie wordt aangewezen voor het 
afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag, conform 
artikel 7.12 lid 3 van de wet.  

Fraude Elk handelen of nalaten van de student of een medestudent, dat 
het vormen van een juist oordeel omtrent kennis, inzicht, 
vaardigheid van de student of een medestudent geheel of 
gedeeltelijk onmogelijk maakt. 

Functiebeperking Aandoening die tijdelijk of blijvend van aard is en die de student 
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beperkt bij het volgen van onderwijs en/of het doen van tentamens 
of practica. 

Instelling Vrije Universiteit Amsterdam. 
IOO Instituut voor onderwijs en opleiden VUmc. 
KTC- onderwijs Onderwijs (theorie en practica) dat plaatsvindt in het Klinisch 

TrainingsCentrum (KTC). 
Mastergroep  De groep waarin de student wordt ingedeeld. De mastergroep 

bepaalt de volgorde van het programma van de studenten uit de 
betreffende mastergroep . 

Masterrooster Het rooster behorende bij een mastergroep, dat bepaalt in welke 
volgorde de diverse onderwijsonderdelen zijn geprogrammeerd. Dit 
geldt voor de onderwijsonderdelen van masterjaar 1 (M1). 

Opleidingscommissie De opleidingscommissie als bedoeld in de WHW (Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek), artikel 9.18. 

Onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling (OER) voor de in art. 1 genoemde 
opleiding, laatstelijk vastgesteld  15 januari  2013. 

Onderwijseenheid  Een onderwijseenheid van de opleiding als bedoeld in artikel 7.3 
leden 2 en 3 van de WHW. 

Overmacht Abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn 
van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de 
gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden 
vermeden. 

Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individueel persoon. 
Practicum Een praktische oefening als bedoeld in artikel 7.13 lid 2 onder d van 

de WHW, bijvoorbeeld in een van de volgende vormen: 
- het maken van een scriptie 
- het maken van een werkstuk of een proefontwerp 
- het uitvoeren van een ontwerp- of onderzoekopdracht 
- het verrichten van een literatuurstudie 
- het doen van een stage 
- het deelnemen aan veldwerk, terugkomdag of een excursie 
- het uitvoeren van proeven en experimenten 
- het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit die 

gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden 
Programmaleider De programmaleider  is verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit 

en organisatie van het onderwijs- en toetsprogramma van de 
masteropleiding geneeskunde. 

Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van het VUmc vervult in deze de functie, die 
in de WHW bij het faculteitsbestuur is belegd. 

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

Score Het gewogen aantal correct beantwoorde vragen 
Studentendossier Het dossier, waarin onder verantwoordelijkheid van de 

examencommissie de persoonsgegevens van de student zijn 
opgenomen. 

Studiegids De gids voor de opleiding die specifieke informatie over de 



  Instituut voor Onderwijs en Opleiden VUmc. 

Onderwijs en examenregeling masteropleiding 2013-2014 
Namens de raad van bestuur  vastgesteld op 28 januari 2013 door mw. M.C. van der Meijde, MBA directeur IOO, vice-decaan 
onderwijs. 

6 

opleiding bevat. De studiegids wordt alleen elektronisch 
aangeboden. 

Studiejaar Tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van 
het daaropvolgende kalenderjaar conform de definiëring van de 
WHW.  

Tentamen  Het onderzoek naar de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden 
van de student met betrekking tot een bepaald onderdeel van de 
opleiding, alsmede de beoordeling van de resultaten van dat 
onderzoek. Een tentamen is gekoppeld aan een onderwijseenheid. 
Een tentamen kan uit meerdere deeltentamens bestaan. In het 
curriculum van de master geneeskunde VUmc- compas wordt het 
woord toets gebruikt als equivalent van het woord deeltentamen .  

VUmc-compas Het curriculumontwerp voor de bachelor- en masteropleiding 
geneeskunde. 

VU-net Studenten  informatie systeem van de VU 
Handleidingen Alle handleidingen waarnaar in deze OER verwezen wordt zijn te 

vinden op de facultaire website: www.med.vu.nl. 
 

Artikel 3 Doel van de opleiding 
1. De masteropleiding 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 voor te bereiden op de beroepsuitoefening als 
basisarts op het gebied van geneeskunde conform de eisen als gesteld in de Wet BIG. 

3. Na afronding van de opleiding beschikt de student over de noodzakelijke kennis, inzichten, 
vaardigheden en attitudes voor de beroepsuitoefening van arts als beschreven in Raamplan 
Artsopleiding 2009 dat op verzoek van de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport door de gezamenlijke faculteiten is opgesteld. 

4. 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; 
- het hanteren van vakwetenschappelijke kennis in een bredere c.q. wijsgerige en 

maatschappelijke context. 
5. De opleiding besteedt aandacht aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de 

student. Voorts bevordert zij het maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef en de 
uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands van de studenten. 

6. De opleiding voldoet aan de regels als gesteld in de EU- richtlijn 93/16/EER en aan de eisen als 
gesteld in de Wet BIG. 

7. Het mastergetuigschrift geneeskunde is een primaire toelatingseis voor alle Nederlandse 
medische vervolgopleidingen. 

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

http://www.med.vu.nl/
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Artikel 5 Taal  
1. Het onderwijs wordt in het Nederlands gedoceerd en de (deel)tentamens en examens worden in 

het Nederlands afgenomen. 
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 
in een andere taal te geven en dient dit voor aanvang van het onderwijs aan de student bekend 
te maken. Deze gevallen zijn: 

- wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een 
Engelstalige docent wordt gegeven; 

- in het kader van het keuzeonderwijs; 
- in het kader van een werkstage, wetenschappelijke stage, keuzestage of semi-artsstage 

in het buitenland; 
- indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de 

herkomst van de studenten daartoe noodzaak geeft. 
3. Indien een student verzoekt één of meer onderdelen van een (deel)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. 

PARAGRAAF 2 ORDE EN PROFESSIONEEL GEDRAG 

Artikel 6 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 
de VU, het VUmc of de gezondheidszorginstelling waarbinnen de student een deel van de 
opleiding volgt. Onder onbetamelijk gedrag wordt in dit verband onder meer verstaan: 
discriminerende, beledigende, kwetsende of anderszins negatieve opmerkingen, dan wel 
onbeschofte of verregaand onbeleefde uitingen, dan wel hardhandigheid, dan wel geen of te 
weinig respect, fatsoen of hygiëne, dan wel verbreking van de geheimhoudingsplicht, dan wel 
bedrieglijk handelen, valsheid in geschrifte, fraude, bewuste misleiding en dergelijke, 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, als genoemd in lid 1, is niet-professioneel gedrag, en leidt 
tot een incidentele melding van niet-professioneel/onprofessioneel 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 het document: Patiëntgebonden vaardigheden en patiëntcontacten bij studenten 
geneeskunde (www.med.vu.nl). 

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 
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niet-direct bij het onderwijs betrokkene dit schriftelijk en gemotiveerd aan de coördinator 
professioneel gedrag. De coördinator professioneel gedrag maakt, nadat er gesproken is met de 
student zonodig melding aan de voorzitter van de Examencommissie. Vervolgens wordt de 
melding  conform de Procedure incidentele melding niet-professioneel gedrag (Handleiding 
toetsing Masteropleiding op blackboard) afgehandeld. 

PARAGRAAF 3 TOELATING TOT DE OPLEIDING 

Artikel  7 Vooropleidingseisen en toelatingseisen 
1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een bewijs van toelating, verstrekt door of 

namens de Raad van Bestuur, omdat de student heeft aangetoond te beschikken over een graad 
van Bachelor of Science (bachelorgetuigschrift) geneeskunde VUmc-compas of 
doctoraalgetuigschrift geneeskunde van C’91. 

2. Indien het bachelorgetuigschrift geneeskunde VUmc-compas of het doctoraalgetuigschrift 
geneeskunde C’91 ouder is dan vijf kalenderjaren kan de examencommissie op basis van een 
toelatingstoets aanvullende eisen stellen met betrekking tot de toelating tot de masteropleiding. 

3. Voor alle personen die in bezit zijn van een bachelorgetuigschrift geneeskunde van een andere 
universiteit, geldt als toelatingseis het bezit van een toelatingsbewijs, verstrekt door de Raad van 
Bestuur. 

4. Indien de belangstellende een voorbereidend programma  met goed gevolg heeft afgerond, 
verzorgd door of onder toezicht van de Raad van Bestuur en dat is aangewezen voor de 
masteropleiding en de belangstellende als bewijs daarvan een bewijs van toelating (Verklaring 
Toelating VUmc Masteropleiding ) heeft gekregen, is de student eveneens toelaatbaar. 

5. Een toelatingsbewijs heeft uitsluitend betrekking op het studiejaar dat volgt op het studiejaar, 
waarin de aanvraag voor dat bewijs is ingediend, tenzij de Raad van Bestuur anders beslist. 

6. De Raad van Bestuur kan in zeer uitzonderlijke gevallen besluiten een student voorwaardelijk toe 
te laten tot het onderwijs en de tentamens van de master geneeskunde VUmc-compas zonder 
dat deze voldoet aan de toelatingseisen zoals beschreven in lid 1 t/m 5 . 

Artikel 8 Toelatingseisen Nederlands 
1. Tot de voorwaarden tot toelating tot de Masteropleiding geldt dat de kandidaat over voldoende 

beheersing van de Nederlandse taal beschikt.  
2. Aan deze eis wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van: 

• het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II) of, 
• de Interuniversitaire Toelatingstoets Nederlands (ITN) of, 
• CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT en PTHO  of, 
• Door de VU aangewezen buitenlandse eindexamens, waarvan Nederlands deel uitmaakte. 

Artikel 9  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 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. 
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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 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.  

Artikel 10 Toelatingscommissie 
1. De toelating tot de opleiding, alsmede de toelating tot de onderscheiden programma’s, is 

namens de Raad van Bestuur opgedragen aan de toelatingscommissie van de opleiding.  
2. De Raad van Bestuur stelt het toelatingsreglement (www.med.vu.nl) vast. 

Artikel 11 Numerieke beperking bij masteropleidingen  
1. De student die in bezit is van een bewijs van toelating, verstrekt door of namens de Raad van 

Bestuur, omdat  de student heeft aangetoond te beschikken over een graad van Bachelor of 
Science ( bachelorgetuigschrift geneeskunde) VUmc-compas, doctoraalgetuigschrift 
geneeskunde van C’91 of Verklaring Toelating VUmc  Masteropleiding , en zich inschrijft voor de 
Masteropleiding geneeskunde VUmc- compas valt niet onder de regeling van de numerieke 
beperking. 

2. Voor studenten met een bachelorgetuigschrift geneeskunde van een andere universiteit kan de 
Raad van Bestuur uiterlijk twee maanden voor de uiterste aanmelddatum, vermeld in de 
Regeling Aanmelding en Inschrijving (www.vu.nl), een voorstel aan het College van Bestuur doen 
voor het maximum aantal studenten, dat zal worden toegelaten tot de opleiding. 

3. In geval van een numerieke beperking stelt de toelatingscommissie criteria vast, aan de hand 
waarvan een rangorde wordt opgemaakt van de ingediende verzoeken. De criteria zijn openbaar 
en worden ruim voor de selectiedata, via de studieadviseurs, bekend gemaakt. 

4. De toelatingscommissie willigt de verzoeken in volgens de door haar vastgestelde rangorde. 

PARAGRAAF 4 SAMENSTELLING VAN DE OPLEIDING 

Artikel 12 Samenstelling opleiding 
1. De opleiding omvat de onderdelen die in bijlage I bij deze Onderwijs- en Examenregeling worden 

genoemd. 
2. De inhoud van de onderwijsonderdelen zijn beschreven in de studiegids. 

Artikel 13 Studielast 
1. De masteropleiding geneeskunde heeft een studielast van 180 EC, waarbij één studiepunt gelijk 

staat aan één EC = 28 uren studie. 
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Artikel 14 Vrij programma 
1. Een student kan de examencommissie van zijn/haar opleiding verzoeken een programma te 

volgen waaraan een examen is verbonden en waarvoor de graad van Master kan worden 
verleend, en dat door hem/haar 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 tenminste de 
omvang, breedte en diepgang van de reguliere Masteropleiding. Het programma leidt niet op tot 
basisarts, het uitgegeven mastergetuigschrift vrij programma geneeskunde geeft geen toegang 
voor de Nederlandse medische vervolgopleidingen. 

PARAGRAAF 5 TENTAMENS EN EXAMEN 

Artikel 15 Aantal, tijdvakken en frequentie (deel)tentamens 
1. Tot het afleggen van de (deel)tentamens van de opleiding wordt twee maal per jaar de 

gelegenheid gegeven: 
a. de eerste maal in principe aansluitend op de onderwijsperiode waarin het 

vak/studieonderdeel werd aangeboden, met uitzondering van een aantal deeltentamens ( 
Landelijke Voortgangstoets (VGT), Professioneel gedrag (PG), Portfolio (PTF)) . De 
toetsmomenten zijn beschreven in de Handleiding Toetsing masteropleiding Geneeskunde 
VUmc-compas van het studiejaar betreffende deze Onderwijs- en Examenregeling; 

b. de tweede maal tijdens de momenten die daartoe zijn aangewezen dan wel conform de 
afspraken zoals uitgewerkt in de Handleiding Toetsing masteropleiding Geneeskunde VUmc-
compas van het studiejaar betreffende deze Onderwijs- en Examenregeling. 

2. Op artikel 15, lid 1 geldt een uitzondering in geval een student na  zes  leerstages M1 (inclusief 
voorbereidende leerstage) maximaal één onvoldoende herkansing voor het deeltentamen ‘ stage 
en klinisch redeneren toets’ (STK) heeft. In dat geval krijgt de student voor het betreffende 
deeltentamen een derde kans. 

3. Indien de student bij overplaatsing naar een andere mastergroep de ‘toets klinisch 
trainingscentrum’, de stationstoetsen dan wel de stagebeoordelingen opnieuw  moet afleggen, is 
de student verplicht het bijbehorende en geprogrammeerde onderwijs en de stageactiviteiten te 
volgen. 

4. Een student die een stagebeoordeling onvoldoende heeft, doch de deeltentamens ‘stage klinisch 
redeneren en kennistoetsen’ en/of de ’toets klinisch trainingscentrum’ wel heeft behaald, dient 
in de herkansing van de stage alleen de stagebeoordeling te herkansen. Voorwaarde is dat 
andere deeltentamens uit de betreffende onderwijseenheid nog geldig zijn. 

5. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst. 
6. Van de gelegenheid tot het afleggen van (schriftelijke) (deel)tentamens wordt een rooster 

gemaakt dat tijdig, doch tenminste zes weken voor de start van het eerste deeltentamen, wordt 
gepubliceerd. Indien door onvoorziene omstandigheden deze termijn niet wordt gehaald, wordt 
dit op tijd aan de studenten kenbaar gemaakt. 

7. In bijlage II van deze OER (artikel 8, tabel 2.0) staan de (deel)tentamens vermeld, waaraan niet 
eerder kan worden deelgenomen dan nadat de daartoe aangewezen (deel)tentamens zijn 
behaald. 
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8. De examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaan dat wordt afgeweken van het aantal 
malen dat (deel)tentamens kunnen worden afgelegd mits hierdoor de studievoortgang van de 
student niet wordt belemmerd. 

Artikel 16 Beoordeling en toekenning EC’s 
1. De wijze van beoordeling dient dermate doorzichtig te zijn dat de geëxamineerde kan zien hoe 

de uitslag tot stand gekomen is, zie Regels en Richtlijnen behorende bij deze OER. 
2. De examencommissie stelt in de Regels en Richtlijnen nadere regels vast met betrekking tot de 

beoordeling en eventuele compensatie binnen de opleiding. 
3. Het oordeel over een (deel)tentamen wordt uitgedrukt in voldoende- onvoldoende- goed, 

voldaan / niet voldaan of in hele cijfers uitgedrukt 6 of hoger, respectievelijk 5 of lager.  
4. Voor het deeltentamen ‘ stage klinisch redeneren en kennistoets’ wordt het cijfer met 1 

decimaal uitgedrukt.  
5. Indien een deeltentamen uit verschillende onderdelen bestaat, wordt geen beoordeling aan het 

deeltentamen toegekend, voordat alle onderdelen getoetst zijn. 
6. De studiepunten worden toegewezen nadat alle deeltentamens behorende bij een 

onderwijseenheid voldoende zijn afgesloten. 
7. Het eindcijfer van een tentamen behorende bij een onderwijseenheid wordt afgerond op hele 

cijfers volgens de weging zoals vastgelegd in de Regels en Richtlijnen Geneeskunde VUmc-
compas van het jaar waar deze Onderwijs- examenregeling betrekking heeft. Uitgezonderd zijn 
de eindcijfers van de tentamens van de onderwijseenheden: Leerstage Interne Geneeskunde, 
Leerstage Heelkunde, Leerstage Psychiatrie en neurologie, Leerstage Ouderengeneeskunde en 
Pathologie, Leerstage Verloskunde & Gynaecologie en Kindergeneeskunde, Leerstage KNO, 
Oogheelkunde & Dermatologie en de Wetenschappelijke stage. Deze cijfers worden afgerond op 
0.0, danwel 0.5. Voor de afrondingsregels wordt verwezen naar de Toetshandleiding Master 
VUmc-compas (www.med.vu.nl). 

8. In ieder masterjaar legt de student een voortgangstentamen af. Ieder voortgangstentamen 
bestaat uit vier voortgangstoetsen die per studiejaar worden afgelegd door de student. Per 
collegejaar worden vier voortgangstoetsen aangeboden. De student is verplicht om vanaf 
zijn/haar startdatum van het masteronderwijs aan alle voortgangstoetsen deel te nemen. Op 
basis van de resultaten van de vier laatste voortgangstoetsen wordt bepaald of het 
voortgangstentamen behaald is. Per masterjaar worden na het behalen van het 
voortgangstentamen de studiepunten toegekend. De specifieke uitwerking van regels rondom 
de VGT, zijn opgenomen in de Regels en Richtlijnen behorende bij deze OER. 

Artikel 17 Vorm van de (deel)tentamens 
1. De (deel)tentamens worden afgelegd op de wijze zoals beschreven in de Handleiding Toetsing 

masteropleiding Geneeskunde VUmc-compas van het studiejaar betreffende deze Onderwijs- en 
Examenregeling. 

2. Indien een (deel)tentamen betrekking heeft op een vak dat niet door de opleiding zelf wordt 
verzorgd, is het daaromtrent bepaalde in de studiegids van de desbetreffende opleiding van 
toepassing. 

3. De examencommissie kan van het bepaalde in lid 1 afwijken mits deze afwijking niet ten nadele 
is van de student. 

4. Een verzoek om af te wijken kan door de student of door de examinator worden ingediend.  
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Artikel 18 Specifieke bepalingen mondelinge en schriftelijke tentamens 
1. Bij mondelinge (deel)tentamens wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, 

tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 
2. Bij het afnemen van de mondeling (deel)tentamens (Stationsexamen1 en Stationsexamen2)  is 

een video- of audio-opname aanwezig, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 
3. Aanwezigheid van derden bij een mondeling (deel)tentamen vereist te allen tijde de 

voorafgaande instemming van de examencommissie. Indien de aanvraagtermijn bij de 
examencommissie en de termijn waarop het mondelinge tentamen plaats moet vinden met 
elkaar strijdig zijn, verloopt de instemming via de programmaleider of examinator. 

4. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie of de 
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. 

5. Een mondeling patiëntgebonden tentamen is niet openbaar tenzij de examencommissie of de 
desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald en nadat hierbij aan de 
zorgvuldigheidseisen is voldaan. De nabespreking kan wel openbaar zijn. 

6. Alle (deel)tentamens waarbij gebruikgemaakt is van patiëntgegevens worden geanonimiseerd 
bewaard. 

7. Bij schriftelijke (deel)tentamens is vooraf bekend gemaakt welke hulpbronnen en materialen 
toegestaan zijn bij de afname van het (deel)tentamen. 

8. De student dient zich aan de examinator voor aanvang van een (deel)tentamen te legitimeren 
met zijn/haar geldige inschrijvings- en identiteitsbewijs.  

Artikel 19 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 
1. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk (deel)tentamen zo spoedig mogelijk doch 

uiterlijk binnen 10 werkdagen voor de STK en de PTF, 15 werkdagen voor de STB, 20 werkdagen 
voor het Essay en 25 werkdagen voor het voortgangstentamen, na het afnemen van het 
(deel)tentamen vast. De examinator verschaft het Onderwijs Service Centrum (OSC) van het IOO 
de nodige gegevens. Het OSC zorgt voor registratie en publicatie van de uitslag binnen 15 
werkdagen voor de STK en het PTF, 20 werkdagen voor de STB,  25 werkdagen voor het Essay en 
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 
de student 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 (exclusief de 
stagebeoordeling) de uitslag vast en reikt de student daarvan een schriftelijke verklaring uit. 

4. Bij de stagebeoordeling geldt dat de beoordelaar direct na het gesprek waarin de 
stagebeoordeling plaatsvindt, een schriftelijk beoordelingsadvies aan de student meegeeft. De 
examinator stelt, zo snel mogelijk na het ontvangen van de schriftelijke beoordelingsadviezen, 
het cijfer van de stage vast op basis van het beoordelingsadvies. 

5. Bij de uitslag van een (deel)tentamen wordt de student gewezen op het inzagerecht als bedoeld 
in artikel 19, alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de examens. 
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6. De examencommissie kan maatregelen nemen jegens een student, in het geval zij fraude door 
die student heeft vastgesteld als opgenomen in de Regels en Richtlijnen van het studiejaar 
waarop deze Onderwijs- en Examenregeling betrekking heeft. 

7. De examencommissie gaat na of de uitslag van een tentamen tot stand gekomen is volgens de 
daarop betrekking hebbende richtlijnen en aanwijzingen zoals vastgelegd in de Regels en 
Richtlijnen en de Handleiding toetsing Masteropleiding. 

Artikel 20 Geldigheidsduur tentamens 
1. De geldigheidsduur van behaalde tentamens van M1 en M2 en M3 is 60 maanden, volgend op 

het studiejaar waarin de onderwijseenheid is behaald met uitzondering van artikel 20, lid 5. 
2. Voor studenten die voor 1 september 2012 met de master gestart zijn blijft de geldigheidsduur 

van de behaalde tentamens van M 1 en M2 en M3 72 maanden, volgend op het studiejaar, 
waarin de onderwijseenheid is behaald met uitzondering van artikel 20, lid 5. 

3. Behaalde deeltentamens behorende bij een onderwijseenheid hebben een geldigheidsduur van 
24 maanden, volgend op de maand waarin de (deel)tentamens zijn behaald. 

4. De geldigheidsduur als genoemd onder lid 1, lid 2 en lid 3 van dit artikel geldt ook voor een 
vrijstelling verleend voor een (deel)tentamen van de opleiding. De datum van verlenen van de 
vrijstelling is bepalend voor de geldigheidsduur. 

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

Artikel 21 Inzagerecht 
1. Gedurende tenminste 20 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk 

(deel)tentamen krijgt de student op zijn/haar verzoek, aangevraagd bij de betreffende 
examinator, inzage in zijn/haar beoordeelde werk, de daarin gestelde vragen en opdrachten, de 
modelantwoorden en de normen aan de hand waarvan zijn werk is beoordeeld. 

2.  Indien een student voornemens is beroep aan te tekenen tegen de wijze waarop zijn/haar werk 
is beoordeeld, kan de student op zijn/haar verzoek een kopie van zijn/haar beoordeelde werk 
worden verstrekt. 

3. Na afloop van de voortgangstoets (VGT) worden de vragen direct beschikbaar gesteld aan de 
studenten die aan het tentamen hebben deelgenomen. 

4. Bij (deel)tentamens waarvan de inhoud niet wordt vrijgegeven (Stage  klinisch redeneren en 
kennis toets en Toets Klinisch Trainingscentrum), heeft de student toch inzage in de tekst van het 
(deel)tentamen, zijn/haar eigen antwoorden en de antwoordsleutel. 

5. De examencommissie kan bepalen dat de inzage of kennisneming geschiedt op een van tevoren 
vastgestelde plaats en op een van tevoren vastgesteld tijdstip. 

6. Tijdstippen en plaatsen zoals bedoeld in lid 5, worden tijdig maar ten minste een week voor 
bedoeld tijdstip bekend gemaakt. 

7. Indien de student aantoont buiten zijn/haar schuld verhinderd te zijn of te zijn geweest op een 
aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem/haar, indien  de student dit 
wenst, een andere mogelijkheid geboden. 

Artikel 22 Nabespreking van tentamens 
1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondeling (deel)tentamen kan 

op verzoek van de student dan wel op initiatief van de examinator een nabespreking 



  Instituut voor Onderwijs en Opleiden VUmc. 

Onderwijs en examenregeling masteropleiding 2013-2014 
Namens de raad van bestuur  vastgesteld op 28 januari 2013 door mw. M.C. van der Meijde, MBA directeur IOO, vice-decaan 
onderwijs. 

14 

plaatsvinden tussen de examinator en de student. Desgevraagd wordt de gegeven beoordeling 
gemotiveerd. 

2. Gedurende een termijn van 20 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag kan de student die 
een schriftelijk (deel)tentamen heeft afgelegd, de desbetreffende examinator om een 
nabespreking verzoeken. De nabespreking geschiedt binnen 15 werkdagen op een door de 
examinator te bepalen plaats en tijdstip. Indien de student aantoont buiten zijn/haar schuld 
verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, 
wordt de student een andere mogelijkheid geboden. 

3. Indien door of vanwege de examencommissie een collectieve nabespreking wordt 
georganiseerd, kan de student een verzoek als bedoeld in lid 2 pas indienen, wanneer de student 
aantoonbaar buiten zijn/haar schuld verhinderd is geweest bij de collectieve bespreking 
aanwezig te zijn en wordt de student een nieuwe kans geboden. 

4. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing indien de examencommissie dan wel de 
examinator de student gelegenheid biedt om zijn/haar uitwerkingen te vergelijken met 
modelantwoorden. 

5. De examencommissie kan toestaan dat van het bepaalde in de leden 3 en 4 wordt afgeweken 
zolang deze afwijking niet ten nadele is van de student. 

Artikel 23 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 24 Vrijstelling 
1. De examencommissie kan, op verzoek van de student en na advies van de desbetreffende 

examinator en jaarcoördinator te hebben ingewonnen, vrijstelling verlenen van een 
(deel)tentamen of practicum op grond van: 
a. een eerder met goed gevolg afgelegd (deel)tentamen of practicum in het hoger onderwijs 

binnen Nederland of daarbuiten, dat wat niveau, kwaliteit,  inhoud en studielast betreft 
overeenkomt met het onderdeel waarvoor vrijstelling wordt verzocht; 

en/of 
b. kennis en/of vaardigheden die buiten het hoger onderwijs (in beroepsuitoefening ) zijn 

opgedaan. 
2. Indien een student aan de eisen van bepaalde (deel)tentamens wenst te voldoen door studie 

aan een andere faculteit of (Nederlandse of buitenlandse) universiteit, is vooraf goedkeuring van 
de examencommissie vereist. 

3. Het verlenen van een vrijstelling schept voor de opleiding geen verplichting onderwijs aan te 
bieden in de vrijgekomen periode. 

4. De student ontvangt een beschikking met betrekking tot de verleende vrijstelling. 
5. Voor de semi-artsstage wordt geen vrijstelling  verleend. 
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Artikel 25 Examen 
1. Indien alle tentamens van de tot de opleiding behorende onderwijseenheden met goed gevolg 

zijn afgelegd, waaronder vrijstellingen mede zijn begrepen,  is het examen afgelegd. 
2. De examencommissie neemt het initiatief voor het vaststellen van het examen en stelt de 

student daarvan, direct na vaststelling, schriftelijk op de hoogte.  
3. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd en aan de overige door de wet 

gestelde eisen heeft voldaan, wordt door het College van Bestuur de graad ‘Master of Science’ 
verleend, waarmee is verklaard dat de student voldoet aan de doelen van de opleiding zoals 
vermeld in artikel 3 van deze Onderwijs- en Examenregeling. 

4. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. Tevens wordt 
hem/haar 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, als de student daar aantoonbaar belang bij 
heeft. 

5. Het model van het in het vierde lid bedoelde getuigschrift  is vastgesteld door het College van 
Bestuur. Het in het vierde lid bedoelde diplomasupplement is gesteld in het Nederlands of Engels 
en voldoet aan het Europese format. 

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

7. Indien tijdens de vaststelling van de uitslag van het examen blijkt dat de geëxamineerde blijk 
gegeven heeft van uitzonderlijke bekwaamheid, kan de examencommissie hem of haar het 
predicaat ‘cum laude’ toekennen. 

8. De Regels en Richtlijnen van de examencommissie zijn bepalend voor het toekennen van het 
predicaat ‘cum laude’. 

Artikel 26 Goede gang van zaken bij (deel)tentamens en examens 
1. De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de 

(deel)tentamens en examens van de opleiding en met betrekking tot de in dat verband te nemen 
maatregelen. 

2. In het geval van fraude door een student kan door de examencommissie aan die student het 
recht worden ontnomen één of meer (deel)tentamens of examens aan de instelling af te leggen 
voor de periode van ten hoogste één jaar. 

PARAGRAAF 6 STUDIEBEGELEIDING 

Artikel 27 Studievoortgangadministratie 
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/haar behaalde resultaten in het 
onderwijsprogramma van de opleiding. 
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Artikel 28 Studiebegeleiding 
1. De faculteit draagt zorg voor de studiebegeleiding van de studenten die voor de opleiding zijn 

ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten 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 29 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 hun individuele 
functiebeperking 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 van onderwijsorganisatie en onderwijslogistiek, beslist de Raad 
van Bestuur of namens deze de programmaleider dan wel de opleidingsdirecteur. Op verzoeken 
voor aanpassingen die de tentaminering betreffen beslist de examencommissie.  

4. Indien positief op een in lid 1 bedoeld verzoek is beslist, maakt de student een afspraak met de 
programmaleider én de 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 wordt geweigerd indien toekenning ervan een buitenproportioneel 
beslag legt op de organisatie of de middelen van de faculteit of universiteit.    

PARAGRAAF 7 BELEIDSDOCUMENTEN 

Artikel 30 Onderwijsbeleidsdocumenten 
1. Het IOO beschikt over een beleidsdocument Studiebegeleiding dat voor aanvang van het 

studiejaar is vastgesteld door de programmadirecteur geneeskunde van het IOO. 
2. Het IOO beschikt over een toetsbeleid dat op hoofdlijnen is uitgewerkt in de Regels en 

Richtlijnen van de examencommissie. 
3. Het IOO stelt onder verantwoordelijkheid van de examencommissie de Handleiding toetsing 

masteropleiding VUmc-compas en een Handleiding Wetenschappelijke stage samen waarin per 
(deel)tentamen de volledige toetscyclus is beschreven en waarin de procedures zijn vastgelegd 
voor het bepalen van de uitslag.  

4. De opleiding beschikt over een evaluatieplan dat voor aanvang van het studiejaar is vastgesteld 
door de opleidingsdirecteur geneeskunde. In het evaluatieplan is geregeld: 

a. de wijze van evalueren, inclusief de procedures; 
b. de termijnen van de verschillende evaluatieactiviteiten; 
c. de uitvoering; 
d. aan wie gerapporteerd wordt; 
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e. hoe de resultaten openbaar gemaakt worden; 
f. wie beslist over de te nemen maatregelen; 
g. wie zorg draagt voor de implementatie van de genomen besluiten. 

5. De onderwijsbeleidsdocumenten worden voor 1 september vastgesteld en zijn te vinden op/via 
de facultaire website: www.med.vu.nl.  

PARAGRAAF 8 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 31 Strijdigheid met de regeling 
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 32 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 van artikel 7.13 
lid 2 a t/m g, lid 3 (doorstroommaster) WHW en de eisen van toelating tot de masteropleidingen 
betreffen. 

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

Artikel 33 Overgangsregeling 
1. Indien de samenstelling van het studieprogramma 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. In deze regeling worden in 
ieder geval opgenomen: 

a. een regeling omtrent vrijstellingen die verkregen kunnen worden op grond van reeds 
behaalde (deel)tentamens; 

b. de geldigheidsduur van de overgangsregeling. 
c. wijze waarop de student de opleiding kan afronden 

Artikel 34 Bekendmaking 
1. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de 

Regels en Richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging 
van deze stukken. 

2. De Onderwijs- en Examenregeling wordt in ieder geval bekend gemaakt via de facultaire 
website: www.med.vu.nl.  

3. De documenten genoemd in lid 1 en 2 worden voor 1 september 2013 bekend gemaakt.  

Artikel 35 Verzoek aan de examencommissie 
1. Een verzoek aan de examencommissie om een beslissing te nemen op grond van deze 

Onderwijs- en Examenregeling wordt door de student, uiterlijk drie weken voor de datum 
waarop het betreffende (deel)tentamen wordt afgelegd, ingediend. 

http://www.med.vu.nl/
http://www.med.vu.nl/
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2. De examencommissie kan in bijzondere gevallen ten gunste van de student afwijken van hetgeen 
in deze Onderwijs- en Examenregeling is bepaald, wanneer toepassing leidt tot onevenredige 
behandeling of onbillijkheid van zwaarwegende aard. 

3. Dit besluit van de examencommissie dient schriftelijk en gemotiveerd te zijn. 

Artikel 36 Onvoorziene gevallen 
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist raad van bestuur. Het besluit is schriftelijk en 
gemotiveerd. 

Artikel 37 Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2013 
 
Advies Opleidingscommissie, d.d.   16 oktober  2012 
 
Instemming Facultair Overleg  d.d.   15 januari 2013 
 
Aldus vastgesteld namens de Raad van Bestuur door Mw. M.C. van der Meijde, MBA  directeur instituut 
voor onderwijs en opleiden, vice-decaan onderwijs  op  28 januari 2013 
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BIJLAGE 1 OER MASTER GENEESKUNDE VUMC-COMPAS 2013-2014 

I. CURRICULUM  

Artikel.1. Samenstelling inhoud en examens van de masteropleiding geneeskunde VUmc 

Masterjaar 1 
Alle onderwijseenheden behorende bij Masterjaar 1 hebben het niveau 400 
Onderwijseenheid  (deel)tentamens van de onderwijseenheid  EC  Aantal weken  
Voorbereidende leerstage  Stagebeoordeling voor leerstage 

Stationsexamen1  
4 3 

Leerstage interne geneeskunde  Stagebeoordeling leerstage interne geneeskunde 
Stage klinisch redeneren en kennistoets IG 

6 5 

Leerstage heelkunde Toets klinisch trainingscentrum heelkunde 
Stagebeoordeling leerstage heelkunde 
Stage klinisch redeneren en kennistoets heelkunde 

8 6 

Leerstage psychiatrie en neurologie Toets klinisch trainingscentrum psychiatrie/neurologie 
Stagebeoordeling leerstage psychiatrie 
Stagebeoordeling leerstage neurologie 
Stage klinisch redeneren en kennistoets psychiatrie 
Stage klinisch redeneren en kennistoets neurologie 

8 6 

Leerstage ouderengeneeskunde en 
pathologie 

Toets klinisch trainingscentrum ouderengeneeskunde 
Stagebeoordeling leerstage ouderengeneeskunde 
Stage klinisch redeneren en kennistoets 
ouderengeneeskunde 

8 6 

Leerstage verloskunde & 
gynaecologie en kindergeneeskunde 

Toets klinisch trainingscentrum verloskunde & 
gynaecologie en kindergeneeskunde 
Stagebeoordeling leerstage verloskunde & gynaecologie 
Stagebeoordeling leerstage kindergeneeskunde 
Stage klinisch redeneren en kennistoets verloskunde & 
gynaecologie 
Stage klinisch redeneren en kennistoets 
kindergeneeskunde 

8 6 

Leerstage KNO, oogheelkunde, 
dermatologie 

Stagebeoordeling leerstage keel-, neus-, oor-, 
oogheelkunde en dermatologie 
Stagebeoordeling leerstage oogheelkunde 
Stagebeoordeling leerstage dermatologie 
Stage klinisch redeneren en kennistoets KNO 
Stage klinisch redeneren en kennistoets oogheelkunde 
Stage klinisch redeneren en kennistoets dermatologie 

8 6 

Professionele ontwikkeling Stationsexamen 2 
Portfolio masterjaar 1 

6 Maakt in tijd 
deel uit van 
de 
onderwijsond
erdelen  
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Voortgangstentamen 
masterjaar 1 
 

Landelijke voortgangstoets niveau 13, 14, 15, 16 
 

4 Maakt in tijd 
deel uit van 
de 
onderwijsond
erdelen 

Totaal 60  

Masterjaar 2 
Alle onderwijseenheden behorende tot Masterjaar 2 hebben het niveau 500 
Werkstage interne geneeskunde  Stagebeoordeling werkstage interne geneeskunde 

 
11 9 

Werkstage heelkunde Stagebeoordeling werkstage heelkunde 
 

11 9 

Werkstage psychiatrie  Stagebeoordeling werkstage psychiatrie 
 

5,5 4 

Werkstage neurologie Stagebeoordeling werkstage neurologie 
 

5,5 4 

Werkstage verloskunde en 
gynaecologie  

Stagebeoordeling werkstage verloskunde & gynaecologie 
 

5,5 4 

Werkstage kindergeneeskunde Stagebeoordeling werkstage kindergeneeskunde 
 

5,5 4 

Werkstage huisartsgeneeskunde  Stagebeoordeling werkstage huisartsgeneeskunde 
 

8 6 

Professionele ontwikkeling 
masterjaar 2 

Studenten die vóór 1 september 2012 gestart zijn met M1: 
Toets professioneel gedrag masterjaar 2 
Toets klinisch trainingscentrum M2 
Studenten die per 1 september 2012 starten met M1: 
Portfolio masterjaar 2 
Toets klinisch trainingscentrum M2 

4 Maakt in tijd 
deel uit van 
de 
onderwijson
derdelen 

Voortgangstentamen 
masterjaar 2 

Landelijke voortgangstoets niveau 17, 18, 19, 20 
 

4 Maakt in tijd 
deel uit van 
de 
onderwijs 
onderdelen 

Totaal  60  

Masterjaar 3 
Alle onderwijseenheden behorende bij Masterjaar 3 hebben het niveau 600 
Werkstage sociale geneeskunde Stagebeoordeling werkstage sociale geneeskunde 

 
2 2 

Semi-artsstage 
 

Stagebeoordeling semi-artsstage 
 

23 16 

Wetenschappelijke stage *) Toets wetenschappelijke stage 
  

19 14 

Keuzeonderwijs B  *) Toets keuzeonderwijs B 
 

14 10 
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Verlengde Wetenschappelijke stage 
*)  
 

Betreft toets wetenschappelijke stage + keuzeonderwijs 
(keuzeonderwijs A, 14 EC) dat wordt gebruikt om de 
wetenschappelijke stage te verlengen. Deze twee 
onderwijseenheden worden in SIS verwerkt tot een 
onderwijseenheid ‘Verlengde wetenschappelijke stage’, 33 
EC. 

33 24  

Professionele ontwikkeling 
masterjaar 3 

Studenten die vóór 1 september 2012 gestart zijn met M1: 
Toets professioneel gedrag masterjaar 3 
Toets klinisch trainingscentrum M3 
Portfolio masterjaar 3 
Studenten die per 1 september 2012 starten met M1: 
Toets klinisch trainingscentrum M3 
Portfolio masterjaar 3 

1 Maakt in tijd 
deel uit van 
de 
onderwijson
derdelen 

Voortgangstentamen 
masterjaar 3 

Landelijke voortgangstoets 21, 22, 23, 24 1 Maakt in tijd 
deel uit van 
de 
onderwijson
derdelen 

Totaal 60   

Tabel 1.0  Overzicht curriculum 

*) aangegeven onderdelen kunnen ook gevolgd worden bij de start van M1.  

Artikel 2 Keuzeonderdelen 
1. Naast de verplichte onderdelen van de opleiding kiest de student keuzeonderdelen met een 

totale studielast van tenminste veertien EC . 
2. Indien een student kiest om het keuzeonderwijs te gebruiken om zijn wetenschappelijke stage te 

verlengen, genereert dit een cijfer voor de onderwijseenheid ‘Verlengde wetenschappelijke 
stage’. Kiest de student keuzeonderwijs B dan krijgt de student een cijfer voor onderwijseenheid 
‘wetenschappelijke stage’ en voor de onderwijseenheid ‘keuzeonderwijs B’ 

3. Keuzeonderwijs B is samengesteld uit maximaal drie keuzeonderdelen zoals gepubliceerd op 
Blackboard ( onder Keuzeonderwijs) onder vermelding van het studiejaar waarop deze OER 
betrekking heeft. 

4. De examencommissie bepaalt of de keuzeonderdelen in voldoende mate voldoen aan de eisen 
van de opleiding. 

5. Voor keuze komen in aanmerking de onderdelen zoals gepubliceerd op Blackboard ( onder 
Keuzeonderwijs) onder vermelding van het studiejaar waarop deze OER betrekking heeft. 

6. In bijzondere gevallen kan de examencommissie toestaan dat één of meer onderdelen van 
andere universitaire programma’s worden gekozen. 

Artikel 3 Practica en KTC-onderwijs 
1. In masterjaar 1 bevatten de voorbereidende leerstage en alle daarop volgende leerstages 

verplichte practica en KTC-onderwijs in de voorbereidingsweken en op terugkomdagen. In 
masterjaar 2 zijn er verplichte terugkomdagen met practica, in masterjaar 3 zijn er verplichte 
geprogrammeerde symposia en terugkomdagen. 
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2. Voor alle ‘toetsen klinisch trainingscentrum’ masterjaar 1, 2 en 3 geldt dat deze niet eerder 
afgelegd kunnen worden indien de student deelgenomen heeft aan minimaal 90% van het 
verplichte onderwijs zoals genoemd in artikel 3 lid 1. 

3. Bij enkele, van te voren vastgestelde onderdelen van het KTC-onderwijs, is 100% deelname 
verplicht zoals beschreven in de Handleiding Toetsing Master opleiding. 

4. Indien een student door overmacht niet aan de verplichte onderwijsactiviteiten heeft kunnen 
deelnemen, kan door de examinator toestemming worden verleend deel te nemen aan de 
desbetreffende (deel)tentamens. 

5. Van de verplichtingen tot deelname aan (KTC) onderwijs en stageactiviteiten kan in bijzondere 
omstandigheden door de examencommissie vrijstelling worden verleend nadat advies is 
gevraagd aan de betreffende jaarcoördinator. 

Artikel 4 Honoursprogramma 
1. Studenten die in de bacheloropleiding zijn toegelaten tot het honoursprogramma, volgen dit 

onderwijsprogramma in het tweede en derde bachelorjaar en in het eerste masterjaar, naast de 
reguliere opleiding. Zij starten het eerste masterjaar met de Wetenschappelijke stage en 
Keuzeonderwijs. 

2. 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. 

3. Studenten die aan het einde van hun studie aan alle eisen van het programma en het 
honoursprogramma hebben voldaan, ontvangen een mastergetuigschrift waarop aangetekend 
staat dat zij ook het honoursprogramma met succes hebben afgerond. 

Artikel 5 Masterprogramma Zij-instroom geneeskunde 
1. Studenten die het Voorbereidend jaar van het Zij-instroomprogramma geneeskunde gevolgd 

hebben en op grond van de Verklaring Toelating Masteropleiding VUmc-compas toegelaten zijn 
tot de Masteropleiding VUmc-compas, starten het eerste masterjaar met een verlengde 
wetenschappelijke stage. Daarnaast volgen zij tijdens de Masteropleiding een aanvullend 
onderwijsprogramma met de focus op wetenschappelijk onderzoek. 

2. Studenten die aan het einde van hun studie aan alle eisen van het zij-instroomprogramma 
geneeskunde VUmc hebben voldaan, ontvangen een mastergetuigschrift waarop aangetekend 
staat dat zij dit programma met extra onderwijs met succes hebben afgerond. 

3. Aan studenten die het zij-instroomprogramma geneeskunde VUmc volgen worden geen 
vrijstellingen verleend  voor de klinische leer- en werkstages, de semi-artsstage, de 
wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs. 

Artikel 6 Internationalisering 
1. Studenten kunnen een deel van de opleiding volgen in het buitenland bij de door de opleiding 

geoormerkte stages en stageplaatsen opgenomen in de Handleiding Buitenlandse Stages 
(www.med.vu.nl). 

2. Indien een student zelf een stage regelt in het buitenland is hiervoor goedkeuring nodig van de 
examencommissie.  

3. Aanmelding voor buitenlandse stages dient te geschieden volgens de richtlijnen opgenomen in 
de Handleiding Buitenlandse Stages 
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4. Ten aanzien van de toetsing tijdens een stage in het buitenland zijn de reguliere tentamens van 
de masteropleiding geneeskunde aangepast aan de specifieke situatie van een buitenlandse 
stage. Deze aangepaste regeling valt onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie 
en is opgenomen in de Handleiding Buitenlandse Stages. 

5. De examencommissie kan na afloop van de stage aanvullende eisen stellen t.a.v. de 
tentaminering van buitenlandse stages. Dit kan ook betekenen dat de examencommissie de 
student opdraagt om een deel van de stage “opnieuw” te volgen in het VUmc. Zie ook de Regels 
en Richtlijnen van de examencommissie en de Handleiding Buitenlandse Stages. 

II VOLGORDE (DEEL)TENTAMENS 

Artikel 7 Geprogrammeerde volgorde 
1. De programma’s genoemd in bijlage I, artikel 1 zijn alle verplichte onderdelen. 
2. De student wordt in het eerste masterjaar ingedeeld in een mastergroep met een bijbehorend 

masterrooster. Dit masterrooster geeft de volgorde van de onderwijsonderdelen aan. 
3. In masterjaar 1 volgen de onderwijsonderdelen betreffende de leerstages elkaar op in de 

volgorde zoals beschreven in de tabel 1. 
4. In masterjaar 2 start in principe met de Werkstage interne gevolgd door Werkstage heelkunde, 

daarna gevolgd door de werkstages in willekeurige volgorde. Ten aanzien van deze volgorde van 
werkstage interne en werkstage heelkunde kan de programmaleider anders beslissen indien 
organisatorische factoren dit eisen, waarbij gesteld dat een aanpassing in volgorde de 
studievoortgang van de student niet mag belemmeren. 

5. De volgorde van onderwijsonderdelen in masterjaar 3 is afhankelijk van het individuele rooster 
dat de student toegekend is in M1 en M2 (bv al dan niet reeds gelopen wetenschappelijke stage, 
keuzevak, sociale geneeskunde) . 

6. De Werkstage sociale geneeskunde kan na de Werkstage heelkunde worden ingepland. 
7. De Wetenschappelijke stage, al dan niet gevolgd door een verlenging van de wetenschappelijke 

stage, kan plaatsvinden voorafgaande aan de leerstages in het eerste masterjaar of in het derde 
masterjaar . 

8. In het geval van overschrijding van de vastgestelde maximale wachttijd of in het geval van 
persoonlijke omstandigheden, kan de Wetenschappelijke stage ook op andere momenten in het 
masterprogramma worden gevolgd mits dit niet in conflict is met het masterrooster. 

9. Het Keuzeonderwijs kan in alle masterjaren worden geprogrammeerd mits dit niet in conflict is 
met het masterrooster. 

10. De onderwijsonderdelen met betrekking tot de Professionele ontwikkeling lopen als een rode 
draad door het gehele masterjaar 1,2 en 3 en worden per jaar afgesloten. 

11. De Voortgangstentamens kennen een landelijk vastgestelde planning. 
12. Voor in bijzondere situaties verkerende studenten kan de opleidingsdirecteur geneeskunde 

besluiten dat er wordt afgeweken van de aangegeven volgorde van het onderwijs, gehoord 
hebbende de programmaleider masteropleiding. 

13. Indien door een tweede onvoldoende leer- en of werkstage (zie bijlage 1, artikel 5, tabel 2.0), 
door persoonlijke omstandigheden of persoonlijke keuze, de student niet de geprogrammeerde 
volgorde van het vastgestelde masterrooster van zijn/haar mastergroep mag/kan volgen, beslist 
de examencommissie, in overleg met de programmaleider, over het studievervolg van de 
student. 
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14. Een student heeft het recht om één keer per studiejaar een herplaatsing in een mastergroep te 
krijgen op basis van onvoldoende studievoortgang. Een eventueel noodzakelijke tweede 
herplaatsing vindt plaats in het volgende studiejaar. 

Artikel 8 Ingangseisen per onderwijseenheid 
1. Aan het (deel)tentamen van de hierna te noemen onderdelen tabel 2.0, kan niet eerder worden 

deelgenomen dan nadat aan het (deel)tentamen van de daarbij vermelde onderdelen met goed 
gevolg is deelgenomen. 

2. De examencommissie geneeskunde kan, na advies van de examinator, uitzonderingen maken ten 
aanzien van artikel 8 lid 1. 

 
Programmatisch 
jaar  

Onderwijseenheid Ingangseis  

Voor toelating tot het onderwijs en de tentamens van de onderwijsonderdelen behorende bij de masteropleiding 
geneeskunde VUmc, gelden de toelatingseisen genoemd in artikel 8 van deze Onderwijs- en Examenregeling  

M1 Iedere leerstage Maximaal één onvoldoende stagebeoordeling voor een 
voorafgaande leerstage.  

M1 Starten met en afleggen van het 
deeltentamen 
‘stagebeoordeling leerstage 
heelkunde’. 

Voldoende Toets klinisch trainingscentrum heelkunde eerste 
afnamemoment (na voorbereidingsweek) . 

M1  Starten met en afleggen van het 
deeltentamen 
‘stagebeoordeling leerstage 
neurologie’. 

Voldoende Toets klinisch trainingscentrum neurologie eerste 
afnamemoment (na voorbereidingsweek). 

M1 Afleggen van de toets klinisch 
trainingscentrum leerstages. 

Aanwezigheid van minimaal 90% in het KTC-onderwijs, 
voorbereidingsweken en terugkomdagen 
100% aanwezigheid bij die KTC-onderdelen die een 100% 
aanwezigheidsplicht hebben. 
Het KTC-onderwijs leerstage heelkunde en leerstage 
neurologie kent, in tegenstelling tot alle andere toetsen 
klinisch trainingscentrum in M1, twee afnamemomenten 
waaraan moet worden deelgenomen (één maal na de 
voorbereidingsweek, één maal aan het einde van de 
leerstage). 

M1 Stationsexamen 2. Indien de student maximaal een onvoldoende 
stagebeoordeling leerstage heeft behaald. 

M2  Starten aan 
onderwijsonderdelen en 
tentamens van M2.  

Alle tentamens van het programma masterjaar 1 (M1) 
geneeskunde VUmc met uitzondering van de studiepunten 
van het voortgangstentamen. Indien het deeltentamen ‘stage 
klinisch redeneren en kennistoets’ van de laatste leerstage 
betreffende M1 nog niet is behaald wordt de student 
voorwaardelijk toegelaten tot de tentamens van de 
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onderwijsonderdelen van M2. Het onvoldoende gemaakte 
tentamen moet vóór de start van de M2 werkstage psychiatrie 
en neurologie behaald zijn. 

M2 Iedere volgende werkstage Maximaal één onvoldoende stagebeoordeling voor een 
voorafgaande werkstage . 

M2  Toets klinisch trainingscentrum 
werkstages 

Aanwezigheid van minimaal 90% in het KTC- onderwijs, en 
terugkomdagen. 
100% aanwezigheid bij die KTC- onderdelen die een 100% 
aanwezigheid hebben. 

M3 Werkstage sociale geneeskunde Alle tentamens van programma masterjaar 2 geneeskunde 
VUmc tot en met werkstage heelkunde met uitzondering van 
het voortgangstentamen. 

M3 Starten aan semi-artsstage  Alle tentamens van programma masterjaar 2 geneeskunde 
VUmc met uitzondering van het voortgangstentamen. 

M3  Toets klinisch trainingscentrum 
M3 

Aanwezigheid van 100%  van de geprogrammeerde symposia 
en terugkomdagen.  

Tabel 2.0  Ingangseisen onderwijsonderdelen/ tentamens 
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Onderwijs en examenregeling masteropleiding 2013-2014 
Namens de raad van bestuur  vastgesteld op 28 januari 2013 door mw. M.C. van der Meijde, MBA directeur IOO, vice-decaan 
onderwijs. 
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III. PROGRAMMA STUDENTEN GESTART MET MASTERPROGRAMMA VUMC-COMPAS IN 
2008-2009 

Voor studenten die binnen de werkingsduur van de OER 2008-2009 gestart zijn met de 
onderwijsonderdelen Voorbereiding Wetenschappelijke Stage en Wetenschappelijks Stage in 
studiejaar 2008-2009, gelden de onderwijsonderdelen met de daarbij vermelde tijdsduur in 
weken en de studiepunten uitgedrukt in credits zoals aangegeven in tabel 3.0. 

 
Onderwijseenheid  (deel)tentamens  EC 
Werkstage sociale geneeskunde Stagebeoordeling werkstage Sociale 

geneeskunde 
 

2 

Semi-artsstage  Stagebeoordeling Semi-artsstage 
 

21 

Voorbereiding Wetenschappelijke 
stage 

Toets voorbereiding wetenschappelijke stage 
  

3 

Wetenschappelijke stage  Toets wetenschappelijke stage 
 

18 

Keuzeonderwijs B Toets keuzeonderwijs B 
 

14 

Verlengde wetenschappelijke stage Toets wetenschappelijke stage en Toets 
verlenging (= keuzeonderwijs A)  

32 

Professionele ontwikkeling 
masterjaar 3 

Toets professioneel gedrag masterjaar 3 
Toets klinisch trainingscentrum M3 
Portfolio masterjaar 3 

1 

Voortgangstentamen 
masterjaar 3 

Landelijke voortgangstoets 21, 22, 23, 24 1 

Totaal 60  

Tabel 3.0  programma studenten gestart met Master VUmcompas in 2008-2009 
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