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1. Werkterrein studieadviseurs 

De studieadviseurs helpen bij het oplossen van allerhande problemen die de studie hinderen. Je kunt bij 

ons terecht als je je onzeker voelt over jouw manier van studeren, met planningsproblemen, 

examenangst, motivatieproblemen of twijfels over de juiste studiekeuze. Ook voor privéomstandigheden 

die het studeren beïnvloeden of een (dreigende) studievertraging kunnen veroorzaken, kun je 

langskomen. Mocht je niet goed weten bij wie je precies moet zijn met welke vraag, kun je die vraag ook 

aan ons stellen. 

 

In de master-fase komen studenten met uiteenlopende kwesties bij de studieadviseur: 

 Studieplanning, studievaardigheden, tentamenvoorbereiding 

 Concentratie, discipline, uitstelgedrag 

 Privéproblemen 

 Zelfbeeld 

 Faalangst, perfectionisme, prestatiedruk, stress 

 Stoppen (tijdelijk en definitief) 

 Twijfels of het beroep wel past 

 Studeren met een functiebeperking of chronische aandoening (bv. dyslexie, fysieke handicaps, 

depressieve klachten, etc.) 

 Zwangerschap, ouderschap 

 Mantelzorg 

 Bejeging tijdens de coschappen 

 Aangrijpende ervaringen met patiënten  

 

2. Functiebeperking 

Onder functiebeperking vallen fysieke en/of mentale-emotionele aandoeningen. Daarbij kun je denken 

aan verminderde visus, slechthorendheid, dyslexie, spina bifida, chronische bewegingsbeperking, 

eetstoornis en andere beperkingen die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Als er sprake is van een 

functiebeperking kun je ervoor kiezen om dit bij aanmelding bij de VU aan te geven. Je wordt dan verzocht 

om een afspraak te maken met de studieadviseur om te overleggen of en welke  voorzieningen nodig en 

beschikbaar zijn. 
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3. Profileringsfonds 

Als je in verband met persoonlijke - of familieomstandigheden, functiebeperking, topprestatie of 

bestuursactiviteiten studievertraging oploopt, kun je in aanmerking komen voor een financiële 

vergoeding. Dit gaat via het Profileringsfonds. De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen 

voor een vergoeding, is dat je de betreffende situatie binnen drie maanden na ontstaan of bekend worden 

in een persoonlijk gesprek gemeld moet hebben bij de studieadviseur. Voor meer tekst over de eisen en 

procedure, zie: https://vu.nl/nl/student/financien/profileringsfonds 

 

Drie belangrijke zaken: 

1. Als er iets speelt, moet je dat ieder jaar opnieuw melden aan de studieadviseur. 

2. Als je vorig jaar iets gemeld hebt en in september dit jaar heb je nog geen mail gehad van de 

studieadviseurs over het aanvragen bij het hoofdgebouw, neem dan even contact met ons op via 

de e-mail. 

3. Als er voor langere tijd sprake is van vertragende omstandigheden, neem dan contact op met de 

studentendecaan, om te zien of je in aanmerking komt voor een jaar extra financiele 

ondersteuning. 

 

4. Studentendecanen en studentpsychologen 

De Centrale Studentbegeleiding van het hoofdgebouw, de CSB, levert onder andere de volgende diensten: 

 Studentendecanen  

Bij hen kan je terecht voor vragen die niet inhoudelijk over de studie gaan, maar wel met studeren 

te maken hebben, zoals studiefinanciering, diplomatermijn, huisvesting en fondsen 

(Profileringsfonds). Zie: https://vu.nl/nl/student/contact-en-

studentbegeleiding/studentendecaan.  

 Studentpsychologen  

Als je last hebt van bijv. faalangst, uitstelgedrag of een negatief zelfbeeld dan kan je daar terecht 

voor kortdurende begeleiding, zie: https://vu.nl/nl/student/contact-en-

studentbegeleiding/studentenpsycholoog 

 

5. Voortgangstoets 

De VGT toetst je parate kennis door middel van ongeveer 200 multiple choice vragen, waar je maximaal 4 

uur voor hebt om ze te beantwoorden. Elk masterjaar maak je de VGT 4x. In de toetshandleiding lees je 

hoe de VGT beoordeeld wordt. Hier lees je tips voor het maken van de VGT: 

https://ivtg.nl/nl/voorbereiding/tips-and-suggestions/.  

Neem contact met ons op wanneer je moeite hebt met het maken van de VGT.  

 

6.Co-raad  

De belangenbehartiger van de co-assistenten binnen de faculteit, te bereiken via: http://www.co-raad.nl. 

 
7. Klacht 
Wat is een klacht? Je bent het oneens met de gang van zaken. Je bent bijvoorbeeld ontevreden over de 
organisatie of de kwaliteit van het onderwijs. Kijk op: https://vu.nl/nl/student/suggesties-en-
klachten/melding-klacht-of-bezwaar 
 
8. Grensoverschrijdend gedrag 

Wanneer is iets grensoverschrijdend? Als jij vindt dat verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag echt niet door 

de beugel kan. Denk aan een begeleider die discriminerende opmerkingen maakt over een patiënt. Een 

student die een medestudent uitlacht. Een docent die seksuele toespelingen maakt. Of erger: iemand zit 

https://vu.nl/nl/student/financien/profileringsfonds
https://vu.nl/nl/student/contact-en-studentbegeleiding/studentendecaan
https://vu.nl/nl/student/contact-en-studentbegeleiding/studentendecaan
https://vu.nl/nl/student/contact-en-studentbegeleiding/studentenpsycholoog
https://vu.nl/nl/student/contact-en-studentbegeleiding/studentenpsycholoog
https://ivtg.nl/nl/voorbereiding/tips-and-suggestions/
http://www.co-raad.nl/
https://vu.nl/nl/student/suggesties-en-klachten/melding-klacht-of-bezwaar
https://vu.nl/nl/student/suggesties-en-klachten/melding-klacht-of-bezwaar
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aan je. Kortom, er is iets aan de hand waarbij jij je opgelaten, onveilig of onprettig voelt. En als je zwijgt, 

verandert er niks. Zou je wat zeggen? Kijk hier en download de app ‘Zou ik wat zeggen’ in de appstore. 

 

9. Contactgegevens/afspraak maken 

 Je kunt zelf digitaal een afspraak inplannen bij de studieadviseur. Ga hiervoor naar onze pagina op 

https://vu.nl/nl/student/contact-en-studentbegeleiding/studieadviseur-faculteit-der-

geneeskunde-vu 

 Online inloopspreekuur studieadviseurs: maandag en donderdag van 14:00-15:00.  

 Masterspreekuur van ma-do van 17:00-18:00. Deze uren zijn speciaal voor masterstudenten, maar 

ook op andere dagen/tijden mag je een afspraak inplannen.  

 Locatie spreekkamers: GH-0. Begane grond medische faculteit, tegenover studentenbalie. Alleen 

op dinsdag en woensdag. 

 

Algemene vragen kun je sturen naar studieadviseurs@vumc.nl. Zet in je e-mail altijd je studentnummer. 

 

De studieadviseurs zijn:   

 

Marjolein Pouw ma/di/woe/do  

Renate Dekker  di/woe/do/vrij 
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