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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. 

 

Bij de studieadviseurs kun je ondermeer terecht met vragen over, of problemen met: 

 Bindend Studieadvies/1 februari regeling 

 Studieplanning, studievaardigheden, tentamenvoorbereiding 

 Concentratie/ Discipline/ Uitstellen 

 Privéproblemen 

 Zelfbeeld 

 Faalangst, perfectionisme, prestatiedruk, stress 

 Stoppen (tijdelijk en definitief) 

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

depressieve klachten, etc.) 

 Doorverwijzing binnen en buiten de faculteit voor meerdere aangelegenheden 

 Voorbereiden of bespreken van mogelijke van uitzonderingen op onderwijs-/overgangsregels 

 Klachten en signalen  

 

2. BSA  

In collegejaar 2020-2021 is de BSA norm voor degenen die dat jaar begonnen zijn verlaagd naar 36 

studiepunten. Dit was eenmalig en bedoeld om de last van de Corona maatregelen te verlichten.  

Mocht je nog geen 36 studiepunten hebben behaald dan dien je de ontbrekende studiepunten uit jaar 1 

tijdens jaar 2 te halen. Voor een aantal van de studenten vormt dit een extra belasting. Neem contact op met 

ons als je hulp wilt met je studieplanning of deel wilt nemen aan een studiegroep uit jaar 1.  

 

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 
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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.Extra tijd 

De studenten die extra tijd toegekend hebben gekregen in jaar 1, op basis van dyslexie/ADD/ADHD of een 

functiebeperking (incl chronische aandoening), zijn in een digitaal systeem opgenomen.  Daarmee is de extra 

tijd voor de rest van de opleiding geregeld, tenzij de studieadviseurs hebben aangegeven dat in jouw geval 

het om een beperkte tijd gaat. Studenten die voor het eerst een verzoek willen indienen: neem contact met 

ons op. Studenten die extra tijd hadden op basis van Nederlands als tweede taal hebben dit voor 1 jaar 

toegewezen gekregen. Mocht je merken dat je toch nog ondersteuning kan gebruiken bij je taalvaardigheid 

geef dit dan bij ons aan. Wij kunnen je aanmelden voor de Cursus Academisch Nederlands Plus: 

https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/academisch-nederlands-plus/inleiding 

 

5.Topprestatieregeling 

Voor de studenten die topprestaties op het gebied van sport, cultuur of bestuur combineren met hun studie 

geneeskunde, bestaat een regeling die mogelijkheden biedt om eventuele studie studievertraging tot een 

minimum te beperken. Deze regeling faciliteert het meer flexibel kunnen plannen of ruilen van 

onderwijsonderdelen en een voorkeur uitspreken voor indeling in bijvoorbeeld een studiegroep. Het streven 

is dat er voor de toppresterende student binnen het reguliere onderwijs een redelijk en haalbaar 

studieprogramma te volgen is, waarbij de student zelf  een aantoonbare studie-inspanning toont.  

 

Als jij naast je studie Geneeskunde een bijzondere prestatie levert op sportief of cultureel gebied dan kun je 

worden erkend als topprestatiestudent. Als je als topprestatiestudent onderwijsonderdelen niet haalt binnen 

een collegejaar in verband met de topprestatie-activiteiten, kun je in aanmerking komen voor een financiële 

vergoeding (zie ‘Profileringsfonds’).  

 

Als de aanvraag voor de topprestatiestatus wordt toegekend, geldt dit voor de duur van 1 jaar. Ieder jaar 

dient een verlenging aangevraagd te worden: https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/topsporters. Als je vorig 

jaar een topprestatiestatus had, moet je die zelf opnieuw aanvragen via de studentendecanen voordit 

nieuwe academische jaar. Indien je verzoek gehonoreerd is, word je gevraagd om langs te komen bij een van 

de studieadviseurs om samen een planning te maken 

 

6. 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. Dit mag uiteraard 

ook op een ander (later) tijdstip.  

https://vu.nl/nl/student/financien/profileringsfonds
https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/academisch-nederlands-plus/inleiding
https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/topsporters
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Kijk ook eens op de site van de centrale studentbegeleiding op het hoofdgebouw. Hier zitten de 

studentdecanen en de studentpsychologen. Soms verwijzen wij je door of  maar je kunt ook op eigen 

initiatief contact zoeken. Er wordt uitleg gegeven over het project studiemaatjes en je vindt hier de 

trainingen op het gebied van studievaardigheden.  

 

7. Studentendecanen, studentpsychologen en cursussen 

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 voor 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 

 Cursussen en workshops  

Zie: https://vu.nl/nl/student/trainingen/trainingen-voor-optimaal-studeren 

 

8.  Ingangseis voor de facultaire minor  
Studenten kunnen niet deelnemen aan het onderwijs en de tentamens van het 3e opleidingsjaar, als zij nog 
niet alle tentamens van het 1e opleidingsjaar hebben behaald én minder dan 30 EC hebben behaald van het 
tweede opleidingsjaar. Voor het volgen van de facultaire minor geldt de aanvullende eis dat van de 30 EC ten 
minste 18 EC behaald zijn uit de vijf onderwijseenheden van semester 2.1.  

 

Uitzonderingen zijn mogelijk: daarvoor moet de student tijdig een verzoek indienen bij de examencommissie. 

Zie voor deadlines en meer informatie hun website: https://vu.nl/nl/student/jouw-

faculteit/examencommissie#gnk 

 
9. 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 
 
10. 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 tijdens practicum. Een docent die seksuele toespelingen maakt. Of erger: 

iemand zit 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. 

 

11. 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.  

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

dinsdag en woensdag. 

 

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://vu.nl/nl/student/trainingen/trainingen-voor-optimaal-studeren
https://vu.nl/nl/student/jouw-faculteit/examencommissie#gnk
https://vu.nl/nl/student/jouw-faculteit/examencommissie#gnk
https://vu.nl/nl/student/suggesties-en-klachten/melding-klacht-of-bezwaar
https://vu.nl/nl/student/suggesties-en-klachten/melding-klacht-of-bezwaar
https://www.studioovu.nl/onderwijsinitiatieven/zouikwatzeggen/default.aspx#:~:text=De%20campagne%20%23Zou%20ik%20wat,maken%2C%20te%20beginnen%20bij%20onszelf.&text=En%20vanuit%20dialoog%20maken%20we%20gedrag%20bespreekbaar
https://vu.nl/nl/student/contact-en-studentbegeleiding/studieadviseur-faculteit-der-geneeskunde-vu
https://vu.nl/nl/student/contact-en-studentbegeleiding/studieadviseur-faculteit-der-geneeskunde-vu
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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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