Instituut voor Onderwijs en Opleiden

Regeling bindend studieadvies opleiding geneeskunde Vrije Universiteit 20182019
(zie ook de Onderwijs- en examenregeling Bachelor VUmc-compas 2018-2019)
Artikel 1 Uitbrengen studieadvies
1. De decaan brengt aan iedere student van de opleiding geneeskunde van de VU uiterlijk
aan het eind van diens eerste jaar van inschrijving advies uit over de voortzetting van de
studie. Het studieadvies wordt namens de decaan uitgebracht door de facultaire
bindend studieadvies (BSA) commissie. Studieadviseurs kunnen geen deel uitmaken van
de BSA-commissie.
2. De decaan stelt in de onderwijs- en examenregeling de norm vast waaraan de student
moet voldoen om zijn geschiktheid voor de opleiding te tonen. Voor de opleiding
geneeskunde is de norm 42 EC behaald in het eerste opleidingsjaar (= eerste jaar van
het onderwijsprogramma bachelor VUmc-compas = bachelorjaar 1).
3. Onverminderd het eerste lid kan de decaan het studieadvies aan de student uitbrengen,
zolang deze het eerste opleidingsjaar niet met goed gevolg heeft afgerond.
4. Vrijstellingen worden meegerekend om te bepalen of de norm is behaald.
5. Aan de student die zijn opleiding geneeskunde aan de VU begint in het tweede
(bachelorjaar 2) of hoger opleidingsjaar wordt geen studieadvies uitgebracht, ingeval de
student alle onderdelen uit het eerste opleidingsjaar (= bachelorjaar 1 reeds behaald
heeft.
6. Er wordt evenmin een studieadvies uitgebracht aan de student van wie de inschrijving is
beëindigd vóór 1 februari in het eerste jaar van inschrijving.
Artikel 2 Bindend negatief studieadvies
1. Aan het advies kan de decaan een afwijzing verbinden, indien de student niet heeft
voldaan aan de norm, zoals bepaald in artikel 1 lid 2 (bindend negatief studieadvies).
2. Het studieadvies blijft achterwege als is vastgesteld dat de student niet aan de norm
heeft kunnen voldoen ten gevolge van persoonlijke omstandigheden. Om welke
omstandigheden het hier gaat, is vermeld in artikel 2.1 van de Uitvoeringsregeling WHW
2008 (bijlage 4). In dit geval wordt de student in staat gesteld de resterende onderdelen
van het eerste opleidingsjaar te behalen tijdens het daaropvolgende jaar van
inschrijving.
3. Een bindend negatief studieadvies leidt ertoe dat de betrokken student zich gedurende
de drie daaropvolgende studiejaren niet kan inschrijven voor de opleiding.
4. Een bindend negatief studieadvies leidt ertoe dat de behaalde tentamens en toegekende
vrijstellingen van de opleiding komen te vervallen.
5. Een student die opnieuw met de opleiding begint, moet weer voldoen aan de eisen van
de regeling bindend studieadvies.
6. De decaan kan een onderzoek instellen of aannemelijk is dat degene die opnieuw
verzoekt toegelaten te worden tot de opleiding, de opleiding met goed gevolg zal
kunnen afronden.
Artikel 3 Studiebegeleiding
1. Aan het begin van het studiejaar brengt de BSA-commissie, namens de decaan, alle
studenten op de hoogte van de regelingen omtrent het studieadvies. Daarbij worden
o.m. het studieadvies zelf, de studiebegeleiding door de tutor, de rol van
studieadviseurs en studentendecanen en de betekenis van persoonlijke
omstandigheden voor het studieadvies toegelicht.
2. De student krijgt per semester een tutor toegewezen. Deze tutor begeleidt de
studiegroep waarin de student is ingedeeld tijdens het betreffende semester en heeft in
het kader van het vak professionele ontwikkeling onderdeel portfolio een individueel
gesprek met de student (zie verder handleiding portfolio). De tutor begeleidt onder
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meer de student bij het ontwikkelen van professioneel gedrag en verwijst de student bij
studieproblemen naar de studieadviseur.
De studieadviseur begeleidt de student onder meer bij studieproblemen en het aanleren
van studievaardigheden. De studieadviseur verwijst de student zo nodig naar de
studentendecaan.
3. De decaan stelt normen vast voor de informatiemomenten in november, januari en juni.
Een student die onder de norm presteert, krijgt een waarschuwing.
4. De student ontvangt viermaal tijdens zijn eerste studiejaar een bericht en wel:
 vóór 30 november. Dit bericht bevat een waarschuwing als minder dan 12 EC ’s
behaald zijn. De student wordt aangeraden om hulp in te schakelen van de
studieadviseur.
 vóór 31 januari. Dit bericht bevat een waarschuwing en een uitnodiging voor een
gesprek met de studieadviseur als minder dan 24 EC zijn behaald. Tijdens dit
gesprek kan zo nodig een studieplan opgesteld worden.
 vóór 29 juni. In dit bericht informeert de decaan de student over het voornemen een
negatief advies uit te brengen, als minder dan 42 EC zijn behaald en het advies om
een gesprek met de studieadviseur te maken. Tevens worden studenten
geattendeerd op de hoorzitting met de BSA-commissie.
 uiterlijk 22 augustus wordt het bindend studie advies gegeven. Het advies is
negatief als de student in het eerste studiejaar minder dan 42 EC ‘s heeft gehaald in
het eerste opleidingsjaar en er geen melding is geweest van persoonlijke
omstandigheden die de studievoortgang hebben belemmerd
Artikel 4 Persoonlijke omstandigheden
1. Een student die verwacht dat zijn studievoortgang door persoonlijke omstandigheden,
zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Uitvoeringsregeling WHW, vertraging zal oplopen,
wendt zich zo spoedig mogelijk tot de studieadviseur van de opleiding. De student
maakt hiervoor een afspraak. De melding wordt zo mogelijk ondersteund door
bewijsstukken (zie onderwijs- en examenregeling bachelor VUmc-compas 15 20182019, A-deel, art. 6.4, lid 2).
2. De studieadviseur tekent de persoonlijke omstandigheid aan ten behoeve van het
studieadvies en verwijst de student door naar de studentendecaan, als verwacht mag
worden dat de studievertraging zodanig zal zijn dat de student in aanmerking zou
kunnen komen voor financiële ondersteuning.
3. De BSA-commissie kan voor het uitbrengen van het voorgenomen besluit de
studieadviseur raadplegen wanneer er mogelijk sprake is van persoonlijke
omstandigheden. De studieadviseur toetst de melding van de student en stelt een
advies op conform art. 6.4, lid 4 resp. 5 van het A-deel van de OER bachelor
geneeskunde VUmc-compas 2018-2019
4. Persoonlijke omstandigheden dienen uiterlijk woensdag 3 juli 2019 bij de BSAcommissie te zijn gemeld en kunnen alleen, ook door de student, nog ingebracht
worden tijdens de hoorzitting.
Artikel 5 Vaststellen studieadvies
1. De student die in juni bericht heeft ontvangen van de decaan over het voornemen om
een negatief advies uit te brengen, wordt in de gelegenheid gesteld te worden gehoord
door de BSA-commissie. De student dient hiertoe zelf schriftelijk of per e-mail een
verzoek in te dienen bij de BSA-commissie. De data voor de hoorzittingen worden bij
het voorgenomen advies vermeld. Tevens wordt de student in de gelegenheid gesteld
om uiterlijk woensdag 3 juli 2019 feitelijke fouten bij het voorgenomen negatief
advies aan de BSA-commissie voor te leggen. Dit kan schriftelijk of per e-mail: BSAcommissie opleiding geneeskunde, p/a Onderwijs Service Centrum Geneeskunde, G
018, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam/BSA-commissie@vumc.nl.
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2. Het definitieve studieadvies of het besluit om tot uitstel van het advies ingeval van
persoonlijke omstandigheden, wordt de student zo mogelijk binnen 10 werkdagen na
de hoorzitting schriftelijk toegezonden, maar uiterlijk 22 augustus.
3. Studenten aan wie een positief studieadvies wordt toegekend, ontvangen dit uiterlijk 22
augustus schriftelijk.
Artikel 6 Beroep tegen studieadvies
1. Binnen zes weken na de bekendmaking van het studieadvies kan de student beroep
aantekenen, voorzien van een deugdelijke motivering, bij het College van Beroep voor
de Examens, Bureau Bestuurlijke – en Juridische zaken, De Boelelaan 1105, 1081 HV
Amsterdam.

Deze regeling is vastgesteld namens de decaan door Mw. Prof.dr. C. de Boer, directeur
VUmc School of Medical Sciences op 12 juli 2018
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