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1.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 

 

2.Extra tijd 

Studenten kunnen bij aanmelding bij de VU aan het begin van de opleiding aangeven of er sprak is 

van dyslexie/ADHD/ADD. Er wordt dan gevraagd een officiële verklaring te overleggen, dit kan via 

een upload in VUweb. In deze verklaring moet in de conclusie worden aangegeven dat de vorm van 

dyslexie/ADHD/ADD van de betreffende persoon leidt tot vertraging bij lezen, dan wel schrijven. 

Bevoegde deskundigen kunnen deskundigen van het IWAL zijn, orthopedagogen, (neuro)psychologen 

en soms ook artsen, logopedisten en remedial teachers.  

 

Denk eraan dat je een studentendecaan ook op de hoogte stelt van dyslexie/ADHD/ADD  (of 

functiebeperking of persoonlijke omstandigheden), in verband met mogelijk recht op verlenging 

studiefinanciering, zie: https://vu.nl/nl/student/contact-en-studentbegeleiding/studentendecaan 

 

3. Geldigheidsduur behaalde tentamens 

De geldigheidsduur van behaalde tentamens en vrijstellingen uit de major is beperkt tot 4 

studiejaren, volgend op het studiejaar waarin het is behaald. Deeltentamens zijn alleen geldig in het 

studiejaar waarin ze zijn behaald en vervallen daarna. Je leest hier meer over in het Onderwijs en 

examenreglement (OER) artikel 9.2. Wanneer de geldigheid van je studieresultaten dreigen te 

vervallen is het mogelijk om daarvoor uitstel aan te vragen. Een verzoek uitstel verval geldigheid 

moet tenminste 3 maanden voor afloop (1 september) bij de Examencommissie ingediend worden. 

De aanvraag dien je in via het aanvraagformulier van de Examencommissie: 

https://vu.nl/nl/student/jouw-faculteit/examencommissie#gnk. 
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4. Voortgangstoets 

De voortgangstoets (VGT) is een objectief instrument om je kennis en progressie van kennis te 

meten. Tijdens de VGT krijg je binnen maximaal 3 uur 135 vragen voorgelegd. De VGT is adaptief, dat 

betekent dat naarmate de reeks vordert de computer vragen uit een vragenbank selecteert die 

steeds beter passen bij jouw kennisniveau. Omdat de moeilijkheid van die vragen bekend is, krijgt je 

een toets op jouw eigen niveau. In het 3de jaar van de bachelor maak je toets 2x. Het behalen van een 

voldoende voor de VGT is voorwaarde voor het behalen van studiepunten voor Professionele 

Ontwikkeling 5. 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 tegen problemen aanloopt bij het maken 

van de VGT.  

 

5.Extra gelegenheid 

Als je aan het einde van de bachelor alle onderdelen hebt behaald, behalve 1 tentamen dan is het 

mogelijk om daar een extra tentamengelegenheid voor aan te vragen via de Examencommissie. Dat 

geldt dus niet voor de thesis, de VGT, Professionele Ontwikkeling of een stage. Bovendien is het 

belangrijk dat je in het lopende studiejaar hebt deelgenomen aan alle gelegenheden voor dat 

tentamen. Lees alle voorwaarden goed door op de website van de Examencommissie, zie ‘Aanvraag 

extra herkansing’: https://vu.nl/nl/student/jouw-faculteit/examencommissie#gnk. Let ook goed op 

de aanvraagdeadline. De extra herkansingen vinden plaats in augustus.  

 

6.Studiepaden 

Antwoorden op vragen over de intake kun je vinden op: https://vu.nl/nl/student/informatie-

geneeskunde/intake. Heb je toch nog vragen dan kun je mailen naar: master.gnk@vumc.nl. Merk je 

dat je twijfels hebt over je studiekeuze, benieuwd bent naar de mogelijkheden om je profileringsjaar 

in te vullen, of wanneer je andere vragen hebt rondom studieloopbaan en beroepskeuze, dan is het 

mogelijk om een afspraak te maken bij de loopbaanadviseur: 

https://vu.nl/nl/student/loopbaan/loopbaan-faculteit-der-geneeskunde. 

 

7. Harde knip 

De harde knip houdt in dat je je bachelor afgerond moet hebben om te mogen starten met je master. 

Als je niet op tijd (35 werkdagen voor je startdatum) de 180EC van je bachelor hebt behaald dan 

vervalt je studiepad. Uiterlijk in de maand voorafgaand aan de maand waarin je start met de master 

moet je bachelordiploma zijn aangevraagd en moet je je inschrijven als masterstudent. Als je voorziet 

dat je je bachelor niet op tijd kan afronden ga dan in overleg met de masterplanning, via: 

master.gnk@vumc.nl. 

  

8.Wachttijd 

De wachttijd is de tijd waarin je wacht op de start van de cofase van je masteropleiding. Voor de 

cofase kan je al starten met de volgende onderdelen van de master: 

 Wetenschappelijke stage 

 Keuzeonderwijs 

Lees hier meer over de (verlengde) wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs: 

https://vu.nl/nl/student/studenten-master-geneeskunde/masterjaar-3-profileringsjaar.  
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Sommige studenten kiezen ervoor om niet hun master te starten met de wetenschappelijke stage 

en/of keuzeonderwijs, maar eerst: 

 een andere master te doen. Mocht je dit overwegen houd dan altijd rekening met het hoogte 

van het collegegeld bij een tweede mastergraad: https://duo.nl/zakelijk/hoger-

onderwijs/studentenadministratie/soort-collegegeld.jsp. Neem bij vragen contact op met de 

studentendecanen, zie hieronder. 

 te gaan reizen 

 vrijwilligerswerk te doen 

 te gaan werken 

 

9. 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 
 

10. 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. 

 

Ons e-mailadres is: 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 

Ciska Heuvelman            di/do 
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