
PROCEDURE MET BETREKKING TOT HET INDIENEN VAN EEN VERZOEK VOOR INSTROOM IN MINOR   

Kader:   

Studenten uit bachelor jaar 2 die zich niet rechtstreeks kwalificeren voor instroom in de minor (Onderwijs- en 

Examenregeling 2019-2020, deel B1, artikel 9.1, lid 4) per september 2020, kunnen een verzoek doen om 

toelating. Dit kan indien er sprake is van één of beide, onderstaande situaties:   

1. Persoonlijke omstandigheden, waardoor jaar 1 niet is afgerond en/of geen 90 EC zijn behaald conform 

gebruikelijke procedure (o.m. bekend bij studieadviseur);   

2. Studenten die aan het einde van jaar 2 (uiterlijk 17 augustus 2020) wel in totaal 90 EC hebben behaald, 

maar geen 18 EC uit de eerste 5 eenheden binnen semester 2.1.   

  

Procedure:   

1. Studenten die voorzien niet aan de criteria voor rechtstreekse toelating tot de minor te voldoen en waarop 1 

of beide situaties van toepassing zijn, dienen schriftelijk een verzoek in bij de Examencommissie. Het verzoek 

moet een motivatie bevatten op grond van welke redenen het volgen van de minor niet in de weg zal staan 

aan het succesvol afronden van de bachelor binnen de tijd die daar normaal voor staat.   

2. Studenten voegen bij dit verzoek een actueel puntenoverzicht.   

3. Het indienen van het verzoek moet digitaal gebeuren, door middel van het digitale formulier dat is te vinden 

op https://med.vu.nl/nl/studenten/studenten-examencommissie/010-Bachelor-en-Master- 

geneeskunde/index.aspx. Op deze pagina staat halverwege vermeld ‘Type verzoeken”, daaronder staat een link 

vermeld naar het digitale formulier  

(https://fd20.formdesk.com/vuamsterdam/verzoeken_formulier_VUmc_SMS_Excie). Bij het invullen van dit 

formulier is een aantal rubrieken verplicht. Omdat het formulier niet is ontwikkeld voor de specifieke aanvraag 

waarvan nu sprake is, is het de bedoeling dat bij type verzoek “vrijstellingen” wordt aangevinkt en bij “artikelen 

uit regelgeving waarop je verzoek is gebaseerd” artikel 9.1, lid 4, B1, OER 2019-2020.   

4. De verzoeken kunnen uitsluitend in de periode vanaf het moment dat alle te behalen resultaten verwerkt in 

VUnet tot uiterlijk 17 augustus 2020 digitaal bij de Examencommissie worden ingediend. Verzoeken die niet 

digitaal worden ingediend, buiten de genoemde periode ontvangen of onvolledig zijn, worden niet in 

behandeling genomen.   

5. De indeling in de minor is reeds bekend gemaakt aan alle studenten. Studenten die niet voldoen aan de 

toelatingsvoorwaarden worden pas definitief geplaatst zodra zij alsnog aan de gestelde eisen voldoen of 

zodra hun verzoek is gehonoreerd.   
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