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  Onderwijs
 Studentenbalie Vrije Universiteit Amsterdam

Studentenbalie Vrije Universiteit Amsterdam

De Studentenbalie geeft antwoord op algemene vragen voor aankomende
en zittende studenten.

Je kunt terecht met vragen over o.a. je inschrijving en het collegegeld. Het antwoord op de
meest gestelde vragen vind je onderaan deze pagina. Je vindt hier ook handige links en
documenten en onze contactgegevens.

Informatie over de VU Studentenbalie



Algemene informatie



Openingstijden en contactgegevens
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Studentendecaan

Maak een afspraak

Laatst gewijzigd op 17 augustus 2022

Bij de studentendecaan kun je terecht met vragen of problemen die niet over de inhoud van
je studie gaan. Met studie-inhoudelijke vragen kan de studieadviseur je verder helpen. De
studentendecaan ondersteunt je en geeft advies of informatie over (wettelijke) regelingen en
bepalingen. Je kunt denken aan inschrijvings- en uitschrijvingskwesties, DUO-voorzieningen,
urgente huisvesting, hulp bij een aanvraag bij het Profileringsfonds en andere (financiële)
voorzieningen. Gesprekken met een studentendecaan zijn vertrouwelijk.

Studentendecanen kunnen je ook adviseren bij het indienen van klachten of bij bezwaar- en
beroepsprocedures. Daarnaast organiseren ze activiteiten voor verschillende groepen
studenten zoals studenten met autismespectrumstoornis (ASS) of een andere
functiebeperking, studerende ouders, toppresteerders, studenten uit de Cariben,
langstudeerders, mantelzorgers en studenten die een extra uitdaging zoeken.

Een gesprek met de studentendecaan is gratis, duurt meestal een half uur en kan op de

campus of online plaatsvinden.

Meer over studentendecaan
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Studieadviseur Faculteit der Geneeskunde VU

Maak een afspraak met een studieadviseur

Laatst gewijzigd op 8 september 2022

Studieadvies
De studieadviseurs zijn er voor geneeskundestudenten en voor studenten van de
masteropleidingen Oncology, Cardiovasculair Research en Epidemiologie. De Faculteit der
Geneeskunde VU heeft drie studieadviseurs: Marjolein Pouw, Renate Dekker en Ciska
Heuvelman. De gesprekken tussen de student en studieadviseur zijn vertrouwelijk.

Je kan bij de studieadviseur terecht voor informatie, begeleiding en advies over
uiteenlopende onderwerpen die jou bezig houden en van invloed zijn op je studie,
bijvoorbeeld:

Persoonlijke omstandigheden
Bindend studieadvies
Omgaan met faalangst
Studievaardigheden zoals plannen en effectief studeren
Studeren met een functiebeperking of chronische ziekte 
Topprestaties
Uitzonderingen via de examencommissie
Klachten
Grensoverschrijdend gedrag
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Studentenwelzijn

Rust en stilte in The Mindfulnest

Op deze pagina geven we je een overzicht van de ondersteuning die de
Vrije Universiteit Amsterdam en de VU-community te bieden hebben om
jouw welzijn en veiligheid te waarborgen.

Tijdens je studietijd kan het zijn dat je extra hulp nodig hebt, met je studie of persoonlijk. Op
de VU zijn er verschillende studentenbegeleidingsdiensten. In deze video wordt uitgelegd
welke diensten dat zijn. Aarzel niet om hulp te vragen en onthoud dat alle gesprekken met
studieadviseurs, studentendecanen en studentenpsychologen vertrouwelijk zijn.

Wil je weten bij wie je het beste terecht kunt?
Bekijk dan onze handige infographic voor al je vragen over studentenbegeleiding en -
ondersteuning. Je kunt ook contact opnemen met de Student Wellbeing Point voor
ondersteuning door een medestudent.

Wil je meer weten en op de hoogte blijven?
Hier lees je het laatste VU-nieuws over studentenwelzijn
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Sociale veiligheid

Op de VU vinden we het belangrijk dat studenten en medewerkers zich
veilig voelen. Ervaar je ongewenst gedrag of voel je je onveilig op de
campus, erbuiten of online? Meld het.

Is er reden om tot actie over te gaan vanwege bijvoorbeeld een onveilige situatie?
De regiehouders sociale veiligheid zijn er om actie te ondernemen en een onveilige
situatie te herstellen. Hieronder - bij 'Meldpunt Sociale Veiligheid' - lees je hier meer over.
Is er niet direct actie nodig maar heb je behoefte aan een luisterend oor?
Je kunt terecht bij de vertrouwenspersonen voor studenten of voor medewerkers en
promovendi voor een luisterend oor of als je advies wilt over de eventueel te nemen
stappen. 
Is een procedure niet op een juiste manier opgevolgd?
Als procedures niet op de juiste manier worden opgevolgd, nadat je bijvoorbeeld melding
hebt gedaan bij de leidinggevende van een onveilige situatie, dan kun je terecht bij de
ombudsman. 

Op deze pagina lees je over de vormen van ongewenst gedrag en wat wij voor je kunnen
doen als je hiermee te maken krijgt.
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Studentenpsycholoog

Laatst gewijzigd op 5 september 2022

De studentenpsycholoog kan je ondersteunen bij psychische klachten die het studeren
belemmeren zoals faalangst, uitstelgedrag, concentratieproblemen, gebrek aan discipline,
gebrek aan motivatie, tentamenvrees, presentatieangst, studiestress, negatieve ideeën over
jezelf en (af)studeerproblemen. De studentenpsycholoog kan kortdurend individuele
gesprekken aanbieden waar van toepassing. Daarnaast geven de studentenpsychologen
trainingen om je te helpen optimaal te studeren.

Heb je andere klachten? Dan kun je altijd een afspraak met de studentenpsycholoog maken
om te kijken waar jij het beste terecht kunt. Wil je zelf al stappen zetten voor psychische hulp
elders? Kijk dan hieronder bij 'Psychologische hulp buiten de VU' of bekijk de infographic
'Geestelijke gezondheidszorg bij de VU en in Nederland'. Je kunt ook altijd met je vraag bij
ons terecht tijdens het inloopspreekuur.

Ben je student aan de VU? Log dan in met je VUnetID om een afspraak te maken of meer

informatie te lezen. Ben je geen student aan de VU en wil je meer weten over de

studentenpsychologen? Neem dan contact met ons op via studentenpsychologen@vu.nl.


Log in met je VU account om de content op deze pagina te bekijken

Inloggen
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Career Services - Faculteit der Geneeskunde

Schrijf je in voor coaching, een workshop of advies voor je CV

Laatst gewijzigd op 16 augustus 2022

Career Services
De Faculteit der Geneeskunde VU Amsterdam wil je adequaat ondersteunen in de oriëntatie
op je loopbaan en bij het maken van een beroepskeuze. Tijdens je studie word je niet alleen
voorbereid op een baan maar leer je ook jezelf kennen en ontdek je wat je (wel en niet) wil.
Daarom bieden we je naast een goede opleiding een nieuwe dienst: Career Services. 

Wat we bieden
Tijdens je studie kunnen verschillende vragen spelen. Zit ik op de goede plek? Op welke
manier zal ik de vrije ruimte in de studie benutten? Hoe oriënteer ik me op mijn loopbaan?
Wat voor werk past bij mij? Hoe bereid ik me voor op het solliciteren? Als jij met deze vragen
zit, ben je op het juiste adres. Career Services kan jou hier namelijk bij helpen door middel
van persoonlijke begeleiding, informatie en tips voor je (studie-)loopbaan.

Op deze pagina kun je vinden: 

Informatie en tips over het vergroten van je zelfkennis
Toegang tot loopbaantesten
Interviews met studenten en alumni die reflecteren op hun studie en loopbaan
Een overzicht van masters die je kunt doen na de bachelor Geneeskunde
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Honours Programma Geneeskunde

Wil je als Geneeskundestudent aan de VU méér uit je studie halen? Dan is
het Honours Programma echt iets voor jou.

Heb jij goede prestaties tijdens het eerste semester van het eerste jaar geneeskunde en
zoek je extra uitdaging? Wil jij je horizon verbreden en ben je geïnteresseerd in het
wetenschappelijk onderzoek? Dan kun je solliciteren voor een plek in het Honours
Programma (HP) van Geneeskunde. Als je alle onderdelen van het programma succesvol
hebt afgerond ontvang je een Bachelor Honours Degree. 

Dit extra programma volg je gedurende jaar twee en drie van je bacheloropleiding
Geneeskunde. Het programma bestaat uit het volgen van extra vakken bij andere faculteiten
en een verdieping in de wetenschap waarmee je je kunt voorbereiden op het doen van
wetenschappelijk onderzoek binnen de faculteit opleiding geneeskunde. VUmc staat met
onderzoek op de eerste plaats van alle universitair medische centra in Nederland. Dé plek
dus om je te verdiepen in het wetenschappelijk onderzoek. Voor ongeveer 10 procent van de
eerstejaars studenten is plaats in het Honours Programma van Geneeskunde.

Meld je nu aan (voor 1 mei)!
De aanmelddeadline voor het Honours Programma is 1 mei 2022.

Ga naar de Application Page 
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GNK Onderwijs- en Examenregelingen (OER)
bacheloropleidingen

Laatst gewijzigd op 14 april 2022

Hieronder vind je alle onderwijs- en examenregelingen (OER) van de  Faculteit der
Geneeskunde 

Faculteit der Geneeskunde

VU Hoofdmenu

Home 

Onderwijs 

Onderzoek 

Over de VU 

Universiteitsbibliotheek 



Geneeskunde

EN




Deze website maakt gebruik van cookies

U kunt alle cookies accepteren of per cookie-categorie uw voorkeur instellen. U kunt uw
keuze later altijd veranderen door de cookies uit uw browser te verwijderen. De VU en
anderen gebruiken cookies voor: 1) analyse gebruik website; 2) website personalisatie; 3)
koppelingen met sociale media netwerken; 4) tonen relevante advertenties. Meer
informatie over de cookies die wij gebruiken 

Accepteer alle cookies

Stel mijn voorkeuren in

Cookieverklaring 

https://vu.nl/nl
https://vu.nl/nl/student
https://vu.nl/nl/student/onderwijs-en-examenregelingen-bacheloropleidingen
https://www.vu.nl/
https://www.vu.nl/
https://www.vu.nl/
https://vu.nl/nl/onderwijs
https://vu.nl/nl/onderwijs
https://vu.nl/nl/onderwijs
https://vu.nl/nl/onderzoek
https://vu.nl/nl/onderzoek
https://vu.nl/nl/onderzoek
https://vu.nl/nl/over-de-vu
https://vu.nl/nl/over-de-vu
https://vu.nl/nl/over-de-vu
https://vu.nl/nl/over-de-vu/diensten/universiteitsbibliotheek
https://vu.nl/nl/over-de-vu/diensten/universiteitsbibliotheek
https://vu.nl/nl/over-de-vu/diensten/universiteitsbibliotheek
https://vu.nl/nl
https://vu.nl/en/student/teaching-and-examination-regulations-bachelors-programmes/med-ter
https://vu.nl/nl/zoeken
https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/cookieverklaring
https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/cookieverklaring
https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/cookieverklaring
https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/cookieverklaring
https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/cookieverklaring


Examencommissie - Vrije Universiteit Amsterdam

https://vu.nl/nl/student/jouw-faculteit/examencommissie[22-9-2022 10:14:05]



  Student
  Jouw faculteit
 Examencommissie

Examencommissie

Laatst gewijzigd op 14 februari 2022

De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens
en examens en dient op onafhankelijke en deskundige wijze vast te stellen of een student
voldoet aan voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ter verkrijging van de
graad. Hiermee speelt de examencommissie een cruciale rol in de bewaking van de kwaliteit
van de diplomaverlening.

Plaats binnen de organisatie 
De taakverdeling tussen opleidingsdirecteur, opleidingscommissie en examencommissie is
als volgt: 

De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van de
opleiding, zoals deze in de OER wordt beschreven, en zorgt dat het onderwijs en de
opleiding aan de kwaliteitsstandaard voldoet. 
De opleidingscommissie adviseert de opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over
de(wijze van uitvoering van de ) OER. 
De examencommissie toetst de resultaten van het onderwijs per individuele student
binnen de kaders van de OER van een opleiding. De examencommissie is immers “het
orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de
voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en
vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad”. 

Verzoeken aan de examencommissie
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Tentamens

Laatst gewijzigd op 3 januari 2022

De meeste vakken op de VU worden afgerond met een tentamen. Je vindt hieronder meer
informatie over tentamentijden, locaties, digitale tentamens, herkansen en regels. 

Meer over tentamens



Tentamentijden



Tentamenlocaties



Inteken- en afmeldtermijnen



Tentamenregels



Herkansen
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