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Doel bijeenkomst
 Praktische informatie geven
 Vragen beantwoorden

 Persoonlijke vragen achteraf



Blok niet gehaald vorig jaar?
 Blok opnieuw volgen; Verplicht onderwijs 

weer volgen!
 Kijk in factsheet voor onderwijs wat niet 

hoeft indien je het vorig jaar hebt gedaan 
(vaardigheden)

 Groepsindeling met andere recidivisten per 
blok wisselend

 Alle toetsen van het blok opnieuw doen; 
dus ook de I-Rat en T-Rat



Blok wel gehaald vorig jaar?
 Blok NIET opnieuw volgen
 Je kunt wel colleges volgen, geen

verplicht onderwijs
 Toetsen (deel- eindtoets) maken 

mag, maar besef dat laatste cijfer 
telt! (ook als het 5 of lager is) Dan 
wel aanmelden!

 iVGT 2x, automatisch aangemeld



Lijn AV en/of PO

 Gehaald? 
Dan niet opnieuw doen
 Niet gehaald?  Opnieuw doen!
NB: Je mag de met voldoende beoordeelde 
opdrachten opnieuw gebruiken! Controleer ze 
altijd!



Studieplanprogramma

 Reflectie 
 Kick-off bijeenkomst
Mentorbijeenkomsten 
 Studieadviseur



Reflectie
 Redenen waarom blok niet gehaald:

 Externe factoren
 Interne factoren:
 Studievaardigheden
 Timemanagement 
 ?...



Reflectie
 Vergelijk wel/niet 

gehaalde blokken

 Wat was er anders? 
 Was het een incident?

(ziekte; andere omstandigheden)
 Wat heb je anders gedaan? 

(studiestrategie; werk; sociale 
bezigheden)



Reflectie
 Wat kun je anders doen
 Studietrainingen UVA: 
student.uva.nl/az -> succesvol studeren
 Timemanagement: 
balans studie/vrije tijd/werk/sociaal
 ?...

https://student.uva.nl/gnk/az/a-z.html


Mentorgesprekken

 Eén groeps-mentorbijeenkomst
 Je studieplan in je portfolio; Indien je leerlijn 

PO al hebt behaald studieplan mailen naar 
je mentor. Voor 14 september!

 Kennismaken met je mentorgroep

 Daarna drie persoonlijke gesprekken met 
je mentor  



Hoe ziet jouw jaar eruit

Maak jaaroverzicht!

 Te volgen blokken en toetsdata
 ‘Open’ periodes



Hoe ziet jouw jaar eruit 
‘open’ periode

 Kennis en studievaardigheden 
verbeteren

 Werken aan het komende blok 
 Trainingen: student.uva.nl/az -> 

succesvol studeren
 Examentrainingen 

https://student.uva.nl/gnk/az/a-z.html


Hoe ziet jouw jaar eruit 
‘open’ periode

 Verbreden (medische) kennis en 
vaardigheden

 Vakken volgen bij andere opleidingen 
op (grens)gebied van Geneeskunde

 Stage lopen in gezondheidszorg



Hoe ziet jouw jaar eruit 
‘open’ periode

 Buiten Geneeskunde

 Andere opleiding vakken volgen
 Werken (geld verdienen)
 Reizen, sporten, hobby, enz…



Nadenken over
 Inschrijven UVA hele jaar /half jaar
 Je moet ingeschreven staan als je 

onderwijs volgt/toetsen maakt
 Inschrijven bij geneeskunde kan alleen 

per 1 september of per 1 februari 
 Uitschrijven kan per maand (krijg je 

collegegeld retour)
 Denk aan iVGT in februari! Pas daarna 

uitschrijven!



Nadenken over

Als je uitgeschreven bent
Stoppen:

 Studiefinanciering 
 OV-reisproduct
 Studentverzekering?



Studieadviseur
 Altijd welkom! 
 vanaf 1 oktober op 

maandagmiddag speciaal voor 
studieplan bespreken 
inloopspreekuur (14-16 uur)

 telefonische spreekuren
 Reguliere inloopspreekuren 

afspraak maken: 
student.uva.nl/az -> studieadviseurs

https://student.uva.nl/gnk/az/a-z.html


Vragen
 Persoonlijk vragen graag achteraf





Vragen n.a.v. de recidivistenbijeenkomst 
10-09-2018

V: Moet je de VTG 2x maken als je de lijn AV en PO hebt 
gehaald? 
A: Ja, je wordt automatisch aangemeld

V: Wanneer komt de ZSO Studieplan op canvas?
A: Staat ondertussen bij PO. Er komt een nieuwe deadline. 
Is nog niet voor iedereen toegankelijk; Wordt aan gewerkt.



V: Welke mentor hebben we?
A: Wordt aan gewerkt

V: Heb ik toegang tot alle courses in Canvas, of alleen 
voor de courses van vakken die open staan?
A: Via Canvas alleen voor de vakken die open staan; Je 
wordt dan automatisch ingeschreven voor de 
bijbehorende tentamens.  In de toekomst ook toegang 
alle vakken die je afgelopen 5 jaar hebt gedaan. Nu heb je 
nog één jaar via Blackboard toegang tot de vakken die je 
vorig jaar hebt gedaan 



V: Valt de BLS-training onder het verplichte onderwijs van 
het blok OVV1?
A: Ja, het staat in de studiewijzer van OVV1. Zie factsheet; 
hoeft niet herhaald indien je het vorig jaar hebt gevolgd
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