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Reglement Schakelprogramma  
Master Geneeskunde AMC-UvA 2021-2022 
 
 
Vastgesteld 13 juli 2021 door het Opleidingsteam Geneeskunde 
 
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen  
 
Artikel 1.1 – toepasselijkheid van de regeling  
1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van het schakelprogramma 

Geneeskunde AMC-UvA voor de Master Geneeskunde, hierna te noemen: het 
schakelprogramma. Het schakelprogramma wordt verzorgd binnen het Opleidingsteam 
Geneeskunde, hierna te noemen: het Opleidingsteam, van de Faculteit der Geneeskunde van de 
Universiteit van Amsterdam, hierna te noemen: de faculteit.  

2. Deze regeling is van toepassing op een ieder die voor het schakelprogramma Geneeskunde is 
ingeschreven. 

 
Artikel 1.2 – begripsbepalingen  
In deze regeling wordt verstaan onder:  
a. CBE: het College van beroep voor de examens (CBE); 
b. Cobex: oude naam voor CBE. Zie CBE; 
c. examen:  het behalen van de verklaring toelating master voor de 

masteropleiding Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam 
(waarvoor een certificaat wordt verstrekt);  

d. examinator: degene die door de examencommissie wordt aangewezen 
voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag, 
conform artikel 7.12 c van de wet; 

e. fraude en plagiaat: het handelen of nalaten van een student waardoor 
een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of 
gedeeltelijk onmogelijk wordt. De geldende Fraude- en plagiaatregeling is 
vastgelegd in de Regels en Richtlijnen van de examencommissie, zie A-Z 
lijst van de bacheloropleiding Geneeskunde van het AMC-UvA (onder 
Plagiaat en fraude);  

f. onderwijseenheid: een onderdeel van een programma waaraan een 
tentamen verbonden is; 

g. portfolio:  de verzameling onderwijsproducten (schriftelijk en/of 
elektronisch)  met betrekking tot de prestaties van de student 
binnen de door hem gekozen opleiding;  

h. programma:  het totaal en de samenhang van de onderdelen, de 
onderwijsvormen, de contacturen, de toets- en tentamenvormen, de 
voorgeschreven literatuur;  

i. schakelprogramma: studieprogramma voor geselecteerde 
schakelstudenten, beginnend op 15 juni en eindigend op 31 augustus van 
het daaropvolgende kalenderjaar;  

j. schakelstudent: degene die als schakelstudent Geneeskunde is 
ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of 
het afleggen van de tentamens van het schakelprogramma (voorheen zij-
instromer); 

k. studiejaar:  het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 
augustus van het daarop volgende kalenderjaar;  

https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/juridische-zaken/college-van-beroep-voor-de-examens/college-van-beroep-voor-de-examens.html
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l. tentamen:  onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van 
de student betreffende een onderwijseenheid. De beoordeling wordt 
uitgedrukt in een eindcijfer. Een tentamen kan in gedeeltes worden 
afgenomen met behulp van één of meer deeltentamens. Een 
hertentamen bestrijkt altijd dezelfde materie als het tentamen;  

m. universiteit:  de Universiteit van Amsterdam;  
n. wet:  de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (WHW);  
 
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent.  
 
Hoofdstuk 2 – Toelating tot het schakelprogramma  
[Het Schakelprogramma kent voor het studiejaar 21-22 geen nieuwe instroom.] 
 
 Artikel 2.1 – Algemeen 
1. Het schakelprogramma kent een selectieprocedure. Kandidaten mogen hier maximaal twee keer 

aan deelnemen. Voor de gehele selectieprocedure zoals deze in de volgende subartikelen staat 
beschreven geldt dat de procedure op [link Selectieprocedure] bindend is.  

2. Geselecteerde studenten krijgen toegang tot het eerstvolgende schakelprogramma.  
 
Artikel 2.2 – Vooropleidingseisen  
1. Toelaatbaar tot de selectieprocedure voor het schakelprogramma Geneeskunde AMC-UvA is de 

bezitter van een bachelordiploma van een Nederlandse instelling van wetenschappelijk 
onderwijs binnen het domein van de Gezondheidszorg. Het CROHO-register is hierin leidend. 

2. Tevens is toelaatbaar tot de selectieprocedure voor het schakelprogramma Geneeskunde AMC-
UvA de bezitter van een bachelordiploma van een Nederlands University College (liberal arts and 
sciences) met een major in sciences.  

3. Studenten die aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) binnen de bacheloropleiding 
Verpleegkunde, Fysiotherapie, Ergotherapie, of Oefentherapie het AMC Bijvakprogramma 
succesvol hebben afgerond (“HvA-Bijvakstudenten”), zoals aangetoond met een AMC-certificaat, 
kunnen deelnemen aan de selectie voor het schakelprogramma. Voor HvA-Bijvakstudenten zijn 5 
plaatsen in de selectieprocedure gereserveerd (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend). 

4. Overige bezitters van een bachelordiploma van een Nederlandse of buitenlandse instelling van 
Hoger Onderwijs (HBO of WO) moeten voldoen aan de nadere vooropleidingseisen voor de 
bachelor opleiding Geneeskunde zoals verwoord in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van 
de bachelor opleiding Geneeskunde bij de nadere toelatingseisen in deel B: opleidingsspecifiek 
deel. De biologie-eis wordt buiten beschouwing gelaten. 

5. De student die geen Nederlandstalige vooropleiding heeft genoten, toont aan dat hij het 
Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen 
volgen en zonder taalbarrière met patiënten te kunnen communiceren. 
Aan de eis kan worden voldaan met een vwo deelcertificaat Nederlands dan wel door het 
verkrijgen van een vrijstelling voor het afleggen van dit examen. 

6. Degene die in het bezit is van het bachelordiploma Geneeskunde van de Universiteit van 
Amsterdam of een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit wordt niet toegelaten tot het 
schakelprogramma.  

7. Degene die Geneeskunde studeert aan de Universiteit van Amsterdam of een andere 
Nederlandse of buitenlandse universiteit wordt niet toegelaten tot het schakelprogramma. 
 

Artikel 2.3 - De selectieprocedure  
1. De kandidaat die aan de in artikel 2.2 genoemde vooropleidingseisen voldoet kan deelnemen aan 

de selectieprocedure. 

https://www.uva.nl/programmas/masters/geneeskunde/geneeskunde-voor-zij-instromers-pre-master/inleiding-zij-instroom.html?origin=znSrDUT%2BQ5uz6dso72fBmw
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2. De selectiecommissie maakt een eerste selectie op basis van het ingediende portfolio en de 
motivatiebrief. De tweede ronde van de selectieprocedure bestaat uit een kennistoets. De derde 
ronde bestaat uit multiple mini interviews. De multiple mini interviews zijn een serie gesprekken 
die een aanvullend beeld geven van reeds verworven kennis en vaardigheden.  

3. Bij de verschillende onderdelen wordt er een getalsmatige score toegekend aan de kandidaat. De 
totaalscore na drie ronden bepaalt de rangorde voor toelating. Het succesvol doorlopen van de 
selectieprocedure geeft uitsluitend in datzelfde studiejaar de mogelijkheid om te starten met het 
schakelprogramma. 

4. HvA-Bijvakstudenten volgen een aangepaste selectieprocedure, zoals vastgelegd in het 
Reglement AMC Bijvakprogramma. 

 
Hoofdstuk 3 – Inhoud en inrichting van het schakelprogramma  
 
Artikel 3.1 – Eindtermen en beoogd eindniveau van het schakelprogramma  
Het schakeljaar bereidt de schakelstudent voor op de masterfase van de opleiding Geneeskunde. Dit 
betekent dat de schakelstudent aan het eind van het schakelprogramma voldoet aan het profiel en 
de eindtermen van de bacheloropleiding Geneeskunde, zoals verwoord in artikel B2.1 van de 
Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Geneeskunde. 

 
Artikel 3.2 – Vorm van het schakelprogramma  
Het schakelprogramma is een voltijds programma en kan niet in deeltijd worden gevolgd.  
 
Artikel 3.3 – Taal waarin het schakelprogramma wordt verzorgd  
Het schakelprogramma wordt in het Nederlands verzorgd.  
 
Artikel 3.4 – Omvang van het schakelprogramma  
Het schakelprogramma heeft een totale studieomvang van 15 maanden. Het programma geeft de 
schakelstudenten de gelegenheid om het benodigde onderwijs in een korte periode te volgen en om 
alle toetsen in diezelfde periode af te leggen. Hierbij maken de schakelstudenten gebruik van het 
stelsel van tentamenmogelijkheden zoals dat binnen de bacheloropleiding Geneeskunde van het 
AMC-UvA (Epicurus) van kracht is.  
 
Artikel 3.5 - Onderwijsprogramma  
[Het Schakelprogramma kent voor het studiejaar 21-22 geen nieuwe instroom. In dit Artikel is het 
onderwijsprogramma van 20-21 weergegeven.] 
 

Het schakelprogramma omvat de volgende onderwijseenheden:  

Naam onderwijseenheid Epicurus jaar 1   

Blok Regulatie en Afweer – RA-2    
 

Naam onderwijseenheid Epicurus jaar 2   

Blok Regulatie en Afweer – RA-3    

Blok Ontwikkeling, Voorplanting en Veroudering – OVV-2*    

Blok Circulatie en Milieu interieur – CMI-2    

Blok Waarnemen, Denken en Doen – WDD-2    

Blok Klinische en wetenschappelijk methodologie - KWM   
 

Naam onderwijseenheid Epicurus jaar 3    

Blok Waarnemen, Denken en Doen – WDD-3*    
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Blok Ontwikkeling, Voorplanting en Veroudering – OVV-3*     

Blok Circulatie Milieu interieur - CMI-3*    

Blok Regulatie en Afweer – RA-4*    

Blok Opmaat naar de praktijk*    

Lijn Professionele Ontwikkeling – PO-3, incl. de Interuniversitaire Voortgangstoets Geneeskunde 
(iVTG)* 

   

Geselecteerd vaardigheidsonderwijs Epicurus jaar 1 t/m 3*     
 

 
* Verplicht onderwijs (zie artikel 4.3) 

 
Artikel 3.6 – Elders behaalde onderwijseenheden  
Voor onderwijseenheden die voorafgaand aan de start van het schakelprogramma zijn behaald aan 
een instelling voor hoger onderwijs, kan slechts op grond van artikel 5.11 vrijstelling worden 
verleend.  
 
Hoofdstuk 4 - Onderwijs  
 
Artikel 4.1 - Toegang tot het onderwijs  
1. Bij de start van het programma (15 juni) krijgt elke schakelstudent via de digitale leeromgeving 

toegang tot alle onderwijseenheden van Jaar 1 en 2 uit het lopende studiejaar van de bachelor 
Geneeskunde van het AMC-UvA. De toegang tot de digitale leeromgeving van Jaar 3 verloopt 
conform het reguliere derdejaars bachelor Geneeskunde onderwijs.  

2. Elke schakelstudent wordt automatisch aangemeld voor het onderwijs van het 
schakelprogramma.  

  
Artikel 4.2 – Volgorde en ingangseisen  
1. De schakelstudent wordt geacht het onderwijs in de volgorde zoals geprogrammeerd, en zonder 

onderbrekingen, te doorlopen.  
2. In bijzondere gevallen kan een schakelstudent op basis van een samen met de studieadviseur 

opgesteld en door de coördinator van het schakelprogramma goedgekeurd studieplan hiervan 
afwijken. Dit studieplan dient uiterlijk 1 oktober van het eerste volledige studiejaar te zijn 
goedgekeurd. 

 
Artikel 4.3 - Deelname aan verplicht onderwijs  
1. De schakelstudent is verplicht al het verplichte onderwijs zoals genoemd in artikel 3.5 bij te 

wonen en zich op deze bijeenkomsten terdege voor te bereiden. In de studiewijzer van elke 
onderwijseenheid staan eventuele verplichte onderdelen van de betreffende onderwijseenheid 
beschreven. Voor iedere onderwijseenheid staat op de digitale leeromgeving beschreven hoe en 
onder welke voorwaarden een gemist onderdeel kan worden ingehaald of gerepareerd. 

2. Onder het verplichte onderwijs valt het vaardigheidsonderwijs dat voor de schakelstudenten 
wordt ingericht, het verplichte onderwijs van het blok OVV-2, en al het verplichte onderwijs uit 
jaar 3 van Epicurus, inclusief de leerlijn PO, maar exclusief de leerlijn AV. 

3. In bijzondere gevallen kan de examinator, op verzoek van de schakelstudent, vrijstelling verlenen 
voor deze verplichting, bijvoorbeeld wanneer het onderzoek naar en de beoordeling van de 
beoogde vaardigheden naar het oordeel van de examinator ook kan plaatsvinden bij een 
geringer deelnamepercentage, al dan niet onder oplegging van aanvullende eisen.  
 

Artikel 4.4 - Schakelstudenten met een functiebeperking  
1. Schakelstudenten met een functiebeperking kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk 

verzoek in aanmerking komen voor aanpassingen in (vaardigheden-)onderwijs. Deze 
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aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun individuele functiebeperking afgestemd, maar 
mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een vak niet wijzigen. 

2. De schakelstudent die voor aanpassingen in aanmerking wil komen meldt zich aan het begin van 
het schakelprogramma, of zo spoedig mogelijk nadat de functiebeperking is geconstateerd, bij de 
studieadviseur.  

3. Het verzoek genoemd in lid 1 wordt vergezeld van een verklaring van een arts of een psycholoog 
of, indien er sprake is van dyslexie, van een BIG-, NIP-, of NVO- geregistreerd testbureau. Zo 
mogelijk geeft deze verklaring een schatting van de mate waarin de studievoortgang wordt 
belemmerd.  

4. Op verzoeken over aanpassingen die de onderwijsvoorzieningen betreffen beslist de directeur 
van de opleiding Geneeskunde. 

 
Hoofdstuk 5 – Toetsing en examinering  
 
Artikel 5.1 – Algemeen  
1. Tijdens het schakelprogramma wordt de schakelstudent op de in Artikel 3.5 genoemde 

onderwijseenheden getoetst om vast te stellen of de schakelstudent in voldoende mate de 
gestelde leerdoelen heeft bereikt.  

2. Voor aanvang van de onderwijseenheid staat op de digitale leeromgeving en in de studiegids 
beschreven aan welke prestaties de schakelstudent moet voldoen om de onderwijseenheid met 
succes af te ronden en wat de criteria zijn waarop de schakelstudent beoordeeld wordt. 

3. Voor aanvang van de onderwijseenheid staat op de digitale leeromgeving de studiestof 
gedefinieerd.  

4. In de Regels en Richtlijnen van de examencommissie Geneeskunde staat de gang van zaken bij 
toetsing beschreven, zie A-Z lijst van de bacheloropleiding Geneeskunde van het AMC-UvA 
(onder examencommissie).  

5. Op verzoek van de schakelstudent kan de examencommissie Geneeskunde toestaan dat een 
toets op een andere wijze dan in de studiegids en in artikel 5.3 is bepaald, wordt afgenomen. 

6. Bepalingen ten aanzien van schriftelijke tentamens zijn onverkort van toepassing op digitale 
tentamens. 

 
Artikel 5.2 – Inschrijving tentamens  
1. Een schakelstudent kan alleen deelnemen aan een tentamen indien hij/zij over een geldige 

inschrijving als schakelstudent bij de UvA beschikt. 
2. De schakelstudent wordt conform het geprogrammeerde schakelprogramma automatisch 

aangemeld voor deelname aan tentamengelegenheden en deeltoetsen.  
 
Artikel 5.3 – Tentamengelegenheden  
[Het Schakelprogramma kent voor het studiejaar 21-22 geen nieuwe instroom. In dit artikel zijn de 
tentamengelegenheden van 20-21 weergegeven, inclusief herkansingen tijdens 21-22.] 
 
1. Voor het schakelprogramma gelden de volgende tentamengelegenheden: 

 
Geprogrammeerde tentamengelegenheden eerste kans 

Onderwijseenheid Afnamemoment Toetsvorm 

RA-2 Zomerperiode ‘20 Kennistoets 

RA-3 Zomerperiode ‘20 Kennistoets 

OVV-2 1e semester 20-21 Kennistoets, iRat, tRat 

CMI-2 1e semester 20-21 Kennistoets, iRat, tRat 

WDD-2 Zomerperiode ‘20 Kennistoets 

KWM Zomerperiode ‘20 Kennistoets 
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WDD-3 1e semester 20-21 Kennistoets 

OVV-3 1e semester 20-21 Kennistoets 

CMI-3 2e semester 20-21 Kennistoets 

RA-4 2e semester 20-21 Kennistoets 

Opmaat naar de praktijk 2e semester 20-21 Kennistoets, vaardigheidstoets 

Professionele ontwikkeling 2e semester 20-21 Portfolio 

 

Geprogrammeerde herkansingsgelegenheden 

Onderwijseenheid Afnamemoment Toetsvorm 

RA-2* Zomerperiode ‘21 Kennistoets 

 2e semester 21-22 Kennistoets, iRat, tRat 

RA-3* Zomerperiode ‘21 Kennistoets 

 1e semester 21-22 Kennistoets, iRat, tRat 

OVV-2 Zomerperiode ‘21 Kennistoets 

 1e semester 21-22 Kennistoets, iRat, tRat 

CMI-2 Zomerperiode ‘21 Kennistoets 

 1e semester 21-22 Kennistoets, iRat, tRat 

WDD-2* Zomerperiode ‘21 Kennistoets 

 2e semester 21-22 Kennistoets, iRat, tRat 

KWM* Zomerperiode ‘21 Kennistoets 

 2e semester 20-21 Kennistoets, iRat, tRat 

WDD-3 Zomerperiode ‘21 Kennistoets 

 1e semester 20-21 Kennistoets 

OVV-3 Zomerperiode ‘21 Kennistoets 

 1e semester 20-21 Kennistoets 

CMI-3 Zomerperiode ‘21 Kennistoets 

 2e semester 20-21 Kennistoets 

RA-4 Zomerperiode ‘21 Kennistoets 

 2e semester 20-21 Kennistoets 

Opmaat naar de praktijk Zomerperiode ‘21 Kennistoets, vaardigheidstoets 

 2e semester 20-21 Kennistoets, vaardigheidstoets 

Professionele ontwikkeling Zomerperiode ‘21 Herkansingsopdracht 

 2e semester 20-21 Portfolio 
*Het is de schakelstudent toegestaan om de met een asterisk (*) aangemerkte onderwijseenheden al eerder, 
tijdens het reguliere studiejaar te herkansen. De opleidingsdirecteur adviseert om dit niet te doen, maar te 
kiezen voor herkansingen in de zomerperiode. Bij deze herkansingen is er geen gelegenheid om deel te nemen 
aan de iRat’s en tRats. Dit heeft tot gevolg dat de schakelstudent bij deze herkansing niet het maximaal aantal 
punten kan behalen. De schakelstudent die desondanks van deze gelegenheid gebruik wil maken dient dit 
vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de coördinator van het schakelprogramma (zie artikel 4.2 lid 2).  

 
2. Schakelstudenten leggen als onderdeel van de leerlijn Professionele Ontwikkeling jaar 3 alle AMC 

toetsmomenten van de interfacultaire voortgangstoets geneeskunde af. 
 
Artikel 5.4 – Schakelstudenten met een functiebeperking  
1. Schakelstudenten met een functiebeperking kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk 

verzoek in aanmerking komen voor aanpassingen in de tentamens. Deze aanpassingen worden 
zoveel mogelijk op hun individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of 
moeilijkheidsgraad van het tentamen niet wijzigen.  

2. De schakelstudent meldt zich aan het begin van het studiejaar, of zo spoedig mogelijk nadat de 
functiebeperking is geconstateerd, bij de studieadviseur. 
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3. Het verzoek genoemd in lid 1 wordt vergezeld van een recente verklaring van een arts of een 
psycholoog of, indien er sprake is van dyslexie, van een BIG-, NIP-, of NVO- geregistreerd 
testbureau. Zo mogelijk geeft deze verklaring een schatting van de mate waarin de tentaminering 
wordt belemmerd.  

4. Indien de aanpassing verlengde tentamenduur betreft, heeft de schakelstudent recht op een 
verlenging:  Tentamens tot 2 uur:  15 minuten extra tijd. Tentamens van 2 uur of meer:  30 
minuten extra tijd. Hierbij is het gewenst dat de betreffende schakelstudent een zo rustig 
mogelijke tentamenplek krijgt toegewezen in de tentamenzaal.  
De toegevoegde tijd geldt niet voor tentamens van een half uur of minder. Daarbij kan de 
examencommissie toestemming geven voor een verlenging van maximaal 5 minuten.  

5. De examencommissie beslist over verzoeken om aanpassingen die de tentaminering betreffen. 
 
Artikel 5.5 - Mondelinge tentamens  
Het schakelprogramma kent geen mondelinge tentamens.  
 
Artikel 5.6 - Vaststelling en bekendmaking uitslag  
1. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen zo spoedig mogelijk vast, doch 

uiterlijk binnen twintig werkdagen. De twee onderwijsvrije weken rond kerst en nieuwjaar en de 
onderwijsvrije week in mei tellen niet mee in de nakijktermijn. De opleidingsdirecteur draagt 
zorg voor het naleven van de nakijktermijn en draagt zorg voor tijdige en adequate informatie 
indien de nakijktermijn wordt overschreden. De examinator verschaft de onderwijsadministratie 
van de opleiding de nodige gegevens en de onderwijsadministratie draagt direct hierna zorg voor 
registratie van de beoordeling in het Studenten Informatie Systeem (SIS). De 
onderwijsadministratie draagt (via SIS) tevens zorg voor onverwijlde bekendmaking van de 
beoordeling aan de schakelstudent, met in achtneming van de geldende normen van 
vertrouwelijkheid. 

2. Ten aanzien van een op andere wijze dan schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt de 
examencommissie vooraf op welke wijze en binnen welke termijn de schakelstudent in kennis 
wordt gesteld van de uitslag.  

3. De examinator draagt zorg voor het via de digitale leeromgeving informeren van de 
schakelstudent over het inzage- en nabesprekingsrecht als bedoeld in artikel 5.9 en 5.10. 

4. Bij de bekendmaking van de uitslag van een tentamen in SIS wordt de schakelstudent gewezen 
op de beroepsmogelijkheid bij het College van beroep voor de examens (CBE). 

5. De verdere gang van zaken bij toetsing en de richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van 
tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen, staan beschreven in de Regels en 
Richtlijnen van de examencommissie.  

6. Een schakelstudent kan beroep aantekenen tegen de wijze waarop de uitslag tot stand is 
gekomen bij het College van beroep voor de examens (CBE) binnen een termijn van zes weken na 
bekendmaking van de uitslag in SIS. Ook kan een verzoek tot herbeoordeling worden ingediend 
bij de examinator. Een verzoek tot herbeoordeling schort de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift niet op. 

7. Meer informatie over de mogelijkheden voor beroep of het indienen van een klacht is te vinden 
op de A-Z lijst van de opleiding Geneeskunde van de UvA (onder Klacht, bezwaar of beroep). 

 
Artikel 5.7 - Cijfers  
1. Eindcijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. Eindcijfers worden afgerond op 

hele punten. 
2. Het eindcijfer 6 en hoger geldt als voldoende. 
3. Indien het judicium voor een onderwijseenheid niet in een cijfer wordt uitgedrukt, dan is het 

judicium ofwel “aan alle verplichtingen voldaan” (AVV) ofwel “niet aan verplichtingen voldaan” 
(NAV). 

 

https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/juridische-zaken/college-van-beroep-voor-de-examens/college-van-beroep-voor-de-examens.html
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Artikel 5.8 - Geldigheidsduur tentamens  
1. De decaan kan de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens en verleende 

vrijstellingen beperken, indien de getentamineerde kennis of het getentamineerde inzicht 
aantoonbaar verouderd is, of indien de getentamineerde vaardigheden aantoonbaar verouderd 
zijn.  

2. Deelcijfers (score op de deeltentamens, het behaalde aantal punten) vervallen indien een 
onvoldoende eindbeoordeling wordt gehaald voor de onderwijseenheid. Bij de 
hertentamengelegenheid wordt de volledige studiestof getoetst. Hiervan uitgezonderd is 
‘Opmaat naar de praktijk’. Bij deze onderwijseenheid hebben het deeltentamen vaardigheden en 
het deeltentamen theorie elk een eigen herkansingsmogelijkheid en blijven de deelcijfers in het 
daaropvolgende studiejaar geldig. 

3. Deelcijfers vervallen niet als de schakelstudent wel een voldoende heeft gehaald voor de bij de 
onderwijseenheid behorende tentaminering, maar de schakelstudent voor de betreffende 
onderwijseenheid nog verplicht onderwijs moet volgen of behalen. 

4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie in individuele gevallen 
bepalen dat de geldigheidsduur voor een met goed gevolg afgelegd tentamen of een verleende 
vrijstelling met een beperkte geldigheidsduur wordt verlengd. 

5. Indien de schakelstudent verkeert in een bijzondere omstandigheid zoals verwoord in artikel 
7.51.2 van de wet en bij wie de examencommissie van oordeel is dat de getentamineerde kennis 
of het getentamineerde inzicht aantoonbaar verouderd is, of de getentamineerde vaardigheden 
aantoonbaar verouderd zijn, stelt de decaan op advies van de examencommissie een persoonlijk 
remediëringsprogramma op inclusief toetsing van de bereikte resultaten. 

 
Artikel 5.9 - Inzagerecht  
1. Gedurende ten minste twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk 

tentamen krijgt de schakelstudent op zijn/haar verzoek inzage in zijn/haar beoordeelde werk, de 
daarin gestelde vragen en opdrachten, alsmede de normen aan de hand waarvan de beoordeling 
heeft plaatsgevonden. 

2. De examinator kan bepalen dat de in het eerste lid bedoelde inzage of kennisneming geschiedt 
op een bepaalde plaats en een bepaald tijdstip. De in de vorige volzin bedoelde plaats en tijd 
worden bij het tentamen bekend gemaakt, of op de digitale leeromgeving. 

3. Indien de schakelstudent vanwege overmacht of deelname aan onderwijs verhinderd is op de in 
het tweede lid bedoelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt de schakelstudent een 
alternatieve mogelijkheid geboden 

4. Een schakelstudent kan gedurende twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van 
een schriftelijk tentamen, indien de schakelstudent voornemens is beroep aan te tekenen tegen 
de wijze waarop zijn/haar werk is beoordeeld, een kopie van zijn/haar gemaakte werk 
aanvragen.  

5. Het inzagerecht is onverkort van toepassing op digitale tentamens. 
 
Artikel 5.10 - Nabespreking 
1. De examinator kan ervoor kiezen om een collectieve nabespreking te organiseren, via het 

discussieforum in de digitale leeromgeving of met een nabesprekingsbijeenkomst. Vorm, datum 
en tijdstip van de collectieve nabespreking wordt bij aanvang van het onderwijs in de digitale 
leeromgeving gepubliceerd, en zo mogelijk in het digitale rooster. 

2. Indien een collectieve nabespreking is georganiseerd, vindt individuele nabespreking alleen 
plaats indien de schakelstudent bij de collectieve bespreking aanwezig is geweest of wanneer de 
schakelstudent door overmacht of deelname aan onderwijs niet bij de collectieve bespreking 
aanwezig kan zijn. 
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3. De schakelstudent die voldoet aan het vereiste in lid 2, kan aan de desbetreffende examinator 
om een individuele nabespreking verzoeken. De nabespreking geschiedt op een door de 
examinator te bepalen plaats en tijdstip, binnen een termijn van 20 werkdagen na het verzoek 
van de schakelstudent. 

4. Voor de nabespreking van een onderwijseenheid waarvoor geen collectieve nabespreking is 
georganiseerd kan de schakelstudent aan de desbetreffende examinator om een individuele 
nabespreking verzoeken. De nabespreking geschiedt op een door de examinator te bepalen 
wijze, binnen een termijn van 20 werkdagen na het verzoek van de schakelstudent. 

 
Artikel 5.11 - Vrijstelling  
1. Een schakelstudent kan op basis van reeds verworven competenties in aanmerking komen voor 

vrijstellingen. Na toelating tot het schakelprogramma kan de schakelstudent hiertoe een 
schriftelijk verzoek indienen bij de examencommissie Geneeskunde.  

2. Een verzoek tot vrijstelling voor losse onderwijsonderdelen van een onderwijseenheid is niet 
mogelijk. 

3. De examencommissie besluit op grond van door de schakelstudent aangeleverde bewijzen van 
de eerder behaalde competenties of eventuele vrijstellingen worden toegekend. 

4. In overleg met de coördinator van het schakelprogramma kan vervolgens op individuele basis het 
schakelprogramma worden aangepast.  

 
Artikel 5.12 – Fraude en plagiaat  
1. Het bepaalde in de Fraude- en plagiaatregeling studenten is onverkort van toepassing op 

schakelstudenten.  
2. Bij de detectie van plagiaat in teksten wordt gebruik gemaakt van elektronische 

detectieprogramma’s. Met het aanleveren van de tekst geeft de schakelstudent impliciet 
toestemming tot het opnemen van de tekst in de database van het betreffende 
detectieprogramma. 

 
Artikel 5.13 - Afsluiten schakelprogramma  
1. De schakelstudent die de onderwijseenheden en overige verplichte onderwijsonderdelen van het 

schakelprogramma met goed gevolg heeft afgelegd komt in aanmerking voor het afsluitende 
examen van het schakelprogramma; de examencommissie Geneeskunde stelt vast of de 
schakelstudent aan de voorwaarden voldoet.  

2. De schakelstudent die voldoet aan de voorwaarden voor het afsluitende examen van het 
schakelprogramma ontvangt een Verklaring Toelating Master Geneeskunde van het AMC-UvA. .  

3. De examencommissie kan naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van een schakelstudent  
die aanspraak maakt op een Verklaring Toelating Master Geneeskunde van het AMC-UvA het 
vaststellen van de datum van het afsluitende examen van het schakelprogramma uitstellen.  

 
Artikel 5.14 – Verklaring Toelating Master Geneeskunde 
1. De schakelstudent die het schakelprogramma met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt geen 

graad noch een BSc-diploma, maar een Verklaring Toelating Master Geneeskunde van het AMC-
UvA. Deze verklaring getuigt van het met succes afronden van het schakelprogramma. De 
verklaring bewijst dat de schakelstudent voldoet aan de instroomeisen van de MSc Geneeskunde 
van het AMC-UvA.  

2. De Verklaring Toelating Master Geneeskunde van het AMC-UvA is 1 jaar geldig, wat inhoudt dat 
de schakelstudent binnen 1 jaar na behalen van de Verklaring Toelating Master Geneeskunde 
van het AMC-UvA aan de loting voor een startdatum deel dient te nemen of binnen 1 jaar moet 
beginnen met de Wetenschappelijke Stage van de Master Geneeskunde.  

 
Artikel 5.15 –Toelating Master 
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Toelating tot onderwijsonderdelen in de masteropleiding met een beperkte capaciteit vindt plaats op 
basis van vooraf vastgestelde en gepubliceerde toelatingscriteria en voorrangsregels 
(lotingsprocedure), de regeling nominaal studeren en de onderwijsregeling keuzeonderwijs. De 
toelatingscriteria en voorrangsregels zijn beschikbaar op de A-Z lijst van de masteropleiding 
Geneeskunde van het AMC-UvA (onder Aanmelden voor de master, startdata en 
masterpakketuitgifte, Nominaal studeren en Onderwijs- en examenregelingen (OER) en aanvullende 
regelingen). De nominaalregeling is beschikbaar op de A-Z lijst van de bacheloropleiding (onder 
Onderwijs- en examenregelingen (OER) en aanvullende regelingen). 

 
Hoofdstuk 6 – Studiebegeleiding en studievoortgang  
 
Artikel 6.1 – Studievoortgangsadministratie  
Schakelstudenten hebben via de onderwijsadministratie de mogelijkheid te allen tijde inzage te 
verkrijgen in de door hen behaalde resultaten.  
 
Artikel 6.2 – Studiebegeleiding  
De studiebegeleiding bij het schakelprogramma bestaat uit: 

 begeleiding door de studieadviseurs op verzoek van de schakelstudent; 

 oproep door de studieadviseurs in geval van onvoldoende studievoortgang na de eerste twee 
onderwijsperioden van het academisch jaar; 

 begeleiding door de mentor van de schakelstudenten. 
 
Artikel 6.3 –Afrondingstermijn  
1. De schakelstudent dient het schakelprogramma binnen zevenentwintig maanden na de start van 

het schakelprogramma (15 juni) te hebben afgerond. 
2. Indien een schakelstudent het schakelprogramma niet binnen zevenentwintig maanden heeft 

afgerond zal de opleidingsdirecteur besluiten dat hij of zij wordt uitgesloten van verdere 
deelname. Een uitsluiting blijft achterwege, als de schakelstudent aantoont dat de vertraging het 
gevolg is van persoonlijke omstandigheden, zoals genoemd in artikel 6.4.  

3. Tegen een besluit tot uitsluiting kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt, een verzoek tot herziening worden ingesteld bij de examencommissie. Binnen 
een termijn van zes weken na bekendmaking van het besluit van de examencommissie kan 
beroep worden ingesteld bij het College van beroep voor de examens (CBE) van de UvA. 

 
Artikel 6.4 - Persoonlijke omstandigheden  
1. De decaan besluit niet tot uitsluiting uit het schakelprogramma indien er sprake is van 

persoonlijke omstandigheden en de betrokken schakelstudent als gevolg hiervan in redelijkheid 
niet geacht kan worden te hebben voldaan aan de termijn waarbinnen het schakelprogramma 
moet worden afgerond. 

2. Indien een omstandigheid, als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zich voordoet, maakt de 
schakelstudent daarvan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 4 weken nadat de omstandigheid zich heeft 
voorgedaan of is begonnen, melding bij de studieadviseur onder opgave van:  
a. de periode waarin de omstandigheid zich voordoet of voordeed;  
b. een omschrijving van de omstandigheid en de ernst ervan;  
c. de mate waarin hij/zij niet aan het onderwijs of een tentamen kan deelnemen of heeft 
kunnen deelnemen.  
De schakelstudent draagt zorg voor het aanleveren van bewijsstukken om zijn/haar melding te 
onderbouwen. 

3.  De studieadviseur stelt binnen vier weken na ontvangst van de melding een schriftelijk en 
gemotiveerd advies op of sprake is van persoonlijke omstandigheden als bedoeld in het vierde lid 
van dit artikel. Is er sprake van persoonlijke omstandigheden dan doet de studieadviseur in 

https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/juridische-zaken/college-van-beroep-voor-de-examens/college-van-beroep-voor-de-examens.html
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zijn/haar advies een voorstel voor een afwijkende studievoortgangsregeling, zoals bedoeld in het 
vijfde lid van dit artikel.  

4.  Als persoonlijke omstandigheden in de zin van dit artikel worden onder meer aangemerkt:  
a.  ziekte van de schakelstudent;  
b.  lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de schakelstudent;  
c.   zwangerschap van de schakelstudente;  
d.  bijzondere familieomstandigheden;  
e.  het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of opleidingscommissie van de 
universiteit;  
f.   het lidmaatschap van een visitatiecommissie bedoeld in hoofdstuk 5a van de wet;  
g.  het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie die door de minister is  
aangewezen in het kader van de Regeling administratieve bepalingen landelijke afstudeersteun 
hoger onderwijs;  
h.  individueel bepaalde andere persoonlijke omstandigheden en andere in individuele gevallen 
omschreven activiteiten met een algemeen maatschappelijk nut of in het belang van de 
universiteit, zulks, met inachtneming van de richtlijnen van het College van Bestuur, ter bepaling 
van de decaan. 

i.  het beoefenen van topsport zoals bedoeld in de Regeling Topsporters UvA. 

5.  Indien de decaan op advies van de studieadviseur of op grond van rechtstreeks van de 
schakelstudent ontvangen informatie vaststelt dat er sprake is van persoonlijke omstandigheden 
in de zin van dit artikel, krijgt de schakelstudent een extra studiejaar om het schakelprogramma 
af te ronden.  

 
Artikel 6.5 – Studieonderbreking 
Het schakelprogramma behoort zonder onderbreking te worden voltooid. Indien de schakelstudent 
zwaarwegende redenen heeft om het schakelprogramma toch tijdelijk te onderbreken kan de 
schakelstudent daartoe een verzoek indienen bij de examencommissie Geneeskunde.  
 
 Artikel 6.6 – Iudicium abeundi  
1. In het verlengde van het op grond van het bepaalde in artikel 7.42a van de wet kan de decaan of 

de examencommissie in uitzonderlijke gevallen de inschrijving van een schakelstudent 
beëindigen, als de schakelstudent door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van 
ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde 
opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening.  

2. Indien jegens een schakelstudent vermoedens van ongeschiktheid bestaan zoals omschreven in 
het eerste lid, stelt de examencommissie of de decaan een onderzoek in, waarvan de 
schakelstudent onverwijld op de hoogte wordt gesteld. De examencommissie of de decaan 
brengt geen advies uit dan na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen en nadat de 
betrokken schakelstudent in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.  

 
Hoofdstuk 7 – Overgangs- en slotbepalingen  
 
Artikel 7.1 – Hardheidsclausule  
In geval van aantoonbare onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard kan de 
examencommissie toestaan dat ten voordele van de schakelstudent wordt afgeweken van de 
bepalingen in deze regeling.  
 
Artikel 7.2 – Wijzigingen  
1. Wijzigingen van deze regeling worden vastgesteld door het Opleidingsteam Geneeskunde, na 

advies van de facultaire medezeggenschapsorganen. 
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2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belangen van de schakelstudenten daardoor niet  
worden geschaad.  

 
Artikel 7.3 – Overgangsbepaling  
Artikel 6.3 heeft alleen betrekking op schakelstudenten die na 1 september 2019 gestart zijn met het 
schakelprogramma. 
 
Artikel 7.4 – Bekendmaking  
De opleidingsdirecteur draagt zorg voor een passende bekendmaking van het reglement 
Schakelprogramma AMC-UvA en van de regels en richtlijnen van de examencommissie als bedoeld in 
artikel 7.12, vierde lid van de wet. De regeling is beschikbaar op de A-Z lijst van de opleiding 
Geneeskunde. 
 
 
 
 
 
 
 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2021 
Aldus vastgesteld bij besluit van de Opleidingsdirecteur Geneeskunde op 13 juli 2021 
  
Advies facultaire medezeggenschap,  
Examencommissie, d.d. 3 juni 2021 
Opleidingscommissie, d.d. 18 maart 2021 en 17 juni 2021 
Studentenraad, d.d. 21 maart 2021 en 24 juni 2021 


