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Addendum op de OER Bacheloropleiding Geneeskunde 2021-2022
vanwege aanpassing onderdeel ‘patient shadowing’ in Ba1.
Toelichting
De buitengewone omstandigheden die zijn ontstaan door de Covid-19 pandemie hebben het Erasmus
MC er toe genoodzaakt om met betrekking tot onderwijs en toetsing in de bacheloropleiding tijdelijk
in afwijking van de regels van de geldende OER te handelen.
In het addendum zijn tijdelijke regels en overgangsbepalingen opgenomen die tot doel hebben om de
studievoortgang van studenten zoveel mogelijk te kunnen borgen. Uitgangspunt hierbij is dat
studenten, indien mogelijk, niet benadeeld worden door onderwijs en/of toetsen die als gevolg van
COVID niet aangeboden zijn in het studiejaar.
In collegejaar 2021-2022 is het niet mogelijk om alle studenten van Bachelorjaar-1 het onderwijs
‘Patient shadowing’ aan te bieden. Bij deze opdracht moeten Bachelor 1-studenten meelopen met een
patiënt op de Spoedeisende Hulp (SEH). In verband met COVID zijn er bezoekersrestricties (geweest)
op de SEHs en is het erg druk geweest. Bachelor-1 studenten uit cohort 2020-2021 moesten dit
onderwijs nog inhalen, omdat het onderwijs ‘Patient shadowing’ in collegejaar 2020-2021 helemaal
niet gegeven kon worden. Aan deze, nu Bachelor-2, studenten is voorrang gegeven. De resterende
plekken zijn opengesteld voor Bachelor 1-studenten van cohort 2021-2022. Bachelor-1 studenten die
dit jaar geen plek kunnen krijgen wordt de mogelijkheid geboden dit in collegejaar 2022-2023 in te
halen. Het volgen van het onderwijs ‘Patient shadowing’ blijft een verplicht onderdeel van het
examenprogramma van Bachelor-1. Echter, het voldoen aan de verplichtingen van het ‘Patient
shadowing’-onderwijs vervalt voor alle Bachelor-1 studenten van cohort 2021-2022 uit de eisen die
gesteld worden aan het behalen van de norm bindend studieadvies en de compensatieregeling.
In het addendum wordt verwezen naar de bijbehorende artikelen in de OER of bijlagen van de OER
van de bacheloropleiding 2021-2022. De wijzigingen/toevoegingen zijn vetgedrukt aangegeven.
Dit addendum volgt op het addendum van datum 25-01-2022 (Addendum Bindend Studieadvies).

Bachelor OER 2021-2022
Paragraaf 4 – Het onderwijs
Artikel 4.1 – Het onderwijs
3.

Het volgende onderwijs is in ieder geval verplicht:
a. alle onderwijsvormen waarvoor geldt dat het onderwijs slechts toetsbaar is tijdens de contacturen
en/of waarbij het onderwijs van vaardigheden betreft die alléén tijdens de contacturen kunnen
worden aangeleerd. Dit betreft in ieder geval:
- het onderwijs in de lijn Consultvoering (CV: GVR, MA, MT, KR, APC);
- het als verplicht gestelde onderwijs in de lijn Samenwerken voor Optimale Zorg en Preventie
(SOZP), zoals bijvoorbeeld de VO’s behorende bij de zorgstage en samenwerken (SW) en met
uitzondering van patient shadowing (PS);
- het als verplicht gestelde onderwijs in de lijn Academische vorming (AV), zoals bijvoorbeeld de
journal clubs (JC);
- het onderwijs in de lijn Professionele Ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de integriteitsceremonie, de
tutorgroep bijeenkomsten en de coachgesprekken;
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- de overige onderdelen, zoals acute geneeskunde en het KOP-onderwijs;

Artikel 4.3 – Doorstroom naar een volgend studiejaar (Addendum dd 25-01-2022)
1.

Toegang tot het onderwijs en de tentamens van Ba2 van het volgende studiejaar heeft die student die
uiterlijk op 31 augustus van het lopende studiejaar voor de examenonderdelen van Ba1 tenminste 39
EC heeft behaald (exclusief compensatie). Daarbij dienen alle onderwijsonderdelen uit de domeinen
Vaardigheden, met uitzondering van het onderdeel Patient Shadowing, en Professionele
Ontwikkeling van Ba1 behaald te zijn. Een negatief BSA wordt afgegeven indien een student op 31
augustus van het lopende studiejaar minder dan 39 EC van Ba1 heeft behaald, of één of meerdere
onderwijsonderdelen naast het onderdeel Patient Shadowing uit de domeinen Vaardigheden en
Professionele Ontwikkeling van Ba1 niet behaald heeft (zie paragraaf 9).

Artikel 5.8 – Compensatieregels
2.

Deze voorwaarden zijn voor Ba1:
- De student heeft binnen hetzelfde collegejaar eventueel met uitzondering van het onderdeel
Patient Shadowing deelgenomen aan alle examenonderdelen van het betreffende bachelorjaar, én
- De student heeft daarbij minstens 45 EC behaald van het betreffende bachelorjaar, én
- Elk afzonderlijk thema uit het domein Kennis en Inzicht heeft een gewogen gemiddeld eindcijfer van
minimaal 5.50, waarbij geen tentamenresultaten lager dan een 4.50 zijn behaald én aan alle
onderwijsverplichtingen bij de thema’s is voldaan, én
- Het domein Kennis en Inzicht heeft een gewogen gemiddeld eindcijfer van minimaal 5.50, én
- AlleDe examenonderdelen, met uitzondering van het onderdeel Patient Shadowing, behorende
bij de domeinen Vaardigheden en Professionele Ontwikkeling van het betreffende bachelorjaar zijn
met een voldoende resultaat afgerond.

Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Geneeskunde, Bijlagen 2021-2022
Bijlage 3
Beschrijving van de toetsen in de Bachelor Geneeskunde
Hoofdstuk 1 Toetsonderdelen Bachelorjaar 1
Paragraaf 1.2.3 Samenwerken voor Optimale Zorg en Preventie (SOZP)
Onderdeel SOZP – SV- Patient Shadowing (PS-onderwijs)
De beoordeling van het onderdeel Patient Shadowing (PS) vindt plaats op basis van:
- Actieve en professionele deelname aan alle PS-onderwijsonderdelen
- Verplicht meelopen met een patiënt op de afdeling Spoedeisende Hulp, conform de handleiding Patient
Shadowing
- Uitwerken van een verslag naar aanleiding van het meelopen
- Verplichte deelname aan het VO nabespreking Patient Shadowing
Voorwaarden voor het verkrijgen van de EC behorende bij het domein Vaardigheden in het eerste
bachelorjaar is dat voldaan is aan de verplichtingen van het Patient Shadowing onderwijs.
PS-onderwijs wordt aangeboden in collegejaar 2021-2022, maar heeft niet voldoende plaatsen om alle
Bachelorjaar-1 studenten te plaatsen. Bachelorjaar-1 studenten uit cohort 2021-2022 zijn vrij om te
kiezen of ze dit onderdeel in 2021-2022 of in 2022-2023 volgen. Bachelorjaar-1 studenten kunnen zich
hiervoor inschrijven.
Indien een student in het eerste bachelor jaar Indien een student uit het cohort 2021-2022 na afloop van
het aangeboden onderwijs nog niet voldaan heeft aan de verplichtingen van het Patient Shadowing
onderwijs, dan vervallen alle aanwezigheidsregistraties en beoordelingen. De student dient al het Patient
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Shadowing onderwijs uit Ba1 opnieuw te volgen. moeten de gemiste onderdelen worden ingehaald in het
collegejaar 2022-2023.
Meer informatie over het SOZP onderwijs (inclusief SW-onderwijs én Patient Shadowing) en haar toetsing
staat in de handleiding SOZP van het betreffende bachelorjaar.

Aldus vastgesteld door de RvB, gehoord de Examencommissie, met instemming van of na advies van
de Opleidingscommissie en de Gezamenlijke vergadering d.d. 19-05-2022.

