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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 niet aangeboden
zijn in het studiejaar. In het addendum wordt verwezen naar de bijbehorende artikelen in de OER van
de bacheloropleiding 2019-2020. De wijzigingen/toevoegingen zijn vet gedrukt aangegeven.

Addendum Bachelor OER 2019-2020
Artikel I
De Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Geneeskunde Curriculum Erasmusarts 2020, collegejaar
2019-2020

A

Artikel 4.3 – Doorstroom naar een volgend studiejaar

Art 4.3.1, komt te luiden als volgt:
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 maximaal 15
EC uit het domein Kennis en Inzicht niet heeft behaald (exclusief compensatie). Daarbij dienen alle
onderwijsonderdelen uit de domeinen Vaardigheden en Professionele Ontwikkeling van Ba1 behaald
te zijn, tenzij toetsen in deze domeinen niet zijn aangeboden gedurende het collegejaar.
Een negatief BSA wordt afgegeven indien een student op 31 augustus van het lopende studiejaar niet
meer ingeschreven stond als student van de bacheloropleiding geneeskunde (studiestaker) (zie
paragraaf 9) .

Art 4.3.2, komt te luiden als volgt:
Toegang tot het onderwijs en de tentamens van Ba3 van het volgende studiejaar heeft die student die
op uiterlijk 31 augustus van het lopende studiejaar voor de examenonderdelen van Ba2 tenminste 30
EC heeft behaald (exclusief compensatie), waarbij niet aangeboden onderdelen in mindering mogen
worden gebracht, én 60 EC van Ba1 heeft behaald.

B

Artikel 5.1 – Het aantal en de tijdstippen van tentamenmogelijkheden

De termijnen genoemd in lid 2 van dit artikel wordt gedurende de geldigheid van dit addendum
aangepast van respectievelijk drie en twee maanden naar in beide gevallen twee weken.
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C.

Artikel 5.8 – Compensatieregels

Artikel 5.8.1, komt te luiden als volgt:
Het is mogelijk om onvoldoendes in de range 4.50-5.49 behaald binnen het domein Kennis en Inzicht
onder voorwaarden te compenseren in het betreffende bachelorjaar.
Artikel 5.8.2, komt te luiden als volgt:
Deze voorwaarden zijn voor ba1:
-

-

D.

De student heeft binnen hetzelfde collegejaar deelgenomen aan alle aangeboden
examenonderdelen van het betreffende bachelorjaar, én
De student heeft daarbij maximaal 15 EC niet behaald van de aangeboden
examenonderdelen uit het domein Kennis en Inzicht in 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
Alle aangeboden examenonderdelen behorende bij de domeinen Vaardigheden en
Professionele Ontwikkeling van het betreffende bachelorjaar zijn met een voldoende
resultaat afgerond.

Artikel 9.1 – Het bindend studieadvies

Artikel 9.1 wordt een lid toegevoegd, deze komt te luiden als volgt:
9.1.9 (Nieuw) Voor studenten gestart met de bacheloropleiding in collegejaar 2019-2020 wordt het
bindend studieadvies eenmalig uitgesteld tot 31 augustus 2021. De normen en voorwaarden zoals
gesteld in art. 9.1.1 t/m 8 zijn van toepassing op het uitgebrachte bindend studieadvies augustus 2021.
Deze bepaling is niet van toepassing op studenten die op 31 augustus 2020 niet ingeschreven stonden
als student van de bacheloropleiding geneeskunde (studiestaker). Ten aanzien van studenten die in
een eerder collegejaar zijn begonnen met de opleiding, en nog geen bindend studieadvies hebben
ontvangen, zal de examencommissie na een zorgvuldige afweging van de feiten en belangen een
besluit nemen omtrent het bindend studieadvies.

E.

Artikel 10 - Het Premasterprogramma

Artikel 10 , komt te luiden als volgt:
10.9. De in het vorige lid bedoelde compensatieregeling houdt in dat onvoldoendes in de range 4,505,49 behaald binnen het domein Kennis en Inzicht kunnen worden gecompenseerd waardoor
toch 84 EC voor het volledige programma kunnen worden toegekend onder de voorwaarde dat:
a. de student heeft in het jaar van instroming deelgenomen aan alle aangeboden
examenonderdelen van het totale programma, én
b. de student heeft daarbij tenminste 68 EC behaald van het totale programma, én
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c. elk afzonderlijk thema heeft een gewogen gemiddeld eindcijfer van minimaal 5,50, waarbij
géén tentamenresultaten lager dan een 4,50 zijn behaald én aan alle onderwijsverplichtingen
bij de thema’s is voldaan, én
d. alle thematentamens samen hebben een gewogen gemiddeld eindcijfer van minimaal 5,50,
én
e. de student de examenonderdelen: Zorgstage (ba2), Integratietoets (ba3) en de Ba3CV toets
(de stationstoets) met een voldoende resultaat heeft afgerond.
10.10 De compensatieregeling is van toepassing indien een student is gestart in collegejaar 20192020 en alle resultaten van alle aangeboden examenonderdelen van het totale programma
heeft behaald.
10.11 Wanneer de student op 31 augustus van het Premasterstudiejaar het programma niet heeft
behaald, krijgt de student alsnog de gelegenheid in het volgende studiejaar het programma af
te ronden op voorwaarde dat tenminste 43 EC zijn behaald*; de compensatiemogelijkheid,
overeenkomstig lid 9 en 10 vervalt dan.
* Nota bene: studenten niet afkomstig uit de Europese Economische Regio moeten zich
houden aan de regels van de IND en zich houden aan de Wet modern migratiebeleid; deze
studenten dienen alle EC’s van het premasterprogramma in één jaar te halen.
10.12 Bij het niet voldoen aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden, wordt de inschrijving van
de student beëindigd. De inschrijving wordt eveneens beëindigd, indien de student er niet in
slaagt om met de mogelijkheid van lid 11 in het volgende studiejaar het programma af te
ronden.
F.

Artikel 11.2 Wijzigingen

Artikel 11.2.2 en 11.2.3, komt te luiden als volgt:
Indien de situatie daarom vraagt is wijziging van deze regeling na een zorgvuldige afweging van de
belangen van betrokkenen mogelijk in het belang van de voortgang en de kwaliteit van het onderwijs.
Een wijziging van de regeling heeft geen betrekking op reeds genomen besluiten.
G.

OER 2019-2020, Bijlage 3

Met betrekking tot hierna genoemde onderdelen geldt dat de opgenomen bepalingen dat
‘aanwezigheidsregistraties en beoordelingen komen te vervallen’ niet van toepassing zijn indien het
onderdelen betreft die niet zijn getoetst gedurende het collegejaar 2019-2020.
Bijlage 3, Onderdeel 2: Toetsonderdelen Bachelorjaar 2
Bijlage 3, Onderdeel 2: Toetsonderdelen Bachelorjaar 3

Artikel II
Zodra de opleiding constateert dat het onderwijs kan worden aangeboden conform de OER 2019-2020
zal bekend worden gemaakt op welke wijze de overgang van het tijdelijke naar het reguliere regime
kan worden vorm gegeven.
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Artikel III
Dit besluit treedt in werking op 13 juli 2020
Aldus vastgesteld door de RvB, gehoord de Examencommissie, met instemming van of na advies van
de Opleidingscommissie en de Gezamenlijke vergadering d.d. 7 juli 2020.

