Addendum vanwege:
- Aanpassing onderdeel ‘Zorgstage’ in Ba2 (ingediend december 2020).
- Aanpassing BSA-norm en Premaster-norm (ingediend januari 2021).
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 of
bijlagen van de OER van de bacheloropleiding 2020-2021. De wijzigingen/toevoegingen zijn vet
gedrukt aangegeven.

Artikel I

Bachelor OER 2020-2021
Paragraaf 4 – Het onderwijs
Artikel 4.3 – Doorstroom naar een volgend studiejaar
Alleen voor studenten die gestart zijn met de bacheloropleiding geneeskunde op 1 september 2020
wordt het eerste lid van artikel 4.3. vervangen door:
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 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 uit de domeinen Vaardigheden en Professionele Ontwikkeling van Ba1 niet
behaald heeft (zie paragraaf 9).

Artikel 4.4 – Toegang zorgstage
1. Voordat de student aan de zorgstage in Ba2 kan beginnen, dient de student de volgende vier
verplichte VO’s te hebben gevolgd:
a. het VO ‘Basale Hygiëne en Verpleegkundige handelingen’;
b. het VO ‘Interprofessionele communicatie’;
c.
het VO ‘Fouten ga je maken’. (vervalt)
d. het VO ‘Infectiepreventie’ (nieuw)
e. het VO ‘Medicatieveiligheid’.

Paragraaf 9 – Het bindend studieadvies
Artikel 9.1 – Het bindend studieadvies
Alleen voor studenten die gestart zijn met de bacheloropleiding geneeskunde op 1 september 2020
wordt het vijfde lid vervangen door:
5.

De norm ter bepaling van het bindend studieadvies is dat de student aan het einde van het
eerste jaar van inschrijving 39 EC heeft behaald , waaronder alle onderwijsonderdelen uit de
domeinen Vaardigheden en Professionele ontwikkeling van Ba1, zie artikel 4.3. lid 1.

Paragraaf 10 – Premaster Geneeskunde
Artikel 10 – Het Premasterprogramma
Alleen voor studenten die gestart zijn met de premaster Geneeskunde op 1 september 2020, wordt
het elfde lid vervangen door:
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 37 EC zijn behaald*; de compensatiemogelijkheid,
overeenkomstig lid 9, vervalt dan.

Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Geneeskunde, Bijlagen 2020-2021
Bijlage 2
Onderdelen en EC-verdeling Bacheloropleiding
Bachelor 2, vaardigheden, onderdeel Samenwerken voor Optimale Zorg en Preventie Ba2
Onderdeel, Zorgstage
-

Verplichte VO’s (voorbereiding, aanwezigheid, actieve en professionele deelname, producten)
Praktijkstage van 40 uur (aanwezigheid, actieve en professionele deelname, producten)

Of, bij toepassing van het aangepaste traject zorgstage (zie handleiding Zorgstage):
-

Verplichte VO’s (voorbereiding, aanwezigheid, actieve en professionele deelname, producten)
Praktijkstage van 20 uur (aanwezigheid, actieve en professionele deelname, producten)
aangevuld met het extra onderwijs (zie handleiding Zorgstage)

Bijlage 3
Beschrijving van de toetsen in de Bachelor Geneeskunde
Hoofdstuk 2, Toetsonderdelen Bachelorjaar 2
Paragraaf, 2.2.4 Samenwerken voor Optimale Zorg en Preventie (SOZP)
Onderdeel, SOZP – SV - Zorgstage
De zorgstage bestaat uit een aantal (verplichte) onderwijsbijeenkomsten en vijf stagedagen (40 uur)
of een praktijkstage van drie dagen (20 uur) aangevuld met het extra onderwijs (zie handleiding
Zorgstage).
Voor de verplichte* onderwijsbijeenkomsten geldt:
- aanwezigheid
- actieve en professionele deelname
- voldoende beoordeling opdrachten

*Dit is voorwaarde om de praktijkdagen te mogen volgen. Voor collegejaar 2020-2021 vervalt de
voorwaarde om de onderwijsbijeenkomsten te volgen voorafgaand aan de praktijkdagen.
De beoordeling van de stage vindt plaats door de praktijkbegeleider op de volgende onderdelen:
- opdrachten
- professioneel gedrag
De eindbeoordeling van de zorgstage vindt plaats onder supervisie van de coördinator Zorgstage. Bij
een onvoldoende eindbeoordeling voor één of meerdere onderdelen, dient de student hiervoor
contact op te nemen met de coördinator Zorgstage. Deze beslist in overleg met desbetreffende
docenten over een passende herkansing. Bij een onvoldoende beoordeling van de praktijkdagen,
regelt de coördinator Zorgstage een geschikte herkansingsplek.
Voorwaarden voor het verkrijgen van de EC behorende bij de Zorgstage binnen het domein
Vaardigheden - onderdeel SOZP in het tweede bachelorjaar is dat voldaan is aan de gestelde eisen
van de zorgstage.
Meer informatie over de zorgstage en de beoordeling ervan staat in de handleiding Zorgstage.
Artikel II
Zodra de opleiding constateert dat het onderwijs kan worden aangeboden conform de reguliere
regeling in de bijlagen van de OER zal bekend worden gemaakt op welke wijze de overgang van het
tijdelijke naar het reguliere regime kan worden vorm gegeven.

Artikel III
Dit besluit treedt in werking op d.d. XX-XX-XXXX
Aldus vastgesteld door de RvB, gehoord de Examencommissie, met instemming van of na advies van
de Opleidingscommissie en de Gezamenlijke vergadering d.d. XX-XX-XXXX.

