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Zijn er bijzondere omstandigheden die invloed hebben op je studie? Neem dan contact op met de
studieadviseur. De studieadviseur van je opleiding is de centrale figuur in de begeleiding, planning
en voortgang van je studie. Samen bekijk je wat je kan doen als bijzondere omstandigheden
invloed hebben op je studie.
Wat zijn bijzondere omstandigheden?
Denk aan:








topsport of andere topprestaties
zwangerschap
functiebeperking
psychische problemen
ziekte
ernstige familieomstandigheden
andere omstandigheden die van invloed zijn op je studie.

De studieadviseur begeleidt je en bespreekt de gevolgen voor het verloop van je studie, hoe je ermee
om kunt gaan, en wat je kunt doen om studievertraging te voorkomen. Je kiest voor deze begeleiding
een vaste studieadviseur. Geef bij alle contacten aan wie je studieadviseur is.
Speciale voorzieningen
Om studievertraging te beperken, kan de studieadviseur voorzieningen treffen toegespitst op jouw
persoonlijk situatie. Dit gebeurt vaak in overleg met de Onderwijsadministratie, docenten en/of
coördinatoren. Denk aan het verplaatsen van een stage, het bemiddelen voor uitstel of een
inhaalopdracht, of het afgeven van een ondersteunende verklaring voor therapie tijdens een
klinische stage. Ook de studieplanning aanpassen of extra ondersteuning inschakelen is mogelijk. Ben
je een langere periode niet in staat om te studeren, dan kan de studieadviseur adviseren tijdelijk te
stoppen met studeren en je uit te schrijven. Dit advies is afhankelijk van jouw individuele situatie en
zal in overleg worden bepaald.
Bij alle maatregelen houden de studieadviseurs zich aan de Onderwijs- en Examenregeling (OER). In
de OER staan de regelingen en eindtermen van de opleiding vastgelegd waaraan elke student moet
voldoen om zijn studie met goed gevolg af te leggen en basisarts te worden.
Financiële ondersteuning
Loop je ondanks eventuele maatregelen, studievertraging op door je bijzondere omstandigheden?
Dan kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming.
Profileringsfonds/Afstudeerfonds van de UvA
Het Profileringsfonds/Afstudeerfonds is beschikbaar voor studenten die nog studiefinanciering
ontvangen in de vorm van een prestatiebeurs. Meld je hiervoor binnen twee maanden na het
voordoen van de vertragingsoorzaak bij de studieadviseur. Na afloop van het studiejaar (uiterlijk vóór
1 januari van het daarop volgende studiejaar) maak je een afspraak met een van de
studentendecanen van de UvA. De studentendecanen bepalen de uiteindelijke periode van de
opgelopen studievertraging en de omvang van de financiële ondersteuning.
Meer informatie over de het Profileringsfonds/Afstudeerfonds vind je hier

Regelingen DUO
Soms kun je bij ziekte of handicap in aanmerking komen voor een extra jaar studiefinanciering van
DUO of verlenging van de diplomatermijn.
Meer informatie vind je op DUO
Deeltijd pakket master
Soms is in de master een deeltijd pakket voor de klinische stages een uitkomst. Dat kan bijvoorbeeld
het geval zijn bij een chronische ziekte of functiebeperking, de zorg voor kleine kinderen of zieke
ouders, of topsport. Bij een deeltijd pakket loop je de klinische stages van vier weken of langer in
deeltijd. Dit houdt in dat je vier dagen per week werkt in plaats van vijf dagen. Aan het eind van de
klinische stages, vóór je semi-artsstage loop je dan een extra klinische stage. Als je een deeltijd
pakket krijgt doe je maximaal 13 weken langer over de klinische stageprogramma. Soms kun je
aanspraak maken op het Profileringsfonds/Afstudeerfonds (zie boven).
In geval van een deeltijd pakket kan bij de keuze van de ziekenhuizen rekening gehouden worden
met je reisafstand, mits tijdig bekend is dat je dit wilt (d.w.z. voordat de klinische stages ingepland
worden).
Wil je in aanmerking komen voor een deeltijd pakket? Maak dan vóórdat je je aanmeldt voor de
uitgifte van de startdata een afspraak met de studieadviseur voor meer informatie en de procedure.
Er kan gevraagd worden om bewijsstukken of een positief advies van de studentendecanen van de
UvA over de noodzaak van een deeltijd coschappakket.
Topsport
Doe je aan topsport of een topprestatie op cultureel gebied en loop je daardoor studievertraging op?
Dan kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit de Topsportregeling van de
UvA.
Meer informatie over de financiële ondersteuningsmogelijkheden vind je hier
Meer informatie over de topsportregeling van de UvA vind je hier
Val je onder de Topsportregeling van de UvA, dan treft de opleiding Geneeskunde waar mogelijk
voorzieningen. Ook als je hier niet onder valt, maar wel op hoog niveau sport, denken we graag met
je mee. Voorwaarde is wel dat je je vóór de start van het studiejaar meldt bij de studieadviseur.
Zwangerschap
Veel studenten die tijdens hun studie een kind krijgen, lopen studievertraging op. Dit kan een reden
zijn voor financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds/Afstudeerfonds, mits je aan bepaalde
voorwaarden voldoet (zie boven).
Studenten die bevallen zijn van een kind hebben recht op een kolfruimte en kolftijd gedurende het
eerste levensjaar van het kind. De studieadviseur kan je hier meer over vertellen.

