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1.3

Deelname aan de aangeboden voortgangstoetsgelegenheden is verplicht.

1.3.1 Dit betekent een verplichte deelname aan de 4 voortgangstoetsen in elk van drie
masterjaren. In totaal dienen in de masteropleiding 12 voortgangstoetsen te zijn
afgelegd voordat het voortgangstentamen van het 3e masterjaar kan worden
vastgesteld.
1.4.3 Het fenomeen “onderwijsvrij” voor perioden die drie weken of korter duren wordt
uitdrukkelijk niet beschouwd als kennelijke overmacht en leidt daarmee niet tot
vrijstelling van de deelnameverplichting.
1.4.4 Uitsluitend in het geval van deelname aan een door de examencommissie
goedgekeurd examenonderdeel in het buitenland met een duur langer dan drie
weken kunnen studenten achteraf ontheffing van de deelnameverplichting
ontvangen. Dit wordt achteraf beoordeeld bij de vaststelling van het
voortgangstentamen van het derde masterjaar (VTM3).
Toelichting: dit betekent dat een en ander tijdig en duidelijk in het portfolio moet
zijn vastgelegd met bewijsstukken.
2.2

Een Voortgangstentamen kan uitsluitend worden vastgesteld op basis van in
totaal vier geldige resultaten (zie ook artikel 2.4).

2.3

Indien een student niet heeft deelgenomen aan een voortgangstoets wordt voor
deze voortgangstoets de uitslag “ND” vastgesteld. Deze uitslag wordt (samen met
andere uitslagen, en met eventueel bewijsmateriaal als bedoeld in 1.4)
opgenomen in het portfolio.

2.3.1 De uitslag “ND” voor een gemiste voortgangstoets is geen geldig resultaat in de
zin van artikel 2.2.
2.4

Onvoldoende aantal afgelegde voortgangstoetsen VTM3.
Voor het vaststellen van het voortgangstentamen VTM3 zijn vier geldige VTresultaten vereist. Indien aan deze eis niet wordt voldaan, kan de VBCN op
verzoek van de student nagaan hoe-veel geldige resultaten op voortgangstoetsen
gedurende de master-opleiding in zijn geheel zijn behaald. Als er tenminste 10
geldige resultaten werden behaald, waarvan ten minste 2 in (VT-regeling Master
Geneeskunde 2009/10 pagina 5) masterjaar 3 (deze beide 3e jaarstoetsen met
tenminste de uitslag Voldoende), kan de VBCN op verzoek van de student
ontheffing verlenen van de eis van vier geldige resultaten in masterjaar 3. Hierbij
geldt uitdrukkelijk, onder verwijzing naar artikel 1.4.2, dat de student overtuigende
argumentatie gebaseerd op het portfolio moet aanvoeren inzake de kennelijke
overmacht.
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