Afstuderen voor Dummies
Voor het afstuderen
 Meld je aan voor de examenvergadering master Geneeskunde via het webdossier
o Elke derde dinsdag van het blok vergadering
o Vier weken voor de vergadering is de deadline voor aanmelding
o Kies de (eerste) vergaderdatum uit die na je laatste coschap/onderzoekstage valt
o Tot twee weken voor vergaderdatum kun je je aanvraag weer intrekken
o Blijf bij Studielink ingeschreven tot en met de vergaderdatum
 Vul het formulier ‘uitreiking artsexamen’ in voor een persoonlijk tintje tijdens de
uitreiking. Je kunt dit ook door iemand anders laten doen, zodat je ook nog nieuwe
dingen over jezelf hoort. Dit formulier lever je in tweevoud in bij het StIP.
 Vul het formulier ‘Regeling tegemoetkoming Reiskosten Coassistentschappen’ in, indien je dit
nog niet eerder hebt gedaan.
 Controleer of al je cijfers in Osiris en webdossier bekend zijn.
Wees extra alert op de voortgangstoetsen. Officieel moet je VT M3 binnen hebben en dit
krijg je normaal gesproken pas na 4 VT’s in je 6e jaar. Mocht je er minder gemaakt hebben
dan moet je vrijstelling aanvragen via een EStIP bericht naar de
voortgangstoetscommissie, zodat in ieder geval je eindbeoordeling van de
voortgangstoetsen binnen is en voldoende is. De voortgangscommissie is echter heel stug en
principieel dus als het via hen niet lukt, moet je contact opnemen met de secretaris van de
examencommissie.
Uitreiking
 Bepaal voor jezelf of je de Eed of de Belofte wil afleggen.
 Je wordt een kwartier voor aanvang in de zaal verwacht; de secretaris controleert je naam en
vraagt of je de eed of belofte wil afleggen en licht toe wat je daarvoor moet doen. Alle
examenkandidaten zitten vooraan; op de stoelen ligt een briefje met de naam. De uitreiking
begint met een praatje van de voorzitter en vrij snel daarna wordt de eed/belofte afgelegd.
Daarna wordt iedereen persoonlijk toegelicht; hier wordt wat gezegd over jezelf, met behulp
van je eigen aangeleverde stukje tekst of het wordt letterlijk voorgelezen. Daarna kom je
naar voren voor felicitaties en krijg je je diploma. Zo gaat dat door voor alle kandidaten. Na
afloop is er een borrel.
Na het afstuderen
 Schrijf je uit bij Studielink.
o Uitschrijving gebeurt per de 1e van de maand waarin je niet meer studeert.
 Regel je Stufi en OV reisproduct.
o Zet je studiefinanciering stop en geef je afstudeerdatum (vergaderdatum) door aan
DUO.
 Zet je Stufi niet stop als je een nullening wilt afsluiten.
 Je Stufi stopt per de 1e van maand waarin je niet meer bent ingeschreven bij
de universiteit.
o Indien je recht op Stufi al vervallen is voor je afstuderen, hoef je geen
afstudeerdatum door te geven. Dat doet de universiteit.
o Zet uiterlijk op de 5e dag van de maand na je uitschrijfdatum je OV reisproduct stop,
anders betaal je zelf de kosten van gebruik.
NS heeft speciale kortingen voor afgestudeerden!! In het 1e jaar kun je
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gratis een Dal Voordeel abonnement aanvragen (t.w.v. 50 euro).
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 Controleer je collegegeld.
o De maanden aan betaald collegegeld waarin je niet meer staat ingeschreven bij de
universiteit zou automatisch teruggestort moeten worden.
 Schrijf je in bij het BIG register (via mijn.bigregister.nl).
o Kosten: €85
o Op het aanvraagformulier staat de betalingswijze uitgelegd.
o Stuur met het aanvraagformulier een gewaarmerkte kopie van je diploma mee. Bij je
uitreiking krijg je standaard enkele gewaarmerkte kopieën mee.
o Afhandelingtermijn is 8 weken, meestal is het wel eerder dan die termijn geregeld.
o Indien je snel je BIG-registratie nodig hebt, kun je er voor kiezen om van één van
onderstaande opties gebruik te maken:
 In plaats van een gewaarmerkte kopie van je diploma, mag je ook een
uittreksel uit het diplomaregister van DUO meesturen. Als je aangeeft op de
site van DUO dat je bent afgestudeerd (afstudeerdatum = vergaderdatum),
dan kun je het uittreksel een paar dagen later downloaden op de site van
DUO. Dit is met name handig als je snel je BIG-registratie nodig hebt en niet
kunt/wilt wachten op je uitreiking die 1-3 weken later kan zijn. Voor de
zekerheid kun je bellen met de BIG of dit in orde is.
 Als je snel je BIG-registratie nodig hebt, is het aan te raden al een week voor
je uitreiking de aanvraag in te dienen en te betalen. Zodra je de uitreiking
hebt gehad kun je de gewaarmerkte kopie van je diploma opsturen naar het
BIG. De registratie verloopt dan sneller, omdat je de aanvraag al ingediend
hebt en al betaald hebt.
Als je een baan hebt
 AIOS
o Inschrijven Opleidingsregister Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
> gratis
 Lid worden Jonge Orde
o Zowel AIOS als ANIOS of onderzoeker
 Studentenlidmaatschappen omzetten in lidmaatschap voor pas afgestudeerden
o VvAA (tot 30 jaar gratis).
o Aios.nl / anios.nl.
 Financieel advies
o Verzekeringen / aansprakelijkheid
 De VvAA biedt je na je afstuderen een gratis adviesgesprek aan.
o Geeft je veranderde inkomen door bij de belastingdienst; anders blijf je wellicht zorgen/of huurtoeslag ontvangen waar je geen recht meer op hebt en later terug moet
betalen. Toeslagen worden berekend over het hele jaar. Ook als je maar een deel van
het jaar werkt als ANIOS/AIOS, kan het zijn dat je de toeslagen van het eerste
gedeelte van het jaar moet terugbetalen, omdat je inkomen over het hele jaar
bekeken te hoog is.
o Zet je studentenrekening om in een “normale” bankrekening. Hetzelfde geldt voor
verzekeringen waar je studentenprijzen en –dekkingen voor hebt.
o Als je 1-2 jaar aan het werk bent, kun je ook overwegen om te middelen bij je
belastingaangifte; is op internet te vinden. Het komt er op neer dat je je inkomen van
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de laatste drie jaar optelt en deelt door 3 en dan zorg je er voor dat één van die 3
jaar je laatste studiejaar was waarin je niets tot weinig verdiende. Hiermee komt je
inkomen per jaar lager te liggen en krijg je vaak nog belastinggeld terug.
Na 5 jaar:
 Vergeet je herinschrijving niet:
o Specialist: in het specialistenregister.
o Basisarts: BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 moeten basisartsen zich elke 5 jaar
herregistreren in het BIG-register.
o Profielarts: zowel BIG-register als profielregister KNMG.
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