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Een praktische gids voor premaster en masterstudenten om 

hun weg te vinden binnen het onderwijs en de organisatie 

daarvan. 
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Beste student,  

 

Graag heet ik je van harte welkom bij Klinische Gezondheidswetenschappen! Klinische 

Gezondheidswetenschappen (KGW) wordt aangeboden door het onderwijscentrum van het  

UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. Met onze premaster en drie masterprogramma’s 

bieden wij zorgprofessionals een unieke opleiding om de klinische zorg met 

wetenschappelijke inzichten te verbeteren!  

 

Binnenkort begin je aan een enerverende periode, waarin je tal van nieuwe ervaringen zult 

opdoen en veel nieuwe mensen zult leren kennen.  

 

Om je start op onze opleiding zo prettig mogelijk te laten verlopen, is naast onze website en 

nieuwsbrief deze informatiewijzer opgesteld. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om 

je weg binnen de opleiding  en op het Utrecht Science Park te vinden. Denk bijvoorbeeld aan 

het rooster, de aanwezigheidsplicht, toetsen, de studieadviseur, coaches en de 

studievereniging.  

 

Ik hoop, mede namens alle docenten, dat je de mogelijkheden van de Universiteit Utrecht 

zult gebruiken voor een leerzame en leuke studietijd. Ik wens je dan ook veel plezier en 

succes met je studie! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Dr. Mirelle Stukstette, Opleidingsdirecteur Klinische Gezondheidswetenschappen 
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Klinische Gezondheidswetenschappen en De Nieuwe Utrechtse School 

Klinische Gezondheidswetenschappen richt net zoals bij de opleiding Geneeskunde, 

Biomedische wetenschappen en de Graduate School of Life Sciences haar onderwijs in aan de 

hand van de onderwijsstrategie “De Nieuwe Utrechtse School”.  

Binnen de Nieuwe Utrechtse School willen we studenten opleiden tot creatieve 

probleemoplossers. Tot professionals die kritisch kunnen denken, die verantwoordelijkheid 

nemen voor zichzelf en de samenleving, die communicatief en technisch vaardig zijn. 

Professionals die actief betrokken zijn bij grote maatschappelijk uitdagingen binnen het 

gezondheidsdomein. We leiden teamspelers op die een leven lang willen leren en die 

beschikken over een combinatie van wetenschappelijke kennis, medemenselijk inzicht en 

toekomstbestendige vaardigheden.  

Onze wens is dat een afgestudeerd Klinisch Gezondheidswetenschapper de Utrechtse School 

in zichzelf herkent!  
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Praktische informatie  

 

Opbouw cursussen premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen 

 

 
 

In bovenstaand schema vind je de opbouw van de cursussen van het Premasterprogramma 

KGW. Academische Vorming volg je voornamelijk in je programmaspecifieke (werk)groepen. 

De andere vakken volg je met de andere groepen. Je staat automatisch ingeschreven voor de 

cursussen van het eerste semester. Een week voor de start van de cursus is deze toegankelijk 

op Blackboard. 
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In bovenstaand schema vind je de opbouw van de cursussen van het Masterprogramma 

KGW. Wanneer je deelneemt aan de Master zonder de Premaster gevolgd te hebben, sta je 

automatisch ingeschreven voor de cursussen van het eerste semester. Een week voor de start 

van de cursus is deze toegankelijk op Blackboard. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Blackboard 

Blackboard is de digitale leeromgeving waar je informatie kunt vinden over je cursus. 

Docenten plaatsen vooraf en in de loop van de cursus informatie. Tevens worden  

hoorcolleges die zijn opgenomen en evt. presentaties ook hier geplaatst. In sommige 

cursussen wordt ook samengewerkt en gediscussieerd via Blackboard. Naast toegang tot de 

cursussen waarvoor je staat ingeschreven krijg je toegang tot een community genaamd: 

Cursusoverstijgende activiteiten (pre)master. Hier deelt de opleiding praktische zaken en 

algemene (nieuws)berichten en vacatures. Blackboard is te vinden via uu.blackboard.com. Om 

in te loggen gebruik je je Solis-id en wachtwoord.  

 

Cursushandleiding 

In de Blackboardomgeving van elke cursus kun je onder “Course Content” de  

cursushandleiding vinden. In de cursushandleiding vind je informatie over o.a. de inhoud,  

opbouw van het onderwijs, werkvormen, verwachte voorbereiding, criteria waaraan je moet 

voldoen om de cursus met een voldoende af te ronden en de toetsing. 

        

            

                      
 

Rooster – MyTimetable 

Je rooster kun je raadplegen via mytimetable.uu.nl. Je logt in 

met je Solis-id en vervolgens kun je je rooster selecteren 

(eenmalig per semester). De groepsindeling en groepscodes 

die je hiervoor nodig hebt, worden begin september op 

Blackboard geplaatst.  

Let op: er kunnen wijzigingen in het rooster plaatsvinden, we 

raden je daarom aan om het rooster regelmatig te checken, 

minimaal voorafgaand aan elke onderwijsdag (vrijdag). 

Je kunt MyTimetable eenvoudig koppelen aan je eigen 

elektronische agenda. Op de ‘Help’ pagina in MyTimetable 

vind je uitgebreide instructies. Je kunt je persoonlijke rooster 

ook koppelen in de MyUUapp. 

 

 

MyUU app 

In de MyUU app voor studenten kun je informatie vinden over 

je studievoortgang (toetsresultaten in OSIRIS) en je 

persoonlijke rooster. Je kunt de app downloaden in de app 

stores van Android en Apple. Vervolgens log je in met je Solis-

id en wachtwoord. Het rooster moet je eenmalig in de app 

toevoegen. Ga naar ‘Rooster’, klik op het tandwieltje en volg 

de instructies. 

 

 

 

https://uu.blackboard.com/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_25_1
https://mytimetable.uu.nl/schedule
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Verplaatsen tussen de verschillende onderwijslocaties                                           

Op pagina 23 vind je een overzicht van onze verschillende onderwijslocaties. Sinds voorjaar 

2022 hebben we ons vaste onderwijsgebouw waar voorheen veel van ons onderwijs 

plaatsvond; het Hijmans van den Berghgebouw, tijdelijk moeten verlaten in verband met een 

renovatie. Het is een grote renovatie die collegejaar 2022-2023 nog niet klaar zal zijn. Voor 

alle vervangende onderwijslocaties geldt dat ze op loopafstand liggen van het UMC Utrecht 

en allemaal gesitueerd zijn op het Utrecht Science Park. De roosteraars proberen het 

onderwijs zo efficiënt mogelijk te roosteren, desondanks kan niet voorkomen worden dat je 

op meerdere locaties onderwijs volgt waardoor je rekening moet houden met reistijd (lopen) 

tussen verschillende lessen. Houd je rooster ook in de gaten voor mogelijke wijzigingen op 

het laatste moment.  

Installeer MS Teams voor online onderwijs 

Wanneer je online les hebt, gebeurt dit via Microsoft Teams. In het rooster is online les zichtbaar 

als: ONLINE_ONDERWIJS-ONLINE  

Achter de afkorting van de onderwijsvorm zie je ONLINE-LIVE staan of ONLINE-VIDEO als het een 

opname betreft. 

Let op! Zorg ervoor dat je MS Teams installeert voor aanvang van het onderwijs. Belangrijk is dat 

je de instructies van de universiteit volgt om MS Teams te installeren en niet via een bestaand 

account wilt deelnemen aan online onderwijs. Dat is om veiligheidsredenen technisch niet 

mogelijk. Via de volgende link installeer je Teams. 

https://manuals.uu.nl/nl/manual/teams-online-onderwijs-student/
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Begeleiding,advies en vragen. 

Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies?  

Er zijn verschillende medewerkers die jou advies kunnen geven en kunnen  

begeleiden. Ze kunnen je helpen met studiegerelateerde zaken, maar ook met  

zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.  

Het volledige overzicht vind je op students.uu.nl. 

 

Cursuscoördinator of werkgroepdocent. 

Voor inhoudelijke vragen, suggesties en opmerkingen over een cursus kan je terecht bij de 

coördinator van de betreffende cursus of bij de werkgroepdocent. Deze inhoudelijke punten 

kan je, indien nodig, ook met de jaarvertegenwoordiger (JVT-er) bespreken die deze 

onderwerpen kan inbrengen in het JVT-overleg (JVT-ers, programmacoordinator en 

opleidingsdirecteur zijn daar aanwezig) waar samen wordt gekeken waar eventuele 

verbeteringen in het onderwijs nodig en wenselijk zijn. 

 

Programmacoördinator 

Heb je vragen en/of opmerkingen/suggesties over de (organisatie van de) opleiding of het 

programma, neem dan contact op met de coördinator van jouw programma 

(premaster/FW/GWZ/VW). 

 

Studie-informatiepunt (STIP) 

Bij het STIP kun je terecht voor vrijwel alle vragen die je hebt als student. Zo  

kun je benodigde formulieren ophalen en inleveren bij STIP en kun je er terecht  

met vragen over problemen met accounts, waarmerken van diploma’s of het  

aanvragen van verklaringen. Verder kun je bij STIP een afspraak maken bij de  

Onderwijszaken. Kijk op students.uu.nl voor contactinformatie  

en openingstijden van STIP. 

 

Onderwijszaken  

Bij Onderwijszaken KGW kun je terecht voor: 

• vragen over opbouw van het onderwijsprogramma;  

• vragen over toelating voor de opleiding en cursussen;  

• afmelden voor toetsen en aanmelden voor herkansingen;  

• studievoortgangsregistratie.  

Contact neem je op viaOnderwijszakenKGW@umcutrecht.nl of  

telefonisch via 088-755 3478 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://students.uu.nl/gnk/VW/praktische-zaken/begeleiding-en-advies
https://students.uu.nl/gnk/VW/contact/studie-informatiepunt-stip
mailto:OnderwijszakenKGW@umcutrecht.nl
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Studiecoach 

Heb je last van frustratie, stress of onzekerheid? Leg je de lat te hoog 

en vind je het moeilijk om grenzen te stellen? Loop je bijvoorbeeld vast 

in de interactie met je stagebegeleider? Of ben je bang om fouten te 

maken en los te laten? 

Heb je het verlangen om meer voldoening, vertrouwen en plezier te 

ervaren bij de dingen die je doet? Om keuzes te maken die bij 

aansluiten bij jouw behoeften en drijfveren? Of ervaar je andere 

persoonlijke uitdagingen die van invloed zijn op jouw welzijn en/of 

studieloopbaan?  

 

Als coach kijk en denk ik graag met je mee! Samen verhelderen we wat belangrijk voor jou is 

en wat je momenteel belemmert. Vervolgens onderzoeken we hoe je hier enerzijds invloed 

op kunt uitoefenen en anderzijds beter kunt omgaan met de zaken waarbij dat niet het geval 

is. Zodat je vrijer wordt om je studie en leven vorm te geven op een manier die bij jou past 

en wat jij in de wereld wil brengen. 

Plan een afspraak via Planzelf of stuur een email. Wees ook welkom als je alleen maar even 

wil sparren, je hart wil luchten, geen heldere vraag hebt en nog twijfelt of coaching passend 

is. 

Studieadviseurs 

Bij problemen in en buiten je studie, zoals studieplanning, studievoortgang 

en/of studievertraging, ziekte, faalangst of studiemotivatie kun je terecht 

bij de studieadviseurs.  

 

Neem bij ziekte of persoonlijke problemen die kunnen leiden tot 

studievertraging zo snel mogelijk contact op met de studieadviseurs via 

adviseurs@umcutrecht.nl of plan een afspraak in via 

www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_KGW. Ook kun je terecht in hun 

inloopspreekuur tussen 12.30 en 13.30u. Het spreekuur is bedoeld voor 

korte vragen en een afspraak is niet nodig. Je vindt hen in het UMC; locatie: 

C.01.3.22 t/m C.01.3.24 

 

Bij specifieke vragen of persoonlijke problemen kan de studieadviseur  

je doorverwijzen naar de juiste instantie, bijvoorbeeld de studentendecaan, 

studentenpsycholoog of klachtencoördinator.  

Meer informatie over studentenbegeleiding vind je op 

https://students.uu.nl 

 

 

 

 

 

 

Juliëtte Schouten 

Annemoon Bregt 

Nynke Okma 

https://www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_Coach
mailto:c.r.okma@umcutrecht.nl
http://www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_KGW
https://students.uu.nl/gnk/GWZ/ondersteuning-en-ontwikkeling/bij-wie-kan-ik-terecht


12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrouwenspersoon  

Heb je tijdens je studie of stage te maken met ongewenste omgangsvormen? Dan is het 

belangrijk dat je dit bespreekt met iemand die je kunt vertrouwen. Onder ongewenste 

omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als 

ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de 

opleiding, de stage of in de privésfeer.’ Op students.uu.nl vind je de contactgegevens voor de 

vertrouwenspersoon. Alle genoemde personen zullen vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht 

omgaan en het niet delen met derden zonder jouw expliciete toestemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Career Services 

Ben jij Klinische Gezondheidswetenschappen 

gaan studeren om je door te ontwikkelen en 

misschien wel een andere baan te vinden? Dan 

helpen wij je graag verder door al tijdens je 

studie te oriënteren op je verdere loopbaan. 

Naast de aandacht die dit binnen het onderwijs 

krijgt, ondersteunt Career Services je bij de 

iding op je carrière na je opleiding 

  

Marte Otter Michelle Ritman 

voorbereiding op je carrière na je opleiding. Career Services biedt een groot aantal 

trainingen en workshops die je kunt volgen. Zie: uu.nl/careerservices. Ook kun je een 

afspraak maken met de Career Officer voor loopbaanadvies, een CV check of bijvoorbeeld 

het oefenen van een sollicitatiegesprek. Via de website kun je diverse testen doen zoals een 

werkwaarden test, persoonlijkheidstest en competentietest.  

  

Meer info of behoefte aan een gesprek? Neem contact met ons op!  

Marte Otter en Michelle Ritman, Career Officers van de Faculteit Geneeskunde.  

E-mail: careerofficer@umcutrecht.nl 
 

 

https://www.uu.nl/organisatie/vertrouwenspersoon
https://students.uu.nl/gnk/GWZ/career-services
mailto:careerofficer@umcutrecht.nl
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Reglementen, toetsing en praktische zaken 

 

Onderwijs- en Examenreglement (OER)                                                                             

Voor iedere student geldt een aantal rechten, plichten, regelingen en richtlijnen. Dit is 

vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement (OER). In het OER van je opleiding staan 

alle regelingen waarmee je als student in het onderwijs te maken krijgt of die je nodig hebt 

om van bepaalde voorzieningen gebruik te kunnen maken. Op students.uu.nl kun je deze 

raadplegen. 

 

Reglement Examencommissie 

Voor de exacte informatie over de gang van zaken met betrekking tot toetsen kun je het 

Reglement Examencommissie raadplegen. Ook het OER bevat hier relevante informatie over. 

Inzien kun je deze via students.uu.nl onder praktische informatie – regelingen en procedures. 

 

Tijdstippen toetsen 

Schriftelijke/digitale toetsen (dit geldt niet voor reparatiemomenten van toetsen) worden 

afgenomen op tijdstippen, die tenminste 30 dagen voor aanvang van het betreffende 

semester door de examencommissie zijn vastgesteld. Een en ander onder voorbehoud van 

tijdige toedeling van tentamenfaciliteiten door de Universiteit Utrecht. De geplande 

herkansingsdatum in augustus wordt bij voorkeur vastgesteld tegelijk met het toetsrooster 

voor het eerste semester. Het is dus belangrijk dat je de datum, plaats en tijd van de toetsen 

via https://mytimetable.uu.nl controleert op mutaties.  

 

Tijdig aanwezig zijn en legitimatie toetsen 

We verwachten dat je ruim van te voren aanwezig bent op de locatie waar een toets wordt 

afgenomen zodat je tijd hebt je jas en tas weg te hangen en je telefoon uit te schakelen. 

Hierdoor kan de toetsinstructie op tijd starten. Let op dat je bij een toets een geldig 

legitimatiebewijs meeneemt. 

 

Voldoende/onvoldoende 

Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. De eindbeoordeling van een 

cursus is voldoende (5,5 of hoger) of onvoldoende (5,4 of lager). Als je aan alle 

inspanningsverplichtingen tijdens de cursus hebt voldaan (zie hiervoor de cursushandleiding), 

word je uitsluitend bij een onvoldoende eindbeoordeling van een 4,0 of hoger, eenmaal in de 

gelegenheid gesteld een aanvullende of een vervangende toets te maken. Dit wordt ook wel 

een reparatie genoemd. Indien je beoordeling een 4,0 of lager is, dien je de cursus opnieuw 

te doen. Je komt niet in aanmerking voor aanvullende of vervangende toetsing indien een 

voldoende is toegekend. 

 

Inschrijving herkansing 

Studenten worden automatisch ingeschreven voor de herkansing. Als je geen gebruik wilt 

maken van de herkansing, dan meld je jezelf af.                                                                    

Mail hiervoor onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl.  

 

 

 

 

https://students.uu.nl/gnk/kgw/regelingen-en-procedures
https://students.uu.nl/gnk/kgw/regelingen-en-procedures
https://mytimetable.uu.nl/
file:///C:/Users/mstukste/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AVEZFHLV/onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl
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Signaalkaart  

Naast de cijferbeoordeling kan een examinator een signaalkaart afgeven aan een student 

m.b.t. tekortkomingen in gedrag, houding of academische competenties, die de student in 

een latere fase zou kunnen belemmeren in het succesvol afronden van de opleiding. De 

signaalkaart heeft als doel de student een tastbaar signaal te geven dat er verbetering 

noodzakelijk is. De studieadviseurs kunnen de student ondersteunen in advies en 

begeleiding. Meer informatie kun je vinden op Blackboard bij “Cursusoverstijgende 

activiteiten”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geldigheid (deel)toetsresultaten 

In de cursushandleiding staat beschreven hoe de toetsing van de cursus in elkaar steekt – 

hoe het cijfer wordt opgebouwd, welke deeltoetsen en opdrachten afgerond moeten worden 

om de cursus met een voldoende te kunnen afronden. Deeltoetsen en opdrachten die 

behaald zijn binnen een cursus die niet met goed gevolg is afgelegd, vervallen na het 

studiejaar waarin zij zijn behaald. De geldigheidsduur van behaalde cursussen in het 

Premasterprogramma is 36 maanden. Zie voor geldigheid in de Master het OER. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat als je een toets onverhoopt niet kan maken? 

Voor toetsen geldt verplichte aanwezigheid of een verplichte deadline om iets in te leveren.  

Data waarop toetsen gepland staan worden ruim van tevoren door de opleiding bekend 

gemaakt via het toetsrooster (MyTimetable), zodat je er met je persoonlijke planning 

rekening mee kunt houden.  

Toch kunnen er omstandigheden zijn waardoor je door overmacht niet op het toetsmoment 

aanwezig kunt zijn of je werk niet op tijd kunt inleveren. De examencommissie beslist dan of 

je recht hebt op een reparatie. Ze bepaalt hiervoor of er echt sprake was van overmacht 

(bijvoorbeeld door ziekte, ernstige familieomstandigheden of een onaangekondigde staking 

in het openbaar vervoer).  

Om overmacht vast te kunnen stellen heeft de examencommissie bewijsmateriaal van je 

nodig (bijvoorbeeld een rouwkaart van een direct familielid). Omdat dit soort bewijsmateriaal 

vaak privacygevoelige informatie bevat, delegeert de Examencommissie het onderzoek van 

het bewijsmateriaal vaak aan de studieadviseurs. De studieadviseurs hebben 

geheimhoudingsplicht.  

Welke stappen moet je zetten als je een toets door overmacht niet kunt maken?     

Meld dit zo spoedig mogelijk aan onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl. 

Dien -zodra je daar weer toe in staat bent - een verzoek voor reparatie in bij de 

Examencommissie via examencommissiekgw@umcutrecht.nl met uitleg over je situatie.   

Maak - om de procedure vlot te laten verlopen - ook meteen een afspraak bij de 

studieadviseur (studieadviseurskgw@umcutrecht.nl) om je bewijsmateriaal te laten 

onderzoeken. 

 

https://students.uu.nl/sites/default/files/OER%20master%20KGW%202022-2023.pdf
mailto:onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl
mailto:examencommissiekgw@umcutrecht.nl
file://///DS.UMCUTRECHT.NL/GROUPS/DOO/Pers/KGW/Algemeen/Introductiedag/2022-2023%20Introductiedag/Informatiewijzer/Informatiewijzer%2022-23/studieadviseurskgw@umcutrecht.nl


15 
 

 

Aanwezigheidsplicht 

 

75% Aanwezigheidsplicht voor werkgroepen en HST-bijeenkomsten 

De opleiding KGW verwacht actieve betrokkenheid van alle deelnemers. In de OER is 

hiervoor vastgelegd dat studenten moeten deelnemen aan minimaal 75% van de 

onderwijs- of projectgroepen en practica om voor een cursus te slagen. Onder 

aanwezigheid wordt verstaan: fysieke aanwezigheid als het onderwijs op locatie is 

georganiseerd en online aanwezigheid als het onderwijs online (via TEAMS) gegeven 

wordt. In de cursushandleiding van een cursus kun je zien welke bijeenkomsten van de 

desbetreffende cursus verplicht zijn. 

  

100% Aanwezigheidsplicht voor bijeenkomsten die deel uitmaken van de toetsing 

Alle bijeenkomsten die deel uitmaken van de toetsing, staan in het toetsrooster dat te 

vinden is op Mytimetable. Voor deze bijeenkomsten is aanwezigheid verplicht. De 

toetsbijeenkomsten tellen niet mee voor de 75% aanwezigheidsplicht.  

  

Presentie registratie 

Om de aanwezigheidsregels te bewaken wordt je aanwezigheid geregistreerd door de 

werkgroepsdocent of de organisator van de HST-bijeenkomst. Als er fysiek onderwijs 

geroosterd is, word je alleen geregistreerd als je fysiek aanwezig bent. Bij online 

geroosterd onderwijs telt je online aanwezigheid. 

  

Meld afwezigheid vooraf                                                                                             

Meld je afwezigheid bij een bijeenkomst - indien mogelijk - vooraf per mail aan de 

werkgroepsdocent. Het vermelden van de reden is niet verplicht, maar kan later van 

belang zijn om in aanmerking te komen voor een reparatieopdracht als je niet voldaan 

hebt aan de 75% aanwezigheidsplicht. 

  

Verzoek om onderwijs online te volgen 

Als je verhinderd bent om het onderwijs op locatie fysiek te volgen, kun je de docent 

vragen of het onderwijs hybride aangeboden kan worden. Niet alle onderwijs is echter 

geschikt om in hybride vorm aangeboden te worden. De docent is vrij een eigen afweging 

te maken. Als de docent besluit dat je het onderwijs op locatie online mag volgen, wordt je 

online aanwezigheid niet als ‘aanwezig’ geregistreerd en telt niet mee voor de 75% 

aanwezigheidsplicht. Dit is onafhankelijk van de reden waarom je het  onderwijs online 

volgt (bijv. bruiloft, griep, Covid en weersomstandigheden). De 25% die gemist mag 

worden is bedoeld voor dit soort situaties. 

  

Uitzonderingssituaties 

In bijzondere zwaarwegende omstandigheden (bijvoorbeeld: stage buitenland, 

zwaarwegende gezondheidsproblematiek) zijn uitzonderingen op deze regel mogelijk. 

Indien je door overmacht meer dan 25% van de bijeenkomsten dreigt te missen, kan je de 

examencommissie verzoeken om vrijstelling van de 75%-aanwezigheidsplicht of om het 

mee laten tellen van online gevolgd onderwijs voor de aanwezigheidsplicht. De overmacht 

zal dan moeten worden aangetoond bij de studieadviseur en er is toestemming nodig van 

de examencommissie. Overleg met de examinator en/of de studieadviseur of je hiervoor in 

aanmerking komt en hoe je een verzoek indient.  
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Niet voldaan aan 75% aanwezigheidsplicht    

Indien je aan het einde van de cursus niet hebt voldaan aan de 75% aanwezigheidsplicht, 

kan de cursus niet worden met een voldoende worden afgerond. Uiterlijk twee weken voor 

het einde van de cursus kun je bij de examinator een verzoek indienen of je gemiste 

bijeenkomsten mag compenseren door een vervangende opdracht. De examinator weegt 

o.m. of de reden van afwezigheid wel of niet excuseerbaar is en of het aantal gemiste 

bijeenkomsten niet te groot is. Bij een negatief besluit van de examinator, dien je de 

betreffende cursus opnieuw te volgen. 

  

Afwezigheid bij een verplichte (toets)bijeenkomst 

Als je door overmacht afwezig bent (geweest) bij een verplichte toetsbijeenkomst, neem je 

zo spoedig contact op met je werkgroepsdocent met het verzoek of je de gemiste 

toetsbijeenkomst kunt inhalen of repareren. De beslissing zal o.m. afhangen van de vraag 

of de overmacht door de studieadviseur bevestigd kan worden en of er eerder 

toetsbijeenkomsten zijn gemist. 
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Gedragscodes 

 

Code of Conduct 

De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten 

van de Universiteit Utrecht.  Deze gedragsregels vormen richtlijnen voor op de universiteit, 

maar ook daarbuiten. Ook staan de missie en de kernwaarden van de UU hierin beschreven. 

Je kunt op students.uu.nl de Code of Conduct inzien of downloaden. 

 

Gedragscode taal 

De gedragscode taal regelt de taal waarin ons onderwijs wordt verzorgd en de taal waarin 

wordt getoetst en geëxamineerd. Je kunt op students.uu.nl de gedragscode inzien of 

downloaden. 

 

 

 

 

  

https://www.uu.nl/sites/default/files/code_of_conduct_universiteit_utrecht_1.0.pdf
https://www.uu.nl/sites/default/files/ubd-uu-algemeen-gedragscode-taal.pdf
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Studeren in het buitenland 

Studeren in het buitenland betekent vaak een enorme stimulans voor je academische en 

persoonlijke ontwikkeling. Er zijn diverse mogelijkheden om een programmaonderdeel of 

activiteit in het buitenland te doen, bijvoorbeeld (een deel van) je afstudeeronderzoek of 

keuzeonderwijs, vervanging van een cursus door een vergelijkbare cursus in het buitenland, 

of het presenteren van je onderzoeksresultaten op een congres in het buitenland. Ook kun je 

(onder normale omstandigheden) een internationale ervaring opdoen in het binnenland door 

bijvoorbeeld een Summerschool cursus te volgen. Ben je van plan om een studieonderdeel in 

het buitenland te gaan volgen, dan kan het International Office van het Onderwijscentrum 

van het UMC Utrecht helpen met begeleiding en advies. Kijk voor meer informatie en de 

meest recente ontwikkelingen op students.uu.nl  

E-mail: international.office@umcutrecht.nl 

 

Corona 

Voor de laatste informatie en richtlijnen rondom het Corona virus check het  

actuele beleid op students.uu.nl 

 

  

https://students.uu.nl/gnk/GWZ/onderwijs/studeren-in-het-buitenland
mailto:international.office@umcutrecht.nl
https://www.uu.nl/informatie-coronavirus
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Kwaliteit, kwaliteitsbewaking, inspraak en medezeggenschap 

We zijn continu bezig om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te blijven verbeteren. 

De stem van studenten vinden we hierbij van enorm belang. We vragen alle studenten na 

afloop van een cursus een anonieme evaluatie in te vullen.  We willen je als opleiding met 

klem vragen de moeite te nemen de evaluatie in te vullen. We hebben je echt nodig! 

 

In iedere cursushandleiding wordt aangegeven welke wijzigingen zijn gemaakt  

in het onderwijs ten opzichte van het jaar ervoor op basis van o.a. de  

cursusevaluaties.  

 

Naast het invullen van evaluaties zijn er ook medezeggenschapscomissies en panels waarin je 

als student je stem kunt  te laten horen en kunt bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding. 

Persoonlijke redenen voor jou als student om je hiervoor op te geven kunnen  zijn: 

persoonlijke groei in kennis en vaardigheden, vergroten van je netwerk, ervaring opdoen met 

bestuurlijk overleggen en omdat een waardevolle aanvulling is op je CV! Hieronder worden 

de commissies verder toegelicht en hoe je hiervan lid kunt worden.    

 

Jaarvertegenwoordiging (JVT) 

Elke werkgroep binnen de (pre)master heeft zijn eigen jaarvertegenwoordiger.  

Samen vormen zij het JVT panel van de opleiding. 

 

Vier keer per jaar vindt tijdens de lunchpauze een overleg plaats tussen de  

JVT, opleidingsdirecteur en programmacoördinator. Dit overleg heeft als doel  

te bespreken hoe studenten het lopende onderwijs ervaren. De opleiding kan  

vervolgens, soms zelfs nog tijdens de cursus, het onderwijs bijsturen en verbeteren aan de 

hand van de signalen uit de JVT. 

 

Om JVT-er te worden heb je geen specifieke ervaring nodig. Het is wel  

belangrijk dat het je aanspreekt om na te denken over wat goed en minder  

goed gaat in het onderwijs dat je volgt. Ook inventariseer je zowel positieve  

als negatieve ervaringen van je medestudenten. Je moet enthousiast en  

kritisch kunnen zijn en het leuk vinden om je mening te geven. De totale  

tijdsinvestering is ongeveer 6-8 uur per jaar. 

 

Heb je interesse? Geef het door aan je docent en mail naar 

beleidsmedewerkerkgw@umcutrecht.nl 

 

Curriculumcommissie 

Na ieder semester worden alle cursussen besproken in de curriculumcommissie. 

Examinatoren stellen verbetervoorstellen voor naar aanleiding van de  

resultaten van de cursusevaluaties, JVT-verslagen, feedback van docenten,  

maar ook de inhoudelijke visie vanuit het programma.  

De input vanuit de studenten is hierbij belangrijk. Een aantal studenten wordt  

vanuit de JVT gevraagd deel te nemen aan dit overleg. De commissie bestaat  

verder uit de programmaleiders (hoogleraren), programmacoördinatoren en  

de bij het onderwijs betrokken cursuscoördinatoren. 

 

mailto:beleidsmedewerkerkgw@umcutrecht.nl
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Opleidingscommissie 

De Opleidingscommissie KGW (OC) heeft 6 leden en is  

samengesteld uit masterstudenten en docenten  

Fysiotherapiewetenschap, Gezondheidswetenschappen  

voor Zorgprofessionals en Verplegingswetenschap.  

De leden worden benoemd door de decaan. De OC controleert  

de uitvoering van het kwaliteitszorgsysteem en adviseert de  

opleidingsdirecteur over het beleid van de opleiding. 

Belangrijke, steeds terugkerende onderwerpen op de agenda zijn:  

de wijze van kwaliteitsbewaking, wijzigingen in de onderwijsprogramma’s                                 

en het onderwijs- en examenreglement (OER). Naar aanleiding van een 

advies van de OC onderneemt de opleidingsdirecteur zo nodig actie  

richting de programmacoördinatoren c.q. cursuscoördinatoren.  

 

Vragen of opmerkingen bestemd voor de OC? De huidige studentleden horen graag van je: 

Carlijn Veldhuis (GWZ) en Ruben Stekelenburg (FW). Voor VW is de positie nog vrij dus 

reageer snel! Ben je benieuwd of het OC lidmaatschap wat voor jou is? Je bent altijd welkom 

een keer mee te lopen. De OC is bereikbaar op opleidingscommissieKGW@umcutrecht.nl 

 

Examencommissie 

De Examencommissie (EC) is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van 

tentamens en examens en het objectief vaststellen of de student voor het examen is 

geslaagd. Verder ziet de Examencommissie toe op een correcte gang van zaken rond 

tentamens en examens, verleent vrijstellingen, toetst studieprogramma’s van individuele 

studenten en reikt diploma’s uit. De Examencommissie is daarnaast belast met het 

behandelen van (mogelijke) fraudegevallen. In het Reglement Examencommissie zijn de 

regels van de Examencommissie vastgelegd. Deze vind je op students.uu.nl  

De examencommissie is bereikbaar op examencommissieKGW@umcutrecht.nl 

 

Studentenraad en O&O-raad 

                                                                                              
 

Onderwerpen zijn o.a.: beleid en strategie m.b.t. Onderwijs en Onderzoek, begroting UMC 

Utrecht, Kaderstelling UMC Utrecht, Onderwijs- en Examenregelingen (instemmingsrecht). De 

gesprekspartner van de Studentenraad is de decaan. Mei 2023 volgen verkiezingen voor een 

nieuwe raad! Er is 1 zetel beschikbaar voor een KGW-masterstudent. Als het je interessant 

lijkt dan kun je contact opnemen met de studentenraad via studentenraad@umcutrecht.nl . 

Ook voor opleidingsoverstijgende vragen kun je hun benaderen. 

 

De Studentenraad Geneeskunde is het 

Medezeggenschapsorgaan voor studenten van de 

universitaire opleidingen van het Onderwijscentrum van 

het UMC Utrecht en behartigt de belangen van 

studenten in de opleidingen en binnen de organisatie 

van het UMC. De studentenraad praat en denkt mee over 

alles wat met onderwijs en onderzoek te maken heeft en 

doet dat samen met het personeel in de Onderwijs en 

Onderzoeksraad (O&O-raad). 

 

Di-Janne Barten 

Voorzitter OC 

mailto:opleidingscommissieKGW@umcutrecht.nl
https://students.uu.nl/gnk/kgw/regelingen-en-procedures
mailto:examencommissieKGW@umcutrecht.nl
file://///DS.UMCUTRECHT.NL/GROUPS/DOO/Pers/KGW/Algemeen/Introductiedag/2022-2023%20Introductiedag/Informatiewijzer/Informatiewijzer%2022-23/studentenraad@umcutrecht.nl%20
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Studievereniging  

De studievereniging van KGW is Scientia Una Sanitatis - SUS. Zij helpen met de 

onderwijsinspraak in het Onderwijscentrum, coördineren verschillende commissies en 

organiseren diverse interessante maar ook gezellige activiteiten. Contributie is €25,- euro per 

jaar, maar betaalt zich in de korting op boeken en activiteiten al snel weer terug. Voor meer 

informatie over SUS, zie www.susutrecht.nl. 

De activiteiten variëren van borrels tot lezingen en andere zaken. De carrièregerichte en 

onderwijsinhoudelijke evenementen zijn te vinden in de agenda op de studentensite.  

            

            

            

            

            

    

 

Studentassessor 

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

Zo worden de werkzaamheden van onderwijsmedewerkers naadloos afgestemd met de 

meningen, wensen en belangen van hun studentenpopulatie.  

Op deze manier richt de Studentassessor zich op het verbinden van studenten  

aan de organisatie.           

 

Je kunt per e-mail contact opnemen via studentassessorDOO@umcutrecht.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om op de hoogte te blijven van Scientia Una 

Sanitatis - SUS, like de Facebookpagina en/of hun 

Instagram. Kijk voor meer informatie op 

https://susutrecht.com 

 

 

St 

 

De Studentassessor vertegenwoordigt alle studenten van de van 

de universitaire opleidingen van het Onderwijscentrum van het 

UMC Utrecht in het bestuur. Hier adviseert en denkt de student 

mee over beleidsgerelateerde zaken. Daarnaast vormt de 

Studentassessor een centraal aanspreekpunt voor studenten uit 

de medezeggenschap en de studieverenigingen aangaande 

operationalisering en beleid van diverse studentzaken. De 

Studentassessor sluit aan en/of coördineert deelname van 

studenten aan een variëteit van overleggen binnen het 

Onderwijscentrum van het UMC Utrecht om hier 

studentenperspectief in te brengen. 
 

Lara Lynn Vooijs 

http://www.susutrecht.nl/
file://///DS.UMCUTRECHT.NL/GROUPS/DOO/Pers/KGW/Algemeen/Introductiedag/2022-2023%20Introductiedag/Informatiewijzer/Input%20stukjes/studentassessorDOO@umcutrecht.nl
http://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/susutrecht/
https://susutrecht.com/
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Social Media 

Medewerkers én studenten van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht maken gebruik 

van social media. Op de Richtlijn gebruik social media van het UMC Utrecht is een aanvulling 

voor studenten gemaakt. De intentie van deze richtlijn is om richting te geven aan het 

gebruik van social media en om studenten te ondersteunen in veilig en verantwoordelijk 

gebruik van deze online middelen.  

 

Zes regels:  

1. doe niets op social media wat jou, je docenten, medestudenten of patiënten kan schaden; 

2. respecteer auteursrecht en portretrecht - plaats nooit beelden, audiofragmenten of teksten 

van colleges en ander onderwijsmateriaal, zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent 

of medestudent;  

3. wees je bewust van het karakter van social media;  

4. ga correct om met het merk UMC Utrecht;  

5. geef aan dat je geen officiële woordvoerder bent;  

6. meld het als je een bericht tegenkomt waarin het UMC Utrecht, je docenten of 

medestudenten in een negatief daglicht worden gesteld door  te mailen naar 

BeleidsmedewerkerKGW@umcutrecht.nl. Je kunt de volledige richtlijn vinden op 

students.uu.nl. 

 

Instagram 

KGW bevindt zich ook op Instagram. Hoewel dit geen officieel communicatiekanaal is tracht 

de opleiding hier de buitenwereld steeds een korte inkijk te geven in waarom je KGW zou 

studeren, welke activiteiten er spelen en of er bijvoorbeeld wat te vieren valt. Langzaamaan 

groeien de volgers en ontstaat er meer interactie. We vinden het leuk als jij ons ook weet te 

vinden!  Daarom hier ons adres: kgw_uu Tot gauw op Instagram!        

 

  

https://students.uu.nl/nieuws/update-richtlijn-social-media
https://students.uu.nl/nieuws/update-richtlijn-social-media
https://www.instagram.com/kgw_uu/
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Onderwijsgebouwen en adressen  

Het onderwijs van KGW vindt verspreid over verschillende gebouwen plaats. Dit kan in het 

UMC Utrecht zijn of op loopafstand daarvan op het Utrecht Science park. Ook via Google 

Maps kun je de gebouwen vinden. 

 

 

 
 

         
 

               

 

Bolognalaan 101                                 

Bolognalaan 101                                              

3584 CJ Utrecht 

 

 

 

            

Victor J. Koningsbergergebouw 

Budapestlaan 4a-b                                     

3584 CD Utrecht 

 

Educatorium                              

Leuvenlaan 19                                       

3584 CE Utrecht 

   

 
Olympos                                      

Uppsalalaan 3                                       

3584 CT Utrecht           

UM UMC Utrecht 

Heidelberglaan 100 

3584 CX Utrecht 

 

Bolognalaan 101 

Bolognalaan 101 3584 

CJ Utrecht 

 
Androclusgebouw          

Yalelaan 1             

3584 CL Utrecht 

https://www.google.nl/maps/place/Heidelberglaan+3,+3584+CS+Utrecht/@52.084578,5.1723062,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6689b417a68cb:0x5baa31d131fcb040!8m2!3d52.084578!4d5.1723062
https://www.google.nl/maps/place/Heidelberglaan+3,+3584+CS+Utrecht/@52.084578,5.1723062,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6689b417a68cb:0x5baa31d131fcb040!8m2!3d52.084578!4d5.1723062
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Aanduiding locaties in het rooster: 

UMC  CLZ1 of CLZ2, CLZ3 MBU = Computerleerzalen UMC 

UMC  P1 of P2 = Practicumzalen UMC 

UMC = C01 (C01 (C01.1.18, C01.1.19, C01.1.21, C01.1.24, C01.1.27, C01.1.31?)                 

Androclusgebouw =  ANDRO                                                                                                                       

BOL = Bolognalaan                                                                                                                    

EDUC (Alpha, Beta, Gamma) = Educatorium 

KBG = Victor J. Koningsbergergebouw 

M.. = Marinus Ruppertgebouw 

MiCaffé= AZU MI CAFFE 

Olympos = Olympos 

STRAT-GEEL = Stratenum - Gele collegezaal 

UNNIK = W.C. van Unnik gebouw 

 

Collegezalen 

Groene, Blauwe en Roze collegezaal = deze bevinden zich in het UMC.  

Gele collegezaal = deze bevindt zich in het Stratenum. Tegenover de collegezalen in het 

UMC loopt een gang naar het Stratenum, als je deze uitloopt zie je  

aan de rechterkant de Gele collegezaal. 

CL1, CL2 en CL3/Computerleerzalen = deze benader je via het Stratenum via de volgende 

route Bij aankomst ga je na 50 meter rechts de deuren door. CL1 bevindt zich  

meteen rechts. Voor CL2: Ga rechtdoor de deur door en sla rechtsaf. CL2 en  

CL3 bevinden zich aan het einde van de gang rechts.  

 

Onderwijslokalen - C.01 

Op C.01, in de C toren van het UMC aan de oostvleugel, zijn zes onderwijsruimtes. In de 

westvleugel zijn ruimtes voor de studieadviseurs en de kamer van de studentenraad. Je 

bereikt deze via volgende route. Let op deze route breek je in de C-gang al af. 

MiCaffé = direct na binnenkomst in het Stratenum, zijn er twee onderwijsruimtes achter het 

Micaffé, bereikbaar via het Micaffé.  

 

Een plattegrond van het Utrecht Science Park zelf vind je op students.uu.nl. 

  

https://www.uu.nl/stratenum
https://www.plattegrondumcutrecht.nl/#map/d245_d226
https://www.plattegrondumcutrecht.nl/#map/d245_d55
https://www.uu.nl/organisatie/campus/plattegrond/plattegrond-campus-utrecht-science-park
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Lijst van veel gebruikte afkortingen 

 

Algemeen 

KGW = Klinische Gezondheidswetenschappen 

FW = Fysiotherapiewetenschap 

GWZ = Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals 

VW = Verplegingswetenschap 

PM = Premaster 

M1 = Masterjaar 1 

M2 = Masterjaar 2 

 

Soorten onderwijs 

BYOD = Bring Your Own Device 

COO = Computer ondersteund onderwijs 

HC = Hoorcollege 

KGWV = Evenementen 

PR = Practicum 

PRES = Presentatie 

RC = Responsiecollege 

WC = Werkcollege 

WGB = Begeleide werkgroep 

WGO = Onbegeleide werkgroep 

ZS = Zelfstudie 

 

Cursussen 

AO = Afstudeeronderzoek 

AV = Academische Vorming 

HST = Health Sciences Today (Profilering) 

I&O = Implementatie en Opinievorming (FW) 

IS = Inleiding Statistiek 

KO = Keuzeonderwijs 

KSM = Klassieke Statistische Methoden 

LeDo = Leren Doceren 

LHC = Leadership in Healthcare 

M&S = Methodologie en Statistiek 

MKLO = Methodologie Kwalitatief Onderzoek 

MKNO = Methodologie Kwantitatief Onderzoek 

O&I = Onderzoek en Implementatie (VW) 

OA = Opzet Afstudeeronderzoek 

OO = Onderzoeksontwerp (FW) 

QoHC = Quality of Healthcare 

SLO = Systematisch Literatuuronderzoek 

WVP = Wetenschap en de verpleegkundige praktijk (VW) 

WZP = Wetenschap naar Zorgpraktijk (GWZ) 

ZPW = Zorgpraktijk naar Wetenschap (GWZ) 
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Management Team Klinische Gezondheidswetenschappen 

 

 

                                                                                                           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

  

  

 

Organisatie, programmaleiders en coördinatoren Klinische Gezondheidswetenschappen  

Dr. Mirelle Stukstette 

Opleidingsdirecteur 
Dr. Anushka Choté 

Opleidingscoördinator 

 
 

Prof.dr. Ellen Gerrits 

Programmaleider 

Gezondheidswetenschappen 

voor Zorgprofessionals 

Prof.dr. Lisette Schoonhoven 

Programmaleider 

Verplegingswetenschap 

Prof.dr. Cindy Veenhof 

Programmaleider 

Fysiotherapiewetenschap 
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Team Klinische Gezondheidswetenschappen 

  

 
 

Margriet Bosselaar 

Beleidsmedewerker 

Wiebke van Haperen 

Stafmedewerker 

Anita Jacobs               

Senior Onderwijskundige 

 
Hedie Langen 

Managementassistent 

 

Dr. Janjaap van der Net 

Innovator 
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Programmacoördinatoren Klinische Gezondheidswetenschappen 

 

 

                                                                                                           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

 

 

  

 

Drs. Tjarco Koppenaal 

Programmacoördinator 

Premaster 

Dr. Martijn Pisters 

Programmacoördinator 

Fysiotherapiewetenschap 

Dr. Tim Takken 

Programmacoördinator 

Gezondheidswetenschappen 

voor Zorgprofessionals 

Dr. Sigrid Vervoort 

Programmacoördinator 

Verplegingswetenschap 

 

 

  



29 
 

Cursuscoördinatoren Premaster 

 

 

                                                                                                           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                     

            

            

            

            

            

            

            

            

            

              

 

 

 

Dr. Jolein Iestra 

Academische Vorming 
Dr. Marijke Kars 

Methodologie 

Kwalitatief Onderzoek 

 
 

Dr. Megan Milota 

Academische Vorming, 

onderdeel Medical 

Humanities 

Dr. Maria Schipper 

Inleiding Statistiek 
Dr. Jaap Trappenburg 

Methodologie 

Kwantitatief Onderzoek  

 

Drs. Cas Kruitwagen 

Klassieke Statistische 

Methoden 
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Cursuscoördinatoren Masterprogramma’s Klinische Gezondheidswetenschappen 

 

 

                                                                                                           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                     

            

            

            

            

            

            

            

            

            

              

 

Dr. Di-Janne Barten 

Implementatie en 

Opinievorming 

Dr. Marco van Brussel 

Onderzoeksontwerp 

 

Prof. dr. Ellen Gerrits          

Van Zorgpraktijk naar 

Wetenschap 
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