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Overzicht geldende eisen EPASS verschillende lichtingen – 1-12-2016 
 

Eisen voor het e-portfolio (EPASS)  
Vanaf Batch 17 (instroom Major – uniform deel vanaf dec. 2015 – jan. 2016) 
 
Het gehele e-portfolio (EPASS) wordt tijdens de master tweemaal summatief beoordeeld: 
 

1) Na het 1e en 2e masterjaar, als de major gedifferentieerd is afgerond, en  
2) Na het 3e masterjaar, als de track klinisch verdiepend is afgerond. 

 
De eisen die gelden voor beide beoordelingsmomenten zijn te vinden in het examenprogramma van 
jouw afstudeerrichting. 
 

Welke examenprogramma is voor mij van toepassing? 
 
In tabel 1. kun je per instroommoment en afstudeerrichting vinden, welk examenprogramma voor 
jou van toepassing is.  
 

 
 
Wat zijn de minimale aantallen voor het 1e en 2e masterjaar (Major)? 

In tabel 2. kun je per instroommoment en afstudeerrichting vinden aan welke minimale 
kwantitatieve eisen je e-portfolio dient te voldoen. In de tabel kun je tevens terugvinden welke 
onderdelen er per beoordelingsmoment beoordeeld zullen worden.  

In het examenprogramma vind je nader gespecificeerd bij welk (sub)onderdeel van het onderwijs je 
welke formulieren dient in te vullen (bijvoorbeeld hoeveel formulieren er vereist zijn bij niveau 1 en 
2 of blok 1 t/m 4 van het gedifferentieerd coschap).  

NB: Blok 5 (alleen LH/VV) en het Extern onderwijs zijn onderdeel van de major gedifferentieerd, 
maar de beoordelingen van de competenties die tijdens deze blokken in het e-portfolio worden 
verzameld worden meegenomen voor de summatieve beoordeling van het 3e masterjaar en 
gekoppeld aan de klinische track. 
 

Wat zijn de minimale aantallen voor het 3e masterjaar (Track)? 

In tabel 3. kun je per instroommoment en afstudeerrichting vinden aan welke minimale 
kwantitatieve eisen je e-portfolio dient te voldoen. In de tabel kun je tevens terugvinden welke 
onderdelen er per beoordelingsmoment beoordeeld zullen worden. 

In het examenprogramma vind je nader gespecificeerd bij welk (sub)onderdeel van het onderwijs je 
welke formulieren dient in te vullen.  

De examenprogramma’s zijn te vinden op Blackboard onder Master Algemeen > 
Toetsing in de master > Examenprogramma master DGK 
 
De huidige bestandsnamen van de examenprogramma’s bevatten instroommaanden- en jaren 
die overeen komen met de batchmaanden- en jaren zoals die zijn gecommuniceerd via de 
Masterplanning. Zij verwijzen dus naar de start van de Major Uniform. Het kan zijn dat de 
huidige bestandsnamen niet overeen komen met de bestandsnamen zoals die eerder vanuit 
OSZ zijn gecommuniceerd. 
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Overzicht geldende eisen EPASS verschillende lichtingen – 1-12-2016 
 

Tabel 1. Geldend examenprogramma per instroommoment en afstudeerrichting 

Batch Start Major – Uniform deel Geldend Examen programma 

17 Dec 2015 & jan 2016 (GD) 
Januari 2016 (LH) 
Januari 2016 (Paard) 

9 = master examenprg Alle richtingen (versie juli 2016) 
 

18 Maart & april 2016 (GD) 
April & mei 2016 (LH) 

9 = master examenprg Alle richtingen (versie juli 2016) 
 

19 Sept & okt 2016 (GD) 
Sept & okt 2016 (LH) 
September 2016 (Paard) 

9 = master examenprg Alle richtingen (versie juli 2016) 
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Overzicht geldende eisen EPASS verschillende lichtingen – 1-12-2016 
 

Tabel 2. Minimale aantallen voor beoordeling van het 1e en 2e masterjaar (MAJOR) –  
per instroommoment en afstudeerrichting 
 
 
Beoordeling 1e en 2e masterjaar – 
(MAJOR) 
 
minimale aantallen 
 

 
BATCH 17 & 18 
 

 
BATCH 19 

  GD9 LH9 P9 GD9 LH9 P9 

Gedifferentieerd coschap – KPB docent 8 9 7 8 9 7 

Gedifferentieerd coschap – KPB student 8 7 7 8 7 7 

Gedifferentieerd coschap - EBCR 4 4 4 4 4 4 

Gedifferentieerd coschap - MSF 2 1 2 2 1 2 

Gedifferentieerd coschap - POP 3 3 3 3 3 3 

Gedifferentieerd coschap – leerverslag intervisie 1 1 1 1 1 1 

Gedifferentieerd coschap – gespreksverslag  
tutorgesprek 

 2^  2^  2^ 3 3 3 

       

Basiscoschappen - POP 1 1 1 1 1 1 

Basiscoschappen – gespreksverslag tutorgesprek 1 1 1 1 1 1 

Basis coschap GD – KPB docent NVT 3 3 NVT 3 3 

Basis coschap GD – KPB student NVT 3 3 NVT 3 3 

Basis coschap P – KPB docent 3 3 NVT 3 3 NVT 

Basis coschap P – KPB student 3 3 NVT 3 3 NVT 

Basis coschap LH/VV – KPB docent 4 NVT 4 4 NVT 4 

Basis coschap LH/VV – KPB student 3 NVT 3 3 NVT 3 

 
^= Het aantal van 3 tutorgesprekken geldt in principe vanaf BATCH 17 & 18: deze groep heeft het eerste jaar deze 
verplichting nog niet; wel vanaf het tweede jaar.  
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Overzicht geldende eisen EPASS verschillende lichtingen – 1-12-2016 
 

Tabel 3. Minimale aantallen voor beoordeling van het 3e masterjaar (TRACK) –  
per instroommoment en afstudeerrichting 
 
 
Beoordeling 3e masterjaar (TRACK) –  
 
minimale aantallen 
 

 
BATCH 17 & verder 
 
 

   GD9  LH9  P9 

Track verdieping – KPB docent 3 5 3 

Track verdieping – KPB student 3 - 3 

Track verdieping – EBCR 2 2 2 

Track verdieping – MSF 1 1 1 

Track – (eind)POP 1 1 1 

Track – gespreksverslag tutorgesprek 1 1 1 

    

Blok 5 LH/VV – KPB docent NVT 1 NVT 

Blok 5 LH/VV – KPB student NVT 1 NVT 

Blok 5 LH/VV – EBCR NVT 2 NVT 

    

Extern onderwijs – KPB docent 4 4 1 

Extern onderwijs – EBCR   -# 1 1 

Extern onderwijs - MSF 1 1 - 

Extern onderwijs - POP 1 1 1 

Extern Onderwijs – gespreksverslag tutorgesprek 1 1 1 

    

NB: Blok 5 (alleen LH/VV) en het Extern onderwijs zijn onderdeel van de major gedifferentieerd, 
maar de beoordelingen van de competenties die tijdens deze blokken in het e-portfolio worden 
verzameld worden meegenomen voor de summatieve beoordeling van het 3e masterjaar en 
gekoppeld aan de klinische TRACK. 

 
# In het Extern Onderwijs van programma Gezelschapsdierenwordt een EBCR op papier gemaakt, zie het 
examenprogramma. Er hoeven geen EBCR’s in het e-portfolio te worden opgenomen. 
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Overzicht geldende eisen EPASS verschillende lichtingen – 1-12-2016 
 

Uitgewerkte eisen voor het e-portfolio (EPASS) 
Geldend vanaf BATCH 17 (instroom Major – uniform deel vanaf dec. 2015 – jan. 2016) 
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Gezelschapsdieren – MAJOR 

Beoordeling 1e en 2e masterjaar –(MAJOR) –  
minimale aantallen 

Examenprogramma 
Master  

 

Gedifferentieerd coschap – KPB docent 
Niveau 1 - Min. 4x KPB docent (iedere competentie moet min. 4 keer worden beoordeeld). 
Niveau 2 - Min. 4x KPB docent (iedere competentie moet min. 4 keer worden beoordeeld). 

8 
(4) 
(4) 

Gedifferentieerd coschap – KPB student 
Niveau 1 - Min. 4x KPB medestudent (iedere competentie moet min. 4 keer worden beoordeeld). 
Niveau 2 - Min. 4x KPB medestudent (iedere competentie moet min. 4 keer worden beoordeeld). 

8 
(4) 
(4) 

Gedifferentieerd coschap – EBCR 
Niveau 1 - Min. 2x EBCR 
Niveau 2 - Min. 2x EBCR 
 
Let op: De verdiepende opdracht van MMVD (waarbij een EBCR formulier wordt gebruikt) wordt in 
EPASS opgenomen, maar telt niet mee voor het aantal te behalen EBCR’s in de major. 

4 
(2) 
(2) 

Gedifferentieerd coschap – MSF 
Niveau 1 - Min. 1x MSF 
Niveau 2 - Min. 1x MSF 

2 
(1) 
(1) 

Gedifferentieerd coschap – POP 
Niveau 1 - Min. 1x POP: In ieder geval een POP twee weken na aanvang van niveau 1.  
Niveau 2 - Min. 2x POP:  

1. In ieder geval 1 POP bij aanvang van niveau 2.  
2. In ieder geval 1 POP laatste week niveau 2.  

3 
(1) 
(2) 

Gedifferentieerd coschap – leerverslag intervisie 
Niveau 1 - Het leesverslag van de intervisie 
Niveau 2 -  

1 

Gedifferentieerd coschap – gespreksverslag tutorgesprek  
Niveau 1 - Het gespreksverslag van het eerste tutorgesprek (in te plannen rond aanvang niveau 1) 
Niveau 2 - Het gesprekverslag van het derde tutorgesprek (in te plannen rond aanvang niveau 2) + 
                Het gesprekverslag van het vierde tutorgesprek (in te plannen rond eind niveau 2) 
 
^= Het aantal van 3 tutorgesprekken geldt in principe vanaf BATCH 17 & 18: deze groep heeft het 
eerste jaar deze verplichting nog niet; wel vanaf het tweede jaar.  

  2/3^ 
(1) 
(2) 

 

Basis coschappen – POP  
Min. 1 POP, namelijk voor aanvang van het eerste basiscoschap.  

1 

Basis coschappen - gespreksverslag tutorgesprek 
Het gesprekverslag van het tweede tutorgesprek (in te plannen voor het eerste basiscoschap) 

1 

Basis coschap P – KPB docent 
Min. 3x KPB docent (de competenties veterinair handelen, communicatie en PO moeten min. 3 keer 
worden beoordeeld; de andere competenties indien mogelijk. 

3 

Basis coschap P – KPB student 
Min. 3x KPB docent (de competenties veterinair handelen, communicatie en PO moeten min. 3 keer 
worden beoordeeld; de andere competenties indien mogelijk. 

3 

Basis coschap LH/VV – KPB docent 
Min. 3x KPB docent (iedere competentie moet min. 3 keer worden beoordeeld) 
1x KPB Tolakkerweek (meestal week 10)  

4 

Basis coschap LH/VV – KPB student 
Iedere competentie moet min. 3 keer worden beoordeeld 

3 
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Overzicht geldende eisen EPASS verschillende lichtingen – 1-12-2016 
 

Gezelschapsdieren – TRACK 
 
Beoordeling 3e masterjaar (TRACK) –  
minimale aantallen 

Examenprogramma 
Master  

 

Track verdieping – KPB docent 
Min. 3x KPB docent (iedere competentie moet min. 3 keer worden beoordeeld) 

3 

Track verdieping – KPB student 
Min. 3x KPB docent (iedere competentie moet min. 3 keer worden beoordeeld) 

3 

Track verdieping – EBCR 
2x EBCR 

2 

Track verdieping – MSF 
1x MSF 

1 

Track – (eind)POP 
Indien de student haar/zijn masterprogramma afsluit met deze track, dient zij/hij aan het eind 
van de track een EINDPOP te schrijven. Dit POP is gekoppeld aan het zesde en tevens laatste 
tutorgesprek.  

1 

Track – gespreksverslag tutorgesprek 
Het gespreksverslag van het zesde tutorgesprek moet ook worden opgenomen in het e-portfolio.  

1 

 

Extern onderwijs – KPB docent 
Min. 4x KPB door docent op locatie (begeleidend dierenarts; 1 per 2 weken. Iedere competentie 
moet min. 4 keer worden beoordeeld).  

4 

Extern onderwijs – EBCR 
 
In het Extern Onderwijs van programma Gezelschapsdierenwordt een EBCR op papier gemaakt, 
zie het examenprogramma. Er hoeven geen EBCR’s in het e-portfolio te worden opgenomen. 

 - 

Extern onderwijs – MSF 
Min. 1x MSF 

1 

Extern onderwijs – gespreksverslag tutorgesprek  
Het gespreksverslag van het vijfde tutorgesprek (in te plannen rond aanvang EO) 

1 

Extern onderwijs – POP 
Min. 1x POP: voor aanvang EO. 

1 

  

NB: het Extern onderwijs is onderdeel van de major gedifferentieerd, maar de beoordelingen van de competenties die tijdens 
deze blokken in het e-portfolio worden verzameld worden meegenomen voor de summatieve beoordeling van het 3e 
masterjaar en gekoppeld aan de klinische TRACK.  
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Landbouwhuisdieren - MAJOR 
 

Beoordeling 1e en 2e masterjaar –(MAJOR) 
minimale aantallen 

Examenprogr. 
Master  

 

Gedifferentieerd coschap – KPB docent  
Blok 1 – Min. 3x KPB in de kliniek (1x herkauwer, 1x varken, 1x pluimvee. Iedere competentie moet 
min. 3x worden beoordeeld) 
Blok 2 - Min. 1x KPB docenten Tolakker, iedere competentie moet min. 2x worden beoordeeld) 
Blok 3 - Per eigen bedrijf 1x KPB docent, dus 3 KPB docent ( iedere competentie moet min. 1x worden 
beoordeeld). 
Blok 4 - Min. 2x KPB in de 5 weken ULP, ingevuld verspreid over de periode over meerdere casuïstiek 
(iedere competentie moet min. 1 keer worden beoordeeld). 

9 
(3) 

 
(1) 
(3) 

 
(2) 

 

Gedifferentieerd coschap – KPB student  
Blok 1 – Min. 3x KPB medestudent (iedere competentie moet min. 3 keer worden beoordeeld) 
Blok 2 - (iedere competentie moet min. 2 keer worden beoordeeld) 
Blok 3 - (per eigen bedrijf 1x, iedere competentie moet min. 1x worden beoordeeld), dus 3 KPB 
student 
Blok 4 - 

7 
(3) 
(1) 
(3) 

 

Gedifferentieerd coschap – EBCR 
Blok 1 - Min. 1x EBCR tijden de kliniek week varken 
Blok 2 - 
Blok 3 - (1x EBCR gekoppeld aan bedrijfsopdracht voeding, 1x EBCR gekoppeld aan bedrijfsopdracht 
epidemiologie/welzijn, 1x EBCR verdiepingsopdracht ) 
Blok 4 – 
 
Let op: De verdiepende opdracht van MMVD (waarbij een EBCR formulier wordt gebruikt) wordt in 
EPASS opgenomen, maar telt niet mee voor het aantal te behalen EBCR’s in de major. 

4 
(1) 

 
(3) 

 
- 

Gedifferentieerd coschap – MSF 
Blok 1 – 
Blok 2 – 
Blok 3 - Min. 1x MSF van de bedrijfsanalyse (veehouder, dierenarts, begeleider en min. 1x 
medestudent) 
Blok 4 - 

1 
 
 

(1) 
 

Gedifferentieerd coschap – POP 
Blok 1 - Min. 1x POP: in ieder geval bij aanvang van Blok 1.  
Blok 2 - 
Blok 3 - Min. 1x POP; in ieder geval een POP voor aanvang van Blok 3 
Blok 4 - Min. 1x POP: in ieder geval een POP voor aanvang van Blok 4. 

3 
(1) 

 
(1) 
(1) 

Gedifferentieerd coschap – leerverslag intervisie 
Blok 1 – Het leerverslag van de intervisie 
Blok 2 – 
Blok 3 - 
Blok 4 - 

1 
(1) 

Gedifferentieerd coschap – gespreksverslag tutorgesprek  
Blok 1 – Het gespreksverslag van het eerste tutorgesprek, in te plannen bij aanvang Blok 1.  
Blok 2 – 
Blok 3 – Het gespreksverslag van het tweede tutorgesprek (in te plannen in periode rond eind blok 3, 
aanvang blok 4.  
Blok 4 – Het gespreksverslag van het vierde tutorgesprek, in te plannen voor aanvang Blok 4. 
 
^= Het aantal van 3 tutorgesprekken geldt in principe vanaf BATCH 17 & 18: deze groep heeft het 
eerste jaar deze verplichting nog niet; wel vanaf het tweede jaar. 

2/3^ 
(1) 

 
(1) 
(1) 
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Landbouwhuisdieren – MAJOR (vervolg) 
 

Basis coschappen – POP  
Min. 1 POP, namelijk voor aanvang van het eerste basiscoschap.  

1 

Basis coschappen - gespreksverslag tutorgesprek 
Het gesprekverslag van het tweede tutorgesprek (in te plannen voor het eerste basiscoschap) 

1 

 Basis coschap GD – KPB docent 
Min. 3x KPB docent (iedere competentie moet min. 3 keer worden beoordeeld) 

3 

Basis coschap GD – KPB student 
Min. 3x KPB medestudent (iedere competentie moet min. 3 keer worden beoordeeld) 

3 

Basis coschap P – KPB docent 
Min. 3x KPB docent (de competenties veterinair handelen, communicatie en PG moeten min. 3 keer 
worden beoordeeld; de andere competenties indien mogelijk.  

3 

Basis coschap P – KPB student 
Min. 3x KPB medestudent (de competenties veterinair handelen, communicatie en PG moeten min. 3 
keer worden beoordeeld; de andere competenties indien mogelijk. 

3 
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Overzicht geldende eisen EPASS verschillende lichtingen – 1-12-2016 
 

Landbouwhuisdieren - TRACK 
 

Beoordeling 3e masterjaar (TRACK) –  
minimale aantallen 

Examenprogramma 
Master  

 

Track verdieping – KPB docent 
Blok 7a - Binnen de 10 weken haalt de student min. één KPB op.  
Blok 7b - 1x KPB van de presentatie 
Blok 7c - Min. 3x KPB docent6  (iedere competentie moet min. 1 keer worden beoordeeld)  

5 
(1) 
(1) 
(3) 

Track verdieping – KPB student - 

Track verdieping – EBCR 
Blok 7a - 
Blok 7b - 
Blok 7c– 2x EBCR (1x op basis van een casus varken; 1x op basis van I&I bijdrage) 

2 

Track verdieping – MSF 
Blok 7a - 
Blok 7b - 
Blok 7c – Min. 1x MSF (begeleider, min. 2x senior coassistent, en 2x basis coassistent) 

1 
 
 

(1) 

Track – (eind)POP 
Indien de student haar/zijn masterprogramma afsluit met deze track, dient zij/hij aan het eind 
van de track een EINDPOP te schrijven. Dit POP is gekoppeld aan het zesde en tevens laatste 
tutorgesprek. 

1 

Track - gespreksverslag tutorgesprek 
Het gespreksverslag van het zesde tutorgesprek moet ook worden opgenomen in het e-portfolio.  

1 

 

 

Blok 5 LH/VV – KPB docent 
Min. 1x KPB docent (iedere competentie moet min. 1 keer worden beoordeeld) 

1 

Blok 5 LH/VV – KPB student 
Min. 1x KPB medestudent (iedere competentie moet min. 1 keer worden beoordeeld) 

1 

Blok 5 LH/VV – EBCR      
2x EBCR                                                                  

2 

Extern onderwijs – KPB docent 
Min. 4x KPB door een docent op locatie (begeleidend dierenarts. Iedere competentie moet min. 2 
keer worden beoordeeld) 

4 

Extern onderwijs – EBCR 
Min. 1x EBCR (min. op basis van een klinische casus met koppel gerelateerde problematiek, 
beoordeeld door begeleider op terugkomdag) 

1 

Extern onderwijs – MSF  
(veehouders, dierenartsen, assistenten, collega) 

1 

Extern onderwijs – POP 
Min. 1x POP, voor aanvang EO.  

1 

Extern onderwijs - gespreksverslag tutorgesprek 
Het gespreksverslag van het vijfde tutorgesprek, in te plannen voor aanvang EO. 

1 

  

NB: Blok 5 en het Extern onderwijs zijn onderdeel van de major gedifferentieerd, maar de beoordelingen van de competenties 
die tijdens deze blokken in het e-portfolio worden verzameld worden meegenomen voor de summatieve beoordeling van het 
3e masterjaar en gekoppeld aan de klinische TRACK.  
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Paard – MAJOR 
 

Beoordeling 1e en 2e masterjaar –(MAJOR) 
minimale aantallen 

Examenprogramma 
Master  

 

Gedifferentieerd coschap – KPB docent 
Niveau 1 – Min. 3 KPB docent (waarvan 1 bij IK en 1 bij HK. Iedere competentie moet min. 3x 
worden beoordeeld) 
Niveau 2 – Min. 4 KPB docent (waarvan 1 bij AK en 1 bij VP. Iedere competentie moet min. 4x 
worden beoordeeld) 

7 
(3) 

 
(4) 

Gedifferentieerd coschap – KPB student 
Niveau 1 - Min. 3 KPB medestudent (iedere competentie moet min. 3x worden beoordeeld) 
Niveau 2 - Min. 4 KPB medestudent (Iedere competentie moet min. 4 keer worden beoordeeld) 

7 
(3) 
(4) 

Gedifferentieerd coschap – EBCR 
Niveau 1 - Min. 2 EBCR. Meer informatie staat vermeld in de studiewijzer. 
Niveau 2 – Min 2 EBCR 
 
Let op: De verdiepende opdracht van MMVD (waarbij een EBCR formulier wordt gebruikt) wordt in 
EPASS opgenomen, maar telt niet mee voor het aantal te behalen EBCR’s in de major. 

4 
(2) 
(2) 

Gedifferentieerd coschap – MSF 
Niveau 1- 
Niveau 2 – 2 MSF procedures 

2 
 

(2) 

Gedifferentieerd coschap – POP 
Niveau 1 – Min. 1x POP, in ieder geval 1 POP gereed bij aanvang van niveau 1.  
Niveau 2 – Min. 2x POP: 

1. In ieder geval 1 POP aanvang niveau 2. 
2. In ieder geval 1 POP laatste week niveau 2.  

3 
(1) 
(2) 

Gedifferentieerd coschap – leerverslag intervisie 
Niveau 1 – Het leerverslag van de intervisie.  
Niveau 2 - 

1 
(1) 

Gedifferentieerd coschap – gespreksverslag tutorgesprek  
Niveau 1 - Het gespreksverslag van het eerste tutorgesprek (in te plannen bij aanvang niveau 1) 
Niveau 2 – Het gespreksverslag van het derde tutorgesprek, in te plannen aanvang niveau 2 + 
                Het gesprekverslag van het vierde tutorgesprek, in te plannen laatste week niveau 2.  
 
^= Het aantal van 3 tutorgesprekken geldt in principe vanaf BATCH 17 & 18: deze groep heeft 
het eerste jaar deze verplichting nog niet; wel vanaf het tweede jaar. 

  2/3^ 
(1) 
(2) 

 

Basis coschappen – POP  
Min. 1 POP, namelijk voor aanvang van het eerste basiscoschap.  

1 

Basis coschappen - gespreksverslag tutorgesprek 
Het gesprekverslag van het tweede tutorgesprek (in te plannen voor het eerste basiscoschap) 

1 

Basis coschap GD – KPB docent 
Min. 3x KPB docent (iedere competentie moet min. 3 keer worden beoordeeld) 

3 

Basis coschap GD – KPB student 
Min. 3x KPB medestudent (iedere competentie moet min. 3 keer worden beoordeeld) 

3 

Basis coschap LH/VV – KPB docent 
Min. 3x KPB docent (iedere competentie moet min. 3 keer worden beoordeeld) 
1x KPB Tolakkerweek (meestal week 10)  

4 
(3) 
(1) 

Basis coschap LH/VV – KPB student 
Min. 3x KPB medestudent (iedere competentie moet min. 3 keer worden beoordeeld) 

3 
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Paard - TRACK 
 

Beoordeling 3e masterjaar (TRACK) –  
minimale aantallen 

Examenprogramma 
Master  

 

Track verdieping – KPB docent 
Minimaal 3x KPB docent (iedere competentie moet min. 3 keer worden beoordeeld) 

3 

Track verdieping – KPB student 
Minimaal 3x KPB medestudent (iedere competentie moet min. 3 keer worden beoordeeld) 

3 

Track verdieping – EBCR 
Minimaal 2x EBCR 

2 

Track verdieping – MSF 
Minimaal 1x MSF.  

1 

Track – (eind)POP 
Aan het eind van de master wordt door iedere student een EINDPOP (=POP6) geschreven, welke 
gekoppeld is aan het 3e en tevens laatste tutorgesprek van de master. 

1 

Track – gespreksverslag tutorgesprek 
Het gespreksverslag van het zesde tutorgesprek moet ook worden opgenomen in het e-portfolio. 

1 

 

Extern onderwijs – KPB docent 
Min. 1x KPB (ingevuld door begeleider. Iedere competentie moet min. 1 keer worden beoordeeld). 

1 

Extern onderwijs – EBCR 
1x EBCR (op basis van een klinische casus) 

1 

Extern onderwijs - MSF - 

Extern onderwijs – POP 
Min. 1x POP: In ieder geval 1 POP vóór het extern onderwijs.  

1 

Extern onderwijs - gespreksverslag tutorgesprek 
Het gespreksverslag van het vijfde tutorgesprek, in te plannen voor aanvang EO. 

1 

  

NB: het Extern onderwijs is onderdeel van de major gedifferentieerd, maar de beoordelingen van de competenties die tijdens 
deze blokken in het e-portfolio worden verzameld worden meegenomen voor de summatieve beoordeling van het 3e 
masterjaar en gekoppeld aan de klinische TRACK.  

 
 


