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Registreren extracurriculair vak 

Geneeskunde 

 
 
 

Je kunt naast de bachelor en master Geneeskunde extra vakken volgen of 
studieonderdelen doen die niet standaard in het curriculum zitten. De resultaten kun je 
laten invoeren in uSis en je kunt studieonderdelen ook laten vermelden op het 
diplomasupplement van je bachelordiploma. 

Voorwaarde 

Het extracurriculaire vak (ECV) moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:  

 Het ECV is onderdeel van een bachelor- of masteropleiding aan een universiteit in 
Nederland of daarbuiten. 

 Aan het ECV zijn studiepunten (EC) toegekend en het behaalde resultaat is (als het 
gaat om een ECV behaald aan de Universiteit Leiden) op tijd ingevoerd in uSis. 

 Aan het ECV zijn EC toegekend en het originele bewijs van het behaalde resultaat 
kan overlegd worden (als het gaat om een EVC behaald aan een andere nationale 
dan wel internationale universiteit). 

 De student is ingeschreven als geneeskundestudent aan het LUMC op het moment 
dat het eindoordeel van het ECV wordt afgegeven. 

 Het betreffende ECV is niet vermeld op een bachelor- of masterdiploma van een 
tweede studie van de student. 

 

Procedure 

Als het gaat om een ECV behaald aan de Universiteit Leiden:  

1. Zorg voor invoeren vak in uSis: Controleer altijd of het vak ook echt is ingevoerd in 
uSis, dit moet uiterlijk één maand voordat het laatste studieonderdeel van het 
diploma wordt afgerond.  

2. Dien een verzoek in: Dien uiterlijk één maand voordat je het laatste 
studieonderdeel van de opleiding afrondt een verzoek in tot vermelding op het 
diplomasupplement. Dit doe je door een mail te sturen aan 
studentenadministratie@lumc.nl  Geef aan om welk ECV het gaat.  

3. Controleer: Kijk in uSis bij 'mijn studievereisten' of het betreffende vak goed 
vermeld staat. Zo, ja dan wordt dit vak bij diplomering automatisch op je 
bachelordiplomasupplement vermeld.   

https://usis.leidenuniv.nl/
mailto:studentenadministratie@lumc.nl
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Als het gaat om een ECV behaald  aan een andere universiteit (nationaal dan wel 
internationaal):  

1. Zorg voor een origineel bewijs: regel een origineel bewijs van het behaalde resultaat 
met daarbij aangegeven het aantal behaalde EC.  

2. Dien een verzoek in: Dien uiterlijk één maand voordat je het laatste studieonderdeel 
van de opleiding afrondt een verzoek in tot vermelding van het ECV op het 
diplomasupplement bij de examencommissie Geneeskunde. Adres: 
Examencommissie Geneeskunde, per adres DOO, Postbus 9600, 2300 RC Leiden. Van 
de examencommisie krijg je bericht of de ze instemmen met je verzoek. 

3. Controleer: Als de examencommissie heeft ingestemd met je verzoek, kijk dan in uSis 
bij 'mijn studievereisten' of het betreffende ECV goed vermeld staat. Zo, ja dan 
wordt dit vak bij diplomering automatisch op je bachelordiplomasupplement 
vermeld. 

Contact 

Voor vragen over het registreren van extracurriculaire vakken kun je terecht bij de 
studieadviseur of bij de studentadministratie. 

https://usis.leidenuniv.nl/
mailto:studieadviseurGNK@lumc.nl
mailto:doo-studentenadministratie@lumc.nl

