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MBK rooster 2017 – 2018 (versie 2) 

De huidige versie van dit document vervangt eerdere versies en de daarin 

beschreven afspraken. 

PERIODE 1 
Lesdagen op zaterdag + zondag 
2017: 
30/9 - Algemeen; Cellen & weefsels* 
1/10 - Hart en vaatstelsel* 
21/10 - Ademhalingsstelsel* 
22/10 - Bewegingsstelsel*# 

 

Examendag zondag 12/11:  

 Examens modules periode 1 

PERIODE 2 

Lesdagen op woensdag + donderdag 
13/12 - Spijsverteringsstelsel# 
14/12 - Spijsverteringsstelsel# 
2018: 
10/1 - Urinewegstelsel# 
11/1 - Genitaal stelsel# 
 

Examendag zondag 28/1:  

 Examens modules periode 2 

 (Her)examens modules  
        periode 1 
 
 
 

PERIODE 3 

Lesdagen op woensdag + donderdag 
14/2 - Zenuwstelsel*# 
15/2 - Zenuwstelsel*# 
14/3 - Zintuigen*#; Huid# 
15/3 - Hormoonstelsel* 
 

Examendag zondag 8/4:  

 Examens modules periode 3 

 (Her)examens modules  
        periode 1, 2 

PERIODE 4 
Lesdagen op woensdag + donderdag 
18/4 - Bloed- en lymfestelsel, afweer* 
19/4 - Levensfase  
16/5 - Algemene farmacologie 
17/5 - Praktische vaardigheden en casuïstiek 
 

Examendag zondag 10/6:  

 Examens modules periode 4 

 (Her)examens modules  
periode 1, 2, 3 

Zondag 1 juli 2017 Herexamens alle modules 

 

 

 



MBK rooster 2017 – 2018 (versie 2) 2 

a) Psychosociale basiskennis (psbk) 

In het onderwijsprogramma document staan drie modules psbk 

beschreven: 2 lesdagen Psychologie en 1 lesdag Psychiatrie. Deze 

modules worden buiten het MBK rooster om lesgegeven op 10 

september 2017, 10 en 11 februari 2018. De examinering van de les- en 

studiestof (zie lesbrief psbk) zal aan het einde van de betreffende 

lesdagen plaatsvinden.  

 

b) Praktische vaardigheden en casuïstiek 

De informatievaardigheden worden buiten het MBK programma 

behandeld in de leerlijn Onderzoek, welke lesdagen voor de 

verschillende jaargangen plaatsvinden in week 3, 4, of 5.  

Binnen het MBK lesprogramma is daarom een gehele lesdag ‘Praktische 

vaardigheden en casuïstiek’ ingevoegd. Op deze dag zullen ook de 

alarmsymptomen aan bod komen.  

Omdat vaardigheden ten aanzien van lichamelijk onderzoek en klinisch 

redeneren (casuïstiek) alleen in de praktijk eigen gemaakt kunnen 

worden, mag deze lesdag zo vaak worden bijgewoond als de student wil, 

zij het minimaal één keer. Over deze dag zal geen schriftelijk examen 

worden afgenomen. De student zal worden beoordeeld op actieve 

deelname aan de lesdag en diens inzet bij eventuele opdrachten. 

Stethoscoop en bloeddrukmeter dienen (indien in bezit) te worden 

meegenomen naar de les. Ook is het handig om kleding aan te hebben 

waarbij men de mogelijkheid heeft om een gedeelte van het 

bovenlichaam te ontbloten voor onderzoek. 

 

c) AyurYoga en Ayurveda Technicians 

De met een  # aangeven modules zijn specifiek aangeduid voor de 

Ayurveda Technicians (AT) (eerste 2 jaar van de opleiding AP). Studenten 

in opleiding voor AT hebben de andere MBK lessen nog niet nodig en 

kunnen de afzonderlijke modules met een examen afronden.  

 

Hetzelfde geldt voor de studenten AyurYoga (AY), zij hoeven enkel de 

modules aangegeven met een * te volgen. Alléén voor studenten AY die 

vóór lesjaar 2016-2017 zijn begonnen, geldt dat zij niet de modules 
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Algemeen, Cellen & weefsels, Hart en vaatstelsel en Bloed- en 

lymfestelsel hoeven te volgen. Dit is een voortzetting van de toenmalige 

inrichting van het AY curriculum. Deze studenten wordt echter dringend 

geadviseerd zo mogelijk wel deze modules te volgen vanwege de 

inhoudelijke meerwaarde hiervan voor de AY praktijk. Ook het volgen 

van de overige, niet-verplichte MBK modules wordt hierom sterk 

aanbevolen voor alle AY studenten.  

 

d) Modulaire opzet en examinering MBK curriculum 

In lesjaar 2015-2016 is begonnen met een MBK rooster nieuwe stijl, 

waarbij alle modules worden lesgegeven binnen één lesjaar en 

studenten zelf kunnen kiezen wanneer zij gedurende hun opleiding een 

MBK onderdeel afronden. Ook is de modulevolgorde gewijzigd ten 

opzichte van het MBK onderwijsprogramma document (zie portal) zodat 

er een inhoudelijke opbouw van kennis kan plaatsvinden gedurende het 

curriculum.  

Idealiter wordt een gevolgde periode of module afgesloten met een 

examen op de eerstvolgende examendatum. Tijdens het lesjaar zijn er 

vier momenten waarop studenten (her)examens kunnen afleggen en is 

er één algehele herexamendatum aan het einde van het lesjaar.  

Let op: Het volgen van een lesdag is verplicht voor het afleggen van een 

examen over de betreffende module. Men dient men zich voor zowel het 

volgen van een les als het afleggen van een (her)examen op de gewenste 

datum op te geven via de studentenadministratie (zie tevens het OER en 

OS op de portal).  

 

Vanwege de overgang naar een nieuwe curriculumopzet is er voor een 

deel van de studenten een spreiding opgetreden van de modules die zij 

nog moeten volgen. Lesjaar 2017-2018 vormt daarom een derde 

‘overgangsjaar’, waarin studenten op het door hen zelf gekozen moment 

examen en/of herexamen kunnen doen voor de (losse) modules die zij 

nog nodig hebben. Dit heeft tot gevolg dat ook de cijferberekening per 

module plaatsvindt (i.p.v. per ‘blok’ of ‘periode’) en elke module daarom 

dient te worden afgesloten met een voldoende!  

Enige restricties betreffende examinering zijn deze: 



MBK rooster 2017 – 2018 (versie 2) 4 

- Over een gevolgde lesmodule dient binnen hetzelfde lesjaar een 

examen te worden afgelegd. 

- Er is slechts eenmaal de mogelijkheid om een herexamen te doen 

over een reeds gevolgde en geëxamineerde module (dit geldt ook 

voor de modules uit eerdere lesjaren). Indien een herexamen niet 

met een voldoende wordt afgesloten, dient de student de lesmodule 

opnieuw te volgen alvorens hij hier weer examen over kan afleggen. 

- Herexamens over modules die in het huidige lesjaar gevolgd zijn, 

dienen tevens binnen hetzelfde lesjaar gemaakt te worden. Voor 

herexamens over modules die in periode 4 vallen betekent dit dat er 

maar één herexamenmoment is, namelijk 1 juli 2018. 

- Let op: Alle examens die worden afgelegd op de herexamendatum van 

1 juli 2018, zullen beschouwd worden als een herexamen! Ook indien 

de student op deze datum voor het eerst een examen aflegt over een 

bepaalde module. Een onvoldoende op een examen op deze datum 

betekent dus dat de student de lesmodule opnieuw zal moeten volgen. 

 

e) Bloeddrukmeter en stethoscoop  

Deze dienen door de student zelf worden aangeschaft. In de lesdag 

‘Praktische vaardigheden en casuïstiek’ zal praktijkoefening aan bod 

komen en met bloeddrukmeters  en stethoscopen worden gewerkt. Deze 

dienen daarom te worden meegenomen naar de betreffende lesdag.  

 


