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Covid-19 – Meest gestelde vragen 
Voor masterstudenten 
 
In dit overzicht vind je de vragen en antwoorden die door jou en/of je collega’s de afgelopen periode 
zijn gesteld over de stop en herstart. Updates t.o.v. laaste versie zijn geel gemarkeerd. De lijst wordt 
steeds bijgewerkt. We hopen dat je begrijpt dat we niet alle vragen meteen kunnen beantwoorden. 
We werken hard aan goede oplossingen. 
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Contactgegevens 

Heb je na het lezen van deze FAQ nog vragen? 

Ben je masterstudent? Mail dan naar master.gnk@vumc.nl  
Ben je bachelorstudent? Zie FAQ Bachelorstudenten of mail de studentenbalie@vumc.nl  
Heb je vragen over je buitenlandstage? Zie FAQ buitenlandstage of mail international@vumc.nl 
 
We beantwoorden je mail zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen. Bij dringende 
zaken kun je in het onderwerp van je mail ‘SPOED’ vermelden. 
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Algemene vragen over sluiting Faculteit der Geneeskunde VU 
 

Hebben de actuele ontwikkelingen en maatregelen in de Covid-pandemie gevolgen voor de 
voortgang van mijn opleiding? 
De snelle stijging van het aantal positieve coronatests is momenteel (nog) niet terug te zien in de 
ziekenhuizen, waardoor in de huidige situatie de covidzorg op relatief laag niveau blijft ten opzichte 
van de maanden ervoor. Dit betekent dat we op dit moment voldoende supervisie en exposure 
kunnen waarborgen op de coschaplocaties. Je coschappen gaan dus door, waar nodig in aangepaste 
vorm (zie ook beslismodel-2e-golf-COVID19).  
Omdat de anderhalve meter maatregel van kracht blijft, vinden zowel VCP als KTO onderwijs in het 
KTC nog zo veel mogelijk online plaats (zie vragen over onderwijs tijdens Covid-19 pandemie).   
We blijven de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten houden en volgen daarbij de landelijke 
richtlijnen van de Rijksoverheid en de richtlijnen van de Nederlandse Federatie van UMC’s en van de 
VU.  
 
Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Covid-pandemie en de gevolgen voor 
mijn opleiding?  
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die direct consequenties hebben voor jouw opleiding, worden 
deze via de FAQ’s gepubliceerd; deze worden in principe iedere 2 weken geüpdatet en wanneer 
nodig vaker. Houd dus deze ook in de gaten. 
 
Zijn de gebouwen toegankelijk? 
De medische faculteit is voor studenten alleen toegankelijk voor gepland onderwijs of geplande 
afspraken met docenten of medewerkers. Het Klinisch Training Centrum in het VUmc is uitsluitend 
voor onderwijs op de geroosterde tijden, beperkt opengesteld. Hiervoor gelden speciale afspraken 
voor binnenkomst en vertrek die worden beschreven in het document ‘infectiepreventiebeleid 
Covid-19 pandemie’.  
Het KTC-secretariaat blijft tot nader order gesloten. 
De actuele openingstijden van de overige campusgebouwen vind je op www.vu.nl 
 
Waarom vind er niet méér fysiek onderwijs plaats in de masteropleiding (bijvoorbeeld bij 
intervisie of toetsen) nu er een verruiming is voor universiteiten? 
De  behoefte aan meer ontmoeting, buiten de ziekenhuis setting om, is meer dan begrijpelijk. Die 
voelen wij als opleiding ook. We moeten ons echter nog steeds aan de 1,5 meter maatregel houden. 
Omdat we de lesruimtes niet ten volle kunnen benutten, maakt dit geschikte ruimtes schaars: op de 
campus, in het ziekenhuis en in het KTC. Los van de ruimtebeperking moeten we ook rekening 
houden met persoonsstromen in en rond de gebouwen, patiënten daaronder begrepen.  
We hopen dat er binnenkort meer ruimte komt om toekomstgericht na te kunnen denken over meer 
ontmoeting on site. 
 
Is de bibliotheek geopend? 
Vanaf maandag 5 juli is de medische bibliotheek in Amsterdam UMC, locatie VUmc weer beperkt 
open. Masterstudenten die hun klinische stage in VUmc volgen kunnen vanaf dan weer gebruik 
maken van een beperkt aantal studieplekken. Zie verder intranet 
De digitale dienstverlening van de bibliotheek blijft beschikbaar via https://ub.vu.nl/nl/. Het lenen 

van boeken blijft mogelijk op basis van reservering via Libsearch.  
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Het lukt mij niet om in mijn eigen omgeving/thuis te studeren of tentamens af te leggen. Wat kan 
ik doen? 
Voor studenten die echt niet thuis in hun eigen omgeving kunnen studeren of tentamens kunnen 
maken, zijn een beperkt aantal studie- en tentamenplekken beschikbaar. Kijk op de website voor de 
meest actuele informatie. Kun je wél thuis studeren, dan doe je dat ook en kom je niet naar de VU. 

Vragen over vaccinatie 

 
Ik heb de vaccinatieronde voor coassistenten gemist, kan ik mij op een later tijdstip nog laten 
vaccineren via Amsterdam UMC? 
Nee, dat is niet meer mogelijk, maar iedereen van 12 jaar en ouder kan inmiddels een afspraak 
maken voor het landelijke vaccinatieprogramma via www.coronavaccinatie-afspraak.nl 
 
Ik ben gevaccineerd tegen Covid-19. Gelden de test- en quarantaine richtlijnen ook voor mij? 
Ja, ook na vaccinatie kun je besmet raken met Covid-19 of anderen hiermee besmetten. Ons 
infectiepreventiebeleid en de test- en quarantaine richtlijnen blijven tot nader order voor iedereen 
gelden!  
 
Ik wil mij niet laten vaccineren. Heeft dat consequenties voor mijn opleiding? 
Daar is nog niets over bekend. Op dit moment gelden enkel de landelijke afspraken en daar is geen 
sprake van een vaccinatieplicht. Ook is nog niet bekend of ziekenhuizen in het buitenland dit als 
voorwaarde gaan stellen om studenten uit Nederland te ontvangen. 
 
Mag ik worden ingezet bij het prikken van de Covid-vaccinaties tijdens mijn coschap?  
Het kan voorkomen dat je in deze uitzonderlijke tijden om te helpen bij het geven van vaccinaties. In 
beginsel kan dit alleen bij een coschap langer dan 6 weken en niet meer dan 2 dagen per coschap. Bij 
het leveren van goede zorg en zeker in crisissituaties staat een goede (interdisciplinaire) 
samenwerking voorop; we vertrouwen dan ook op je professionaliteit en rekenen erop dat je elkaar 
te hulp schiet waar nodig.   
 
Ik wil de GGD gaan helpen met het zetten van Covid-19-vaccinaties. Zij willen echter een verklaring 
van de opleiding waaruit blijkt dat ik ervaring heb met het zetten van injecties/vaccinaties. Hoe 
vraag ik die aan? 
Een dergelijke verklaring kunnen wij niet afgeven. Omdat je als coassistent nog niet BIG-
geregistreerd bent, mag je alleen onder supervisie van een BIG-geregistreerd persoon handelen, 
zoals ook het geval is tijdens je coschappen.  
Om aan te tonen dat je geneeskunde studeert en coschappen loopt, kun je wel via 
afstuderen@vumc.nl een officiële cijferlijst laten uitdraaien. Dit ontslaat de GGD echter niet van de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor jouw handelen ter plekke. 

Vragen over test- en quarantainerichtlijnen 

 
Welke richtlijnen gelden er tijdens mijn coschappen in relatie tot contact met Covid-19 patiënten, 
ziekte van mijzelf of huisgenoten, testmogelijkheden enz.?   
Belangrijk is dat je iedere dag voordat je naar je coschap gaat (incl. VCP, KTO en ander onderwijs) 
een zelfscreening doet om jezelf te controleren op symptomen die passen bij Covid-19. 
Verder gaan we er van uit dat je op de hoogte bent van het volledige ‘infectiepreventiebeleid m.b.t. 
Covid-19’ en je aan deze richtlijnen houdt.  
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Hoewel de opleiding de richtlijnen van de RIVM volgt, kan het voorkomen dat jouw stagelocatie 
striktere richtlijnen hanteert. In dat geval houd je je aan deze richtlijnen. 
 
Wat moet ik doen als ik klachten heb die passen bij Covid-19? 
Heb je klachten als spierpijn en/of kortademigheid en/of verlies van reuk en/of verkoudheid en/of 
hoesten en/of keelpijn en/of koorts? Laat je dan testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Oók als 
je al volledig gevaccineerd bent. In het ‘infectiepreventiebeleid m.b.t. Covid-19’ lees je meer over de 
testmogelijkheden. 
Informeer je coschapopleider of directe stagebegeleider en maak afspraken over je aan-
/afwezigheid. Vergeet ook niet de masteropleiding via master.gnk@vumc.nl op de hoogte te houden 
van je situatie. 
 
 
De uitslag van mijn Coronatest is negatief, wanneer mag ik weer verder met mijn opleiding? 
Als je een (aantoonbaar!) negatieve testuitslag hebt, mag je met milde klachten (in ieder geval geen 
koorts, veelvuldig hoesten of snuiten) naar het opleiding/coschap komen.  
Wanneer er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren nadat materiaal voor de 
test was afgenomen, dan moet je thuisblijven en een afspraak maken voor een nieuwe test.  
 
De uitslag van mijn Coronatest is positief, wat moet ik doen? 
Breng zowel je coschapopleider/stagebegeleider, als ook de opleiding geneeskunde 
(master.gnk@vumc.nl) op de hoogte van je situatie. Bij een positieve test blijf je tot minimaal 
7 dagen na de start van de symptomen thuis.  Daarna mag je -als je minimaal 24 uur klachtenvrij EN 
48 uur koortsvrij bent- weer naar je coschap of onderwijs. Volg verder de leefregels van het RIVM. 
De GGD voert verder bron- en contactonderzoek uit.  
Check op je stagelocatie of er ter plekke nog aanvullende richtlijnen zijn zoals bijvoorbeeld het 
informeren van de arbodienst van de instelling ivm bron- en contactonderzoek. 
N.B. Als je je niet ziek voelt, is er afstandsonderwijs beschikbaar voor studenten die noodgedwongen 
thuis moeten blijven wegens quarantaine. Maak hierover aanvullende afspraken met je 
coschapopleider/stagebegeleider en informeer de opleiding hierover (master.gnk@vumc.nl). 
 
Ik ben positief getest en ben 7 dagen in quarantaine geweest. Ik heb nu alleen nog reuk en 
smaakverlies. Mag ik dan weer verder met mijn opleiding?  
Wanneer je tijdens je ziekteperiode naast reuk en smaakverlies ook andere klachten hebt gehad (bv 
verkoudheid, keelpijn, koorts) en deze klachten al > 24 uur verdwenen zijn (voor koorts geldt > 48 
uur), dan mag je je opleiding weer vervolgen, ongeacht nog bestaan van klachten van verlies van 
reuk en smaak.  
MAAR, LET OP: als verlies van reuk en/of smaak het enige symptoom is (dus je hebt geen keelpijn, 
koorts, verkoudheid, etc gehad), dan blijft de quarantaineregel van kracht en zal er in overleg met de 
ARBO opnieuw getest worden. Als deze nog positief is wordt de quarantaine met een week verlengd 
en opnieuw getest: dit gaat zo door net zo lang tot je een negatieve Corona test hebt. Als er in de 
tussentijd herstel van reuk en/of smaak optreedt dan mag je 24 uur na terugkeer reuk en/of smaak 
weer werken.” 
 
Ik heb nauw contact gehad met een persoon (huisgenoot/familielid/patiënt/etc.) die positief 
getest is op COVID-19 OF ben gebeld door de GGD n.a.v. het bron- en contactonderzoek OF heb 
een melding gekregen van de app CoronaMelder. Ik heb zelf geen klachten. Mag ik nu naar mijn 
coschap toe komen?  
Nee, dat mag niet. Oók als je volledig gevaccineerd bent. Je laat je testen via de GGD of de Arbo op 
dag 5 na het laatste contact met degene die positief getest is. Als de uitslag van jouw test negatief is, 
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mag je weer naar je coschap. Thuis volg je de regels van de GGD/RIVM. Mocht je eerder dan dag 5 
toch klachten krijgen, laat je je eerder testen.   
Er is afstandsonderwijs beschikbaar voor studenten die noodgedwongen thuis moeten blijven 
wegens quarantaine. Maak hierover aanvullende afspraken met je coschapopleider/stagebegeleider 
en informeer de opleiding. 
NB: Ben je semi-arts, volledig gevaccineerd, en heb je contact gehad met een positief persoon. Ben je 
volledig klachtenvrij? Overleg dan met je coschap/stagebegeleider wat voor jou zal gelden. In overleg 
met de lokale Arbo kan in bijzondere gevallen besloten worden dat je toch mag komen werken. 
 
De overheid stelt zelftesten beschikbaar aan studenten en medewerkers in HBO en WO om zo 
verspreiding van het virus verder te beteugelen. Waar kan ik deze zelftest aanschaffen op de VU? 
De overheid organiseert de distributie van zelftesten aan studenten en medewerkers centraal 
via www.zelftestenonderwijs.nl. De verwachting is dat je hier vanaf begin mei een zelftest kunt 
bestellen. Het bestellen van een zelfstest is gratis. 
 
Ben ik verplicht een negatieve test te laten zien om toegang te krijgen tot het onderwijs?  
Het afnemen van een zelftest is vrijwillig. Het hebben van een negatief testresultaat is niet 
voorwaardelijk voor studenten of medewerkers voor toegang tot het onderwijs. Het is dus niet 
verplicht en het is de eigen verantwoordelijkheid om een test te gebruiken.  
 
Vervangt een zelftest een GGD-test in de teststraat? 
Nee, bij klachten (ook bij hele lichte klachten) maak je geen gebruik van de zelftest, blijf je thuis en 
maak je een afspraak bij de GGD.  
Je gebruikt de zelftest alleen als je géén klachten hebt, als extra check of je het virus niet toch 
(asymptomatisch) bij je draagt. Meer informatie over het gebruik van zelftests vindt je op 
www.zelftestenonderwijs.nl 
 
Ik heb de CoronaMelder app op mijn telefoon geïnstalleerd en ga nu werken met Covid patiënten. 
Hoe voorkom ik dat ik de hele tijd valse waarschuwingen van de app krijg?  
Als je persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt en je werkt met Covid-patiënten, dan is het 
mogelijk om CoronaMelder te pauzeren om valse meldingen te voorkomen. 
Zie coronamelder.nl voor instructies 
 
Ik wil in de zomer op vakantie naar het buitenland, waar moet ik rekening mee houden?  
Reis alleen naar landen met een groen of geel reisadvies en zorg dat je op de hoogte bent en blijft 
van de actuele reisadviezen op Rijksoverheid.nl. Ook voor landen met een groen of geel reisadvies 
kunnen maatregelen en restricties gelden voor reizigers vanuit Nederland en de situatie in een land 
kan veranderen tijdens je verblijf. Het is belangrijk dat je een eventuele test- of 
thuisquarantaineplicht meeneemt in je planning, zodat je tijdig je coschappen kunt hervatten. Het is 
niet mogelijk om een coschap digitaal te starten of hervatten vanwege een verplichte 
thuisquarantaine na een vakantie. 
 
Ik ben recent teruggekomen uit het buitenland dat is aangemerkt als oranje of rood gebied. Mag ik 
naar mijn coschappen komen?  
Nee, dat mag niet. We adviseren je alleen naar een oranje of rood gebied af te reizen wanneer dit 
strikt noodzakelijk is. Bij terugkomst in Nederland dien je 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Na 
een negatieve PCR uitslag van een coronatest op dag 5 mag je weer naar het coschap komen. Het is 
niet mogelijk om een coschap digitaal te starten of hervatten vanwege een verplichte 
thuisquarantaine na een vakantie. De actuele reisadviezen vind je op Rijksoverheid.nl. 
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Vragen over Covid-19 protocollen tijdens mijn coschappen 

 

Moet ik een mondkapje dragen tijdens mijn coschappen/onderwijs nu het dragen? 
Als coassistent word je gezien als medewerker en volg je het mondkapjesbeleid voor medewerkers 
van de locatie waar je stage/coschap volgt. Houd de ontwikkelingen van de richtlijnen op je 
stagelocatie goed in de gaten. 
In KTC kan in de gangen de anderhalve meter niet gehouden worden. Om die reden blijft een 
mondkapje daar ook verplicht ná 26 juni. Als je onderwijs hebt in het KTC, draag je bij binnenkomst 
in het KTC je eigen (niet medische) mondkapje. Je ontsmet je je handen, om vervolgens in het lokaal 
waar je les hebt je eigen mondkapje te wisselen voor een chirurgisch (IIR)-mondneusmasker. Deze 
zijn in het KTC aanwezig. 
Op de VU-campus is het dragen van een mondkapje vanaf 26 juni niet langer verplicht wanneer 
anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Zie verder de actuele informatie op www. vu.nl. 
 
Mag ik tijdens mijn coschap worden ingezet op een Covid-19 afdeling? 
De huidige Covid-19 zorg biedt unieke leermogelijkheden voor jou als arts in spé. Er zijn raakvlakken 
met een groot aantal disciplines en er is een schat aan klinisch redeneerbronnen voor (vrijwel) elk 
coschap. Amsterdam UMC ondersteunt daarom de inzet van coassistenten op Covid-19 afdelingen. 
Uiteraard niet meer dan een deel van een coschap en mèt passende leerdoelen, begeleiding en 
supervisie.  Zie verder ook de brief inzet op Covid-afdeling. 
 
Welke richtlijnen gelden er voor mijn inzet als coassistent op een Covid-19 afdeling? 
Naar aanleiding van berichten die we hebben ontvangen over de inzet van onze coassistenten in  de 
Covidzorg, zijn verdere afspraken gemaakt met de partnerziekenhuizen over de invulling hiervan. Wij 
vinden het belangrijk dat er leerdoelen aan het werken op de COVID afdeling zijn verbonden die 
passen bij jouw opleiding tot arts.  
Het kan voorkomen dat je in deze uitzonderlijke tijden ook gevraagd wordt om verpleegkundigen te 
ondersteunen bij korte taken. In beginsel kan dit alleen bij een coschap langer dan 6 weken en niet 
meer dan 1 week per coschap. Bij het leveren van goede zorg en zeker in crisissituaties staat een 
goede (interdisciplinaire) samenwerking echter voorop. We vertrouwen dan ook op je 
professionaliteit en rekenen erop dat je elkaar te hulp schiet waar nodig.   
 
Zijn er voldoende persoonlijk beschermende middelen (PBM) aanwezig om mijzelf te beschermen 
tijdens mijn coschappen?  
Als coassistent beschouwen we je op de werkvloer als zorgmedewerker en gelden voor jou dezelfde 
regels met betrekking tot het gebruik van PBM als voor andere zorgmedewerkers. De ziekenhuizen 
en instellingen houden zich aan de geldende richtlijnen van het RIVM en jij sluit aan bij de richtlijnen 
die op jouw coschaplocatie gelden.   
 
Ik (of een familielid met wie ik samenwoon) maak deel uit van de risicogroep voor Covid-19. Kan 
de opleiding hiermee rekening houden?  
Wanneer je je hierover zorgen maakt, bespreek dan eerst eventuele voorzorgsmaatregelen op je 
coschaplocatie. Uiteraard kun je ook altijd in gesprek gaan met onze studieadviseurs over het 
vervolg van je studiepad onder de huidige omstandigheden. 
 
Ik woon samen met een familielid dat behoort tot de risicogroep voor Covid-19. Ik wil daarom 
liever niet thuis verblijven? Wat kan de opleiding voor mij doen qua huisvesting?  
We gaan er van uit dat je zelf op zoek gaat naar een alternatief. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan 
denken we graag met je mee, maar houd er rekening mee dat er nauwelijks 
overnachtingsmogelijkheden zijn bij de ziekenhuizen. 
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Ik loop coschappen in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Zijn er parkeermogelijkheden voor 
coassistenten? 
In verband met de Coronacrisis hebben medewerkers (en coassistenten) die locatie gebonden 
werkzaamheden verrichten de mogelijkheid om zonder parkeerabonnement bij het VUmc te 
parkeren. Je dient hiervoor wel vooraf een plek ter reserveren via het digitale portal van het 
parkeerbedrijf. Bij problemen met reserveren kun je terecht bij POservicedesk@vumc.nl.  
Deze regeling is vooralsnog van toepassing tot 1 september 2021. Of deze regeling hierna wordt 
verlengd zal afhangen van de actuele situatie tegen die tijd. Normaal gesproken zijn de 
parkeermogelijkheden voor medewerkers beperkt en is er geen parkeerregeling voor coassistenten 
op het VUmc. 
Meer informatie over parkeerbeleid vind je op tulpintranet. 
 
Het werken met patiënten in deze Coronatijd maakt diepe indruk op mij. Met wie kan ik mijn 
zorgen/vragen bespreken? 
Jullie worden opgeleid tot arts en komen dichter bij mensen dan het nieuwe normaal in onze 
anderhalf meter maatschappij. Dat moet ook, maar wees je ervan bewust dat je echt in een aparte 
situatie zit met een witte jas aan. Als je ergens mee zit, blijf er dan niet mee worstelen en bespreek 
het bijvoorbeeld met je collega’s, de vertrouwenspersoon binnen jouw stagelocatie of tijdens de 
intervisie met je medestudenten. Uiteraard kun je ook altijd terecht bij onze studieadviseurs.  

 

Vragen over onderwijs tijdens de Covid-19 pandemie 
 
Gaat het participeren in de Covidzorg niet ten koste van het behalen van mijn leerdoelen? 
Wat belangrijk is om te weten is dat een arts voor het verkrijgen van een diploma moet voldoen aan 
landelijke eindtermen. Deze zijn onveranderd. We vinden het daarom belangrijk dat er leerdoelen 
aan het werken op de COVID afdeling zijn verbonden die passen bij jouw opleiding tot arts. Wij zijn 
van mening dat binnen de Covidzorg veel leerdoelen haalbaar zijn. Maar we begrijpen ook dat er 
leerdoelen wellicht minder makkelijk zijn te realiseren.  
Wees je bewust dat het verrichten van verpleegkundige taken in beginsel niet meer dan 1 week per 
coschap beslaan en dat er voldoende tijd overblijft om aan je leerdoelen te werken. Wees hierin 
creatief en ga op zoek naar mogelijkheden om je leerdoelen wel te behalen. Maak verder gebruik 
van het leerdoelformulier in Scorion om gemiste leerdoelen en eventueel reparatiemogelijkheden te 
documenteren (bijvoorbeeld tijdens een ander coschap en/of keuzeonderwijs). 
 
Wat gebeurt er met mijn studiepad als ik Covid-19 krijg? 
We bekijken iedere individuele student apart. Je stagebegeleider en de examinator zullen je 
functioneren en je studieprestaties tot dan toe beoordelen. We zullen er alles aan doen om je in je 
studiepad te houden. Dit kan bijvoorbeeld door te kijken of je gemiste vaardigheden in een volgend 
coschap kunt leren, of je aan het eind van M2 nog een deel van een coschap in te laten halen. Er zijn 
geen vaste richtlijnen, maar we hanteren maatwerk. 
 
Hoeveel van een coschap mag ik missen door afwezigheid vanwege Covid of quarantaine 

maatregelen? 

Dit is niet enkel afhankelijk van het aantal gemiste uren ten opzichte van de duur van je coschap, 
maar ook van jouw presteren op de momenten dat je wel aanwezig bent geweest. We hanteren 
hiervoor maatwerk, waar nodig in overleg met examinator en coordinator professioneel gedrag. Het 
uitgangspunt is dat: 

• je een voldoende eindbeoordeling kunt krijgen,  

mailto:POservicedesk@vumc.nl
https://tulpintranet.nl/web/nieuws/bericht/parkeren-voor-medewerkers-update.htm


1) wanneer je de leerdoelen van het coschap hebt behaald en je functioneren (inclusief 
professioneel gedrag) voldoende is;  

2) of wanneer je de leerdoelen van het coschap nog niet volledig hebt behaald, maar je 
functioneren (inclusief professioneel gedrag) goed te beoordelen en voldoende is en er 
verwacht mag worden dat je niet-behaalde leerdoelen op een later tijdstip in één van de 
andere coschappen kunt behalen. Het is in dat geval belangrijk dat je je niet-behaalde 
leerdoelen goed documenteert; 

• een eindbeoordeling open blijft, wanneer je functioneren (inclusief professioneel gedrag) nog 
niet kan worden beoordeeld. Je maakt je dan aanvullende afspraken over het inhalen van 
onderdelen binnen je huidige coschap, waarna de definitieve eindbeoodeling volgt; 
 

• een onvoldoende eindbeoordeling volgt, wanneer je functioneren (inclusief professioneel 
gedrag) onvoldoende is. De standaard procedure bij een onvoldoende volgt dan. 

  
Ik heb enige tijd geleden Covid-19 gehad en heb nog steeds last van restklachten zoals 
bijvoorbeeld vermoedheidsklachten en/of concentratieproblemen (zgn Long Covid). Kan hier 
tijdens mijn coschappen rekening mee worden gehouden? 
Het is bekend dat sommige mensen langer tijd last houden van restklachten. Als je merkt dat jouw 
restklachten van invloed zijn op je functioneren tijdens je coschappen is het goed hier hulp bij te 
zoeken. Dit kan via je huisarts of, als je met iemand wilt praten over de gevolgen voor je opleiding, 
bij onze studieadviseurs.  
 
Ik ben niet ziek maar moet volgens de geldende Covid-19 richtlijnen in quarantaine. Wat kan ik 
doen om geen studievertraging op te lopen?  
Wanneer je noodgedwongen thuis moeten blijven wegens quarantaine, is er alternatief 
afstandsonderwijs beschikbaar. Maak hierover aanvullende afspraken met je 
coschapopleider/stagebegeleider en informeer de opleiding.  
We bekijken iedere individuele student apart. Je stagebegeleider en de examinator zullen je 
functioneren en je studieprestaties tot dan toe beoordelen. We zullen er alles aan doen om je in je 
studiepad te houden. Dit kan bijvoorbeeld door te kijken of je gemiste vaardigheden in een volgend 
coschap kunt leren. Er zijn dus geen vaste richtlijnen, maar we hanteren maatwerk. 
 
Ik ben in quarantaine en wil mijn coschap online voortzetten. Kan ik vanuit huis in EPIC? 
Met de ‘Tiqr app’ kun je op een veilige manier met een eigen apparaat toegang krijgen tot View van 
Amsterdam UMC en dus ook tot EPIC. Zorg dus dat je Tiqr-app is geactiveerd bij de ICT-servicedesk. 
Op de intranetsite van Amsterdam UMC vind je een uitgebreide handleiding. 
Voor toegang tot EPIC in de overige ziekenhuizen, informeer bij je coschapbegeleider op locatie. 
LET OP: Ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en houd je ook thuis aan de geldende AVG-
richtlijnen bij het gebruik van EPIC! 
  
Hoe ziet mijn  KTO/coschap er uit tijdens de covid pandemie? 
Dit hangt af van de mogelijkheden per ziekenhuis en discipline. We streven er naar dat je je 
KTO/coschap zoveel mogelijk in de praktijk doorbrengt. Er zijn echter coschapplekken waar minder 
patiënten zijn of waar niet voldoende begeleiding is. Een deel van het coschap zal dan gedigitaliseerd 
via blended learning plaatsvinden. Wanneer dit van toepassing is, ontvang je hierover meer 
informatie via je KTO- of coschaplocatie. 
Als er digitaal onderwijs gegeven wordt, zal dit plaatsvinden d.m.v. blended learning. Dat betekent 
dat je sommige zaken zelf voorbereidt met opdrachten of zelfstudie, maar dat er ook 
contactmomenten zijn via videoconferencing om bijvoorbeeld onderwijs te krijgen, opdrachten na te 
bespreken, klinisch te redeneren n.a.v. een casus etc. 
 

https://vuweb.vu.nl/nl/student/contact-en-studentbegeleiding/studieadviseur-faculteit-der-geneeskunde-vu
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Hoe ziet het VCP onderwijs eruit tijdens de covid pandemie? 
Een groot gedeelte van het onderwijs zal op afstand digitaal plaatsvinden. Fysiek onderwijs vindt 
alleen plaats wanneer dit niet op alternatieve wijze kan. Dit gebeurt dan in het KTC in kleinere 
groepjes met inachtneming van de geldende RIVM richtlijnen.  Studenten die met VCP gaan starten, 
ontvangen hierover apart bericht 
 
Hoe worden mijn toetsen nu afgenomen? 
- Voor de eindtoets VCP geldt dat alleen het lichamelijk onderzoek en een aantal praktische 

vaardigheden in KTC worden afgenomen, volgens de geldende RIVM richtlijnen. De overige VCP 
vaardigheden worden op afstand online getoetst met proctoring. 

- De toetsing ’functioneren op de werkplek’ tijdens KTO en coschap loopt via je stagebegeleider. 
- De entreetoets die je maakt aan het einde van je KTO, maak je online op afstand. Omdat dit een 

formatieve toets betreft, vindt hierbij geen proctoring plaats. 
- De MKR’s en mondelinge farmacotherapie toetsen vinden plaats op afstand via videoverbinding. 
- De SKR’s maak je online op afstand. Dit betreft een summatieve toets die met proctoring zal 

wordt afgenomen. 
 

Ik moet een online toets met proctoring afleggen. Waar vind ik hierover meer informatie? 
Als je binnenkort een tentamen gaat maken in TestVision met Proctorio, is het essentieel dat je je 
daar goed op voorbereid. In de course Online proctoring op Canvas vind je achtergrondinformatie, 
systeemvereisten, instructies en veel voorkomende fouten die als fraude kunnen worden 
beschouwd. 
 
Wat gebeurt er met de intervisiebijeenkomsten?  
Vooralsnog zullen de bijeenkomsten digitaal plaatsvinden. Meer informatie over (inhaal) 
intervisiebijeenkomsten vind je op Canvas (professionele ontwikkeling M1, M2 of M3). 
 
Ik heb een coschap in het buitenland gepland. Gaat dat door? 
We zijn hiervoor per specifieke locatie afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. tot Covid-19, het 
reisadvies van Buitenlandse Zaken, de locale in-/uitreisrestricties en de richtlijnen van de 
buitenlandse partners. We informeren de studenten die op korte termijn staan ingepland zo gericht 
mogelijk individueel per mail over hun specifieke situatie. Houd goed de updates in de gaten van de 
FAQ buitenland. 

Vragen over VGT 

Is al duidelijk wat er gebeurt met de voortgangstoetsen van de rest van het studiejaar? 
Vooralsnog zullen deze toetsen online worden afgenomen.  Meer informatie hierover vind je in de 
Canvas course ‘Landelijke voortgangstoets’.  

Vragen over de semi-artsstage (SAS) 

Voor de SAS gelden momenteel geen aanpassingen in het kader van Covid-19; kijk op Canvas voor 
meer informatie m.b.t. de SAS. 

Vragen over wetenschappelijke stage 

 

https://canvas.vu.nl/courses/27273/pages/online-proctoring
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/115e208a-5ce4-4186-872d-107c971135f3/Meest-gestelde-vragen-masterstudenten-coschappen-en-stages-buitenland-22032021_tcm236-956386.pdf
https://canvas.vu.nl/courses/51478
https://canvas.vu.nl/courses/49614
https://canvas.vu.nl/courses/49614


Is er een alternatief mogelijk voor mijn wetenschappelijke stage als mijn begeleider en instelling 
mij nog niet kunnen ontvangen? 
De verschillende opties voor een alternatieve stage die in oktober werden gecommuniceerd, blijven 
van kracht. De stage mag alleen vanuit huis worden uitgevoerd. Zie Canvas voor meer (inhoudelijke) 
informatie over de ‘alternatieve’ wetenschappelijke stage  
 
Wanneer moet ik beginnen met zoeken naar een stageplek voor mijn wetenschappelijke stage? 
Binnen Amsterdam UMC kan de druk op stages de komende periode toenemen, door een wijziging 
in het mastercurriculum van de UVA. Dit kan ertoe leiden dat meer studenten tegelijkertijd in 
aanmerking willen komen voor dezelfde stageplekken. We raden aan om zo’n vier maanden 
voorafgaand aan de wetenschappelijke stage te starten met het zoeken van een stageplek. 
Stagecoördinatoren zijn hierover geïnformeerd en zijn gevraagd om rekening te houden met 
stageplekken voor VU-studenten. Wacht dus niet tot het laatste moment met het regelen van je 
stage! 

Vragen over de studieverkortingsregeling 

 
Kom ik in aanmerking voor studieverkorting? 
De verkorting geldt voor alle masterstudenten die op het moment van de onderbreking (14 maart 
2020)  waren gestart met het coschapprogramma. Dit betreft de groepen C2019-09 en eerder. 
Voor de studenten die na 14 maart 2020 het coschapprogramma starten geldt de verkorting dus 
niet. 
Hoe ziet de studieverkortingsregeling er uit? 
- Je ontvangt studieverkorting van 4 weken op het keuzeonderwijs. Dit betekent dat je het 

onderdeel keuzeonderwijs van 8 weken kunt afronden met een keuzestage van 4 weken. Als je 
het keuzeonderwijs gebruikt voor een verlengde wetenschappelijke stage, dan kun je de 
verlengde wetenschappelijke stage afronden met 20 weken. 

- Alleen als je op 29 juni 2020 het onderdeel keuzeonderwijs al had afgerond of als je daarmee 
bezig was (eventueel in de vorm van een verlengde wetenschappelijke stage), kun je in 
aanmerking komen voor 4 weken verkorting op de semi-artsstage.  

- Alleen als je op 29 juni 2020 zowel het keuzeonderwijs als de semi-artsstage had afgerond of 
daarmee bezig was en nog een reguliere wetenschappelijke stage moet doen, kun je onder 
voorwaarden een verkorting van 4 weken aanvragen op de wetenschappelijke stage 

 
LET OP: Voor iedere student geldt dus één optie, afhankelijk van waar je was in je studiepad op 14 
maart 2020. Als je er voor kiest geen studieverkorting toe te passen op de mogelijkheid die voor jou 
geldt, dan kun je later niet alsnog kiezen voor studieverkorting in volgende stage 
 
Schematische weergave scenario’s verkorting per student (peildatum = 29 juni 2020) 
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Hoe vraag ik verkorting voor keuzeonderwijs aan?  
- Je hoeft voorafgaand aan het keuzeonderwijs geen actie te ondernemen. Nadat je 4 weken 

keuzeonderwijs hebt afgerond, kun je een verzoek sturen naar afstuderen@vumc.nl om de 
verkorting van de resterende 4 weken keuzeonderwijs te laten verwerken. 

- Voor verkorting van je verlengde wetenschappelijke stage zie ‘hoe vraag ik verkorting aan voor 
mijn (verlengde) wetenschappelijke stage 

- LET OP: Je komt uitsluitend in aanmerking voor verkorting KO wanneer je voor 29 juni 2020 was 
gestart met je masteropleiding. 

 
Hoe vraag ik verkorting aan voor mijn semi-artsstage? 
- Je hebt akkoord nodig voorafgaand aan de start van je stage 

- Wanneer je gebruik wenst te maken, neem je contact op met de planning via semi-
arts@vumc.nl. 

- Let op: Je komt uitsluitend in aanmerking voor verkorting van je SAS wanneer je op 29 juni 2020 
je keuzeonderwijs of verlengde wetenschappelijke stage al had afgerond of daarmee bezig was 

 
Hoe vraag ik verkorting aan voor mijn (verlengde) wetenschappelijke stage? 
- Je hebt akkoord nodig voorafgaand aan de start van je stage 

- Je geeft bij de aanmelding van de wetenschappelijke stage aan dat je gebruik wilt maken van 
verkortingsregeling. Dit kan in KL-app onder ‘opmerking’. Op Canvas vind je onder de 
betreffende course meer informatie over de aanmeldprocedure.  

- Daarnaast stuur je een mail naar wetenschappelijkestage@vumc.nl met het verzoek voor 
verkorting. 

- LET OP: Je komt uitsluitend in aanmerking voor een verkorting van je wetenschappelijke stage 
wanneer je op 29 juni 2020 je keuzeonderwijs en Semi-artsstage al had afgerond of daarmee 
bezig was. 

 
Ik kom in aanmerking voor de studieverkortingsregeling, maar wil geen studieverkorting omdat ik 
optimaal gebruik wil maken van mijn profileringsjaar. Mag dat? 
We bieden je de mogelijkheid om de opgelopen studievertraging (gedeeltelijk) in te lopen. Je bent 
hiertoe zeker niet verplicht. Je kunt er dus ook voor kiezen het volledige programma te doorlopen. 
LET OP: Als je er voor kiest geen studieverkorting toe te passen op de mogelijkheid die voor jou geldt, 
dan kun je later niet alsnog kiezen voor studieverkorting van een volgende stage.  
 
Kan ik nog kiezen voor extra curriculair keuzeonderwijs wanneer ik gebruik heb gemaakt van de 
verkortingsregeling voor mijn verlengde wetenschappelijke stage?  
Ja, dat kan onder de regulier geldende voorwaarden. 

Vragen over afstuderen 

 
Kan ik wel afstuderen? 
Als je klaar bent met je opleiding, kun je op de reguliere manier contact opnemen met 
afstuderen@vumc.nl. Je ontvangt dan een stappenplan voor je BIG registratie. 
Meer informatie vind je op vuweb.vu.nl 
 
Hoe zit het met Cum Laude? 
De onderwijsstop heeft geen invloed op Cum Laude afstuderen.  

about:blank
mailto:semi-arts@vumc.nl
mailto:semi-arts@vumc.nl
mailto:wetenschappelijkestage@vumc.nl
https://vuweb.vu.nl/nl/student/studenten-master-geneeskunde/masterjaar-3-profileringsjaar
mailto:afstuderen@vumc.nl
https://vuweb.vu.nl/nl/student/praktische-zaken-afstuderen-en-diploma/afstuderen-en-diploma#gnk


Vragen over financiën 

 
Hoe zit het met de extra studiekosten die ik heb door het stilleggen van de opleiding? 
De overheid heeft twee financiële tegemoetkomingen. Eén voor het wegvallen van de basisbeurs 
en/of aanvullende beurs en één voor extra kosten vanwege studievertraging. Beide 
tegemoetkomingen zijn verlengd tot en met augustus 2021. Als je in aanmerking komt, krijg je 
automatisch bericht van DUO. Zorg dat je dit bericht niet mis loopt en controleer op Mijn DUO of 
jouw contactgegevens actueel zijn! Kijk voor meer informatie op DUO Particulier. 
Mocht je langer dan 10 jaar over de studie doen, dan vermeldt DUO dat je mogelijk een aanvraag 
kan doen voor verlenging van de termijn bij de studentendecaan (van de VU).  
 
Mijn OV product is verlopen, wat moet ik doen? 
Zie voor informatie over reiskosten in de masterfase: 
https://www.med.vu.nl/nl/studenten/masterfase/praktische-informatie-
masteropleiding/tegemoetkoming-reiskosten/index.asp  
Zie voor informatie over reisproducten de veel gestelde vragen op de website van DUO:  
DUO Particulier  

Vragen over intake/start master 

Zie voor antwoorden op vragen over ‘de intake/start master’ de FAQ van de Bacheloropleiding. 
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