Coschappen in een buitenlands ziekenhuis

Inleiding
De opleiding geneeskunde vindt het belangrijk dat studenten de kans krijgen om een studieonderdeel
in het buitenland te volgen. Een coschap lopen in het buitenland behoort hierbij tot een van de
mogelijkheden. Van deze mogelijkheid wordt op dit moment al veel gebruik gemaakt, studenten keren
zeer enthousiast terug en spreken over een ‘verrijkende ervaring voor de rest van mijn leven’. Je leert
om te werken in een andere cultuur en je vergaart extra medische kennis omdat je andere
ziektebeelden in bijvoorbeeld een land als Zuid-Afrika ziet. Maar ook een coschap dichter bij huis kan
erg leerzaam zijn; denk hierbij aan een land als België, waar de hiërarchische structuur toch anders is.
Met alle locaties uit ons aanbod hebben we afspraken gemaakt en zijn de contacten goed. Met name
met het Horacio Oduber Hospital op Aruba hebben we een speciaal samenwerkingsverband. Onze
artsen hebben regelmatig contact en de banden met het ziekenhuis zijn hecht. Lees, om een idee te
krijgen, ook de verslagen op onze canvas course ‘studeren in het buitenland’.

Aanmelding
Tijdens de intake krijg je de mogelijkheid om je interesse voor een coschap in het buitenland aan te
geven. Bedenk nu alvast welke voorkeuren je eventueel door zou willen geven, in onderstaande tabel
staan de opties genoemd. Het is overigens niet mogelijk om zelf een regulier ziekenhuiscoschap in het
buitenland te regelen.
Bij het vaststellen van de studiepaden moet al rekening gehouden worden met de coschappen die in
het buitenland gedaan worden. Daarom is de intake hét moment om je op te geven voor een coschap
in het buitenland. Tijdens de intake geef je een gewenste startdatum voor het voorbereidend coschap
op, terwijl de coschappen in het buitenland (veel) later in het programma komen. Het kan dus zijn dat
je je nu al aanmeldt voor een plek voor over 2 jaar. Omdat na de intake alle studiepaden vast worden
gelegd is het helaas niet mogelijk om daarna nog een ziekenhuis coschap in het buitenland in te
plannen.
Het coschap huisartsgeneeskunde kun je ook in het buitenland doen. Voor de locaties Aruba en Sint
Maarten kun je je tijdens de intake al voor aanmelden. Ook is het mogelijk om (in een later stadium)
zelf een locatie in het buitenland te regelen of gebruik te maken van al bestaande contacten van
Bureau Internationale Samenwerking (BIS). Deze locatie dient echter nog wel goedgekeurd te worden.
Neem bij plannen hiervoor eerst contact op met BIS, international@vumc.nl.

Selectie
Selectie vindt plaats aan de hand van je motivatiebrief, je CV (50%) en het cijfergemiddelde van je
bachelor (50%). Licht in je motivatiebrief de keuze van jouw voorkeuren van locatie en discipline toe
en beschrijf je leerdoelen. Een proactieve houding is een pré; benoem voorbeelden (zoals
nevenactiviteiten) waaruit dit blijkt.
De motivatiebrief en CV mail je direct na het meedoen aan de intake naar international@vumc.nl .

Belangrijke algemene informatie
Je kunt je voor één of meer coschappen opgeven. Je wordt echter maximaal voor 1 coschap of
gecombineerd coschap ingedeeld. Bedenk van tevoren goed of je echt weg wilt gaan; overweeg
bijvoorbeeld of je de kosten wel op kunt brengen. Denk hierbij aan reis- en verblijfskosten. Vaak ben
je voor vervoer afhankelijk van het huren van een auto; ook dit brengt extra kosten met zich mee.
Als je je opgeeft voor een coschap in het buitenland en je wordt geplaatst dan ga je in principe een
verplichting aan en is het niet zomaar mogelijk om je coschap later terug te geven of te ruilen. Mocht
je je later toch terug willen trekken dan heeft dit verstrekkende consequenties voor je rooster en kan
dit leiden tot aanzienlijke vertraging van je studie.
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Je bent verplicht deel te nemen aan een voorbereidingsbijeenkomst (behalve voor
Brussel) en je zult goedkeuring moeten krijgen van de coördinator VUmc van de
corresponderende discipline, waar ook de verdere afspraken voor toetsing bij terugkeer
gemaakt zullen worden.
Besef dat het lopen van coschappen in het buitenland bepaalde veiligheidsrisico’s met
zich mee kan brengen. Denk hierbij aan kwetsbaarheid in het verkeer, criminaliteit en
veiligheid op straat, prikaccident bij een HIV positieve patiënt, etc.
Besef ook dat een rijbewijs in het buitenland vaak onmisbaar is.
Je zult in de meeste gevallen zelf huisvesting moeten regelen.
Bij plaatsing op Aruba en Bonaire is een taalcursus Papiaments verplicht om te volgen
voor vertrek. Deze cursus wordt gefaciliteerd vanuit de opleiding en je kunt subsidie
hiervoor aanvragen. De cursus wordt zeer enthousiast ontvangen door de studenten; de
voorpret van je stage begint hier.
Voor een stage in Colombia is kennis van het Spaans vereist. Het niveau moet minimaal
B1 zijn, 3 maanden voor vertrek naar Colombia. Als je meedoet aan de intake is enige
kennis van Spaans dus al een vereiste. Je weet ruim één jaar van te voren of je
geselecteerd bent voor Colombia en kunt dus tijdens deze periode nog veel aandacht
besteden aan taalcursussen Spaans.
Na je coschap keer je direct terug naar Nederland om verder te gaan met je coschappen.
Het is niet mogelijk om je studie te onderbreken voor een langer verblijf in het buitenland.
Voor alle ziekenhuiscoschappen geldt dat je direct na je KTO van het desbetreffende KTO
afreist naar het buitenland. Je bent dus gebonden aan het weekend tussen je KTO en je
coschap om af te reizen.
Er kan geen rekening worden gehouden met verzoeken om je tegelijkertijd met een
andere student te plaatsen in het buitenland. Op de locatie Stellenbosch kan altijd per
afdeling 1 student tegelijkertijd geplaatst worden. Op alle overige locaties zullen vaak
meerdere studenten van VUmc voor een groot gedeelte van het coschap tegelijk zitten,
echter dit is geen garantie.

Contact
Bureau Internationale Samenwerking
Canvas course: studeren in het buitenland
Website: Naar het buitenland tijdens je master Geneeskunde - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl)
Email: international@vumc.nl
Magazine Grenzen verkennen https://vumc-2.foleon.com/grenzen-verkennen/nederlands/cover/
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* Na je coschap neurologie ga je direct door met je coschap psychiatrie. Dit betekent dat je in het
weekend terugvliegt vanuit Bonaire of Colombia en op maandag verwacht wordt voor je volgende
coschap.

1 Houdt rekening met hoge kosten, is een duur eiland
2 Er kan maximaal 1 student tegelijkertijd op een afdeling geplaatst worden. Bij de selectie wordt daarom ook nog beter gelet op goede
motivatie voor de locatie. De kans dat deze locatie aan je wordt toegewezen is dus zeer klein. Bij de andere locaties zitten meestal meerdere
VUmc studenten tegelijk op dezelfde of verschillende afdelingen.

