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Laatst bijgewerkt: 7-1-2022 
 

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. 
 
 

Inhoud [CTRL]+klikken om naar betreffende hoofdstuk te gaan 
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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. 
 
Zie ook overige contactgevens en de algemene informatie op onze website 
 
 
 

https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/b878d602-2fee-46ed-aba3-f1d394b27909/Meest-gestelde-vragen-coronavirus-bachelorstudenten-23-februari_tcm236-953885.pdf
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://vu.nl/nl/student/regelingen-geneeskunde/algemene-informatie-master-geneeskunde
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Algemene vragen masteronderwijs Faculteit der Geneeskunde VU 
 

Update 6 januari 2021:  
Maandag 3 januari heeft het kabinet aangekondigd dat de eerder aangescherpte maatregelen voor 
het hoger onderwijs van kracht blijven. Voor de masteropleiding geneeskunde heeft dit geen tot 
weinig gevolgen: 
- Praktijkonderwijs is toegestaan, de coschappen gaan dan ook gewoon door. 
- Wetenschappelijke stage kan worden het voortgezet. Bespreek met je begeleider of je op locatie 

kunt blijven werken.  
- VCP en KTO gaan door. Mochten er aanpassingen in VCP of KTO roosters zijn dan krijg je daarover 

bericht via resp. de VCP coördinator/docent of je locatie.  
- Fysieke toetsen worden zoals gepland op locatie afgenomen. 
 

Hebben de actuele ontwikkelingen en maatregelen in de Covid-pandemie gevolgen voor de 
voortgang van mijn coschappen? 
Je coschappen gaan door, waar nodig in aangepaste vorm (zie ook Beslismodel Covid-19 coschappen 
jaar 1 en 2). De situatie in de regio is ernstig en de druk op IC’s is nog steeds hoog, maar onder de 
huidige omstandigheden kunnen we voldoende supervisie en exposure waarborgen op de 
coschaplocaties.  
We streven er naar dat je je coschap zoveel mogelijk in de praktijk doorbrengt. Waar nodig wordt dit 
aangevuld met blended learning online. 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. 
 
Hebben de actuele ontwikkelingen en maatregelen in de Covid-pandemie gevolgen voor de 
voortgang van mijn onderwijs? 
- Zowel in het VCP als het KTO is een deel van het onderwijs fysiek en een deel online. Je wordt 

hierover geinformeerd door je VCP/KTO docent. 
- De summatieve schriftelijke toetsen (SKR en Farmaco eindtoets) worden fysiek op de reguliere 

wijze afgenomen in het KTC.  
LET OP: Meld je tijdig af via master.gnk@vumc.nl wanneer je niet kunt deelnemen door 
bijvoorbeeld quarantaine of ziekte.  

- De mondelinge toetsen (MKR en Farmaco) vinden op afstand plaats via ZOOM.  
- De entreetoetsen en DKR (alleen voor PT studenten) kun je online maken (eventueel op KTO 

locatie). Je wordt hierover geinformeerd door je KTO docent. 
- Check voor de VGT Canvas course ‘Landelijke voortgangstoets’ 
- De intervisiebijeenkomsten vinden vooralsnog fysiek plaats in het KTC. Houd Canvas in de gaten 

voor de actuele situatie. 
- De mastersymposia vinden ivm groepsgrootte (>75 personen) online plaats. 

 
Welke maatregelen gelden er in de gebouwen? 
- Op de VU-campus is het dragen van een mondneusmasker verplicht wanneer je je verplaatst. De 

verplichte 1,5 meter afstandsregel geldt niet voor het hoger onderwijs. Wij vragen je 
desondanks nadrukkelijk waar mogelijk zoveel mogelijk afstand te houden en het mondkapje op 
te houden wanneer hierom wordt gevraagd.  

- In het Amsterdam UMC is het dragen van een mondneusmasker en ook het houden van 1,5 
meter afstand verplicht. Voor het onderwijs in het KTC geldt je het mondneusmasker ook op 
houdt als je zit. Dit omdat er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. ls er sprake is van 
interactie binnen 1,5 meter (bijvoorbeeld bij het oefenen van het lichamelijk onderzoek) draag je 
een medisch mondneusmasker dat in KTC aan je wordt uitgereikt.  

https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/2b3ac5b1-bab1-4d84-bb0a-9f77cd32d272/Beslismodel-2e-golf-COVID19_tcm236-949425.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/2b3ac5b1-bab1-4d84-bb0a-9f77cd32d272/Beslismodel-2e-golf-COVID19_tcm236-949425.pdf
mailto:master.gnk@vumc.nl
https://canvas.vu.nl/courses/51478
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LET OP: Als je in het KTC moet zijn, betreed je de polikliniek via de personeelsingang op -1. Naast 
de AH to go kan je via de trap naar beneden. De deur gaat open met je Amsterdam UMC 
personeelspas. Meld je bij de meldkamer via de intercom als je geen pas bij je hebt. 

- Tijdens je coschap/KTO onderwijs volg je de richtlijnen voor medewerkers van de locatie waar je 
coschap/KTO volgt. Houd de ontwikkelingen van de richtlijnen op je stagelocatie goed in de 
gaten. 

- Wij doen verder een dringende oproep overal de basisregels te blijven volgen: Was je handen, 
hoest en nies in je elleboog, houd afstand, ventileer ruimtes regelmatig en kom niet naar 
onderwijs of coschap als je klachten hebt, maar laat je eerst testen via GGD of Arbo (geen 
zelftest), ook als je volledig bent gevaccineerd! Zie verder vragen over test- en 
quarantainerichtlijnen en bekijk het Covid-19 beslismodel. 

 
Kan ik studeren op de campus? 
Studeren op de campus of bibliotheek blijft nog steeds mogelijk, bijvoorbeeld als je door reistijd in 
de knel komt met aansluitende online en fysieke onderwijsactiviteiten. Kijk op de website voor de 
meest actuele informatie. Heb je geen onderwijs op de VU? Blijf dan thuis of studeer elders.  
 
Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Covid-pandemie en de gevolgen voor 
mijn opleiding?  
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 VU.  
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die direct consequenties hebben voor jouw opleiding, worden 
deze via de FAQ’s gepubliceerd; houd dus deze goed in de gaten. 

Vragen over (booster)vaccinatie 

 
Kan ik een ‘boostervaccinatie krijgen’ via Amsterdam UMC? 
De boostercampagne van het Amsterdam UMC is afgerond. Of het ziekenhuis in januari nog meer 
boostervaccinaties voor medewerkers geleverd krijgt, is onduidelijk. Iedereen van 18 jaar en ouder 
kan inmiddels via de GGD een afspraak maken voor een boostervaccinatie 
 
Ik heb een booster ontvangen via Amsterdam UMC, is deze zichtbaar in de Corona Check App? 
Ja, je moet hiervoor in de app alleen op de + rechtsboven in het scherm te klikken. Bij de QR-code 
staat dan 3/3. 
  
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 tegen Covid-19. Heeft dat consequenties voor mijn opleiding? 
In Nederland is vaccinatie niet verplicht voor studenten of medewerkers om toegang tot het 
onderwijs en ziekenhuizen te krijgen.  
Sommige ziekenhuizen in het buitenland stellen de COVID vaccinatie(s) wel als voorwaarde om 
studenten uit Nederland te ontvangen.  

https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/72ad1800-e13b-4b8d-9312-80054c42de6b/211201%20Beslisboom_Mag_ik_naar_coschap_onderwijs.pptx.pdf
https://ub.vu.nl/nl/bezoek-en-gebruik/studeren-in-de-ub/index.aspx
https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/online-een-afspraak-maken


4 

 

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 etc.?  
Belangrijk is dat je iedere dag voordat je naar je coschap gaat (incl. VCP, KTO en ander onderwijs) 
een zelfscreening doet. Gebruik de Covid-19 beslismodel om te bepalen of je maatregelen moet 
nemen.  
We gaan er verder van uit dat je op de hoogte bent van het volledige ‘infectiepreventiebeleid m.b.t. 
Covid-19’ en je aan deze richtlijnen houdt.  
Hoewel de opleiding de richtlijnen van het Amsterdam UMC volgt, kan het voorkomen dat jouw 
stagelocatie striktere richtlijnen hanteert. In dat geval houd je je aan deze richtlijnen. 
 
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. Het bestellen van een zelfstest is gratis. 
 
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 of Arbo voor een PCR test.  
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 

Vragen over Covidzorg tijdens mijn coschappen 

 
In welke mate mag ik tijdens mijn coschap ingezet worden in de Covidzorg?  
Het kan voorkomen dat je in deze uitzonderlijke tijden gevraagd wordt om te ondersteunen in de 
Covid zorg. 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.  
Zie ook Brief inzet op covid-afdelingen - november 2020[ 
 
Voor welke taken kan ik worden in gezet in de Covidzorg? 
Je wordt gesuperviseerd door een arts en je fungeert in de eerste plaats als coassistent. Je taken 
bestaan dan ook overwegend uit die handelingen die passen bij een coassistent (anamnese, 
uitvoeren van lichamelijk onderzoek, venapunctie, arteriepunctie, infuus prikken, voorbereiden en 
lopen van de artsenvisite, statusvoering etc.). Daar waar de situatie zich voordoet kan je de 
verpleegkundige ondersteunen (een ECG maken, uitvoeren van vitale controles, wegbrengen van 
labmateriaal, patiënten mobiliseren etc.) In deze hectische en zware tijd gaan we er namelijk vanuit 
dat je je handen uit de mouwen wilt steken en een collega uit de brand wilt helpen waar mogelijk 
  

https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/72ad1800-e13b-4b8d-9312-80054c42de6b/211201%20Beslisboom_Mag_ik_naar_coschap_onderwijs.pptx.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/d6c66d77-db82-47aa-89a3-64aa974eed3d/Infectiepreventiebeleid-opleiding-geneeskunde-Covid-19-pandemie-versie-23-2-21_tcm236-955719.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/d6c66d77-db82-47aa-89a3-64aa974eed3d/Infectiepreventiebeleid-opleiding-geneeskunde-Covid-19-pandemie-versie-23-2-21_tcm236-955719.pdf
https://www.zelftestonderwijs.nl/
http://www.zelftestenonderwijs.nl/
https://coronamelder.nl/nl/faq/31-als-ik-werk-met-corona-patienten-krijg-ik-dan-continue-alerts/
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/54b760b3-0be8-4999-953b-b72ac07146b8/Brief%20inzet%20op%20COVID%20afdelingen%20-%20november%202020.pdf
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Mag mijn rooster worden aangepast in verband met Covidzorg? 
De gebruikelijke werktijdenregeling is zoals altijd van toepassing. Een roosterwijziging naar een 
dienst anders dan een dagdienst wordt minimaal 3 weken tevoren bekend gemaakt. Wanneer je 
gevraagd wordt een avond- of nacht- of weekenddienst te doen die op kortere termijn dan 3 weken 
plaats gaat vinden, wordt hierover met je overlegd. Je kan dan niet verplicht worden deze dienst te 
doen. Realiseer je echterdat roosters altijd kunnen wijzigen vanwege onvoorziene omstandigheden; 
we gaan er van uit dat jullie hier flexibel mee omgaan, zoals je dat straks ook als arts-assistent zal 
moeten doen. 
Vragen of problemen m.b.t. inzet, taken en/of roostering meld je primair bij je eigen begeleider of 
de plaatselijke onderwijscoördinator op de locatie waar je je coschappen loopt. Daarnaast kun je 
contact opnemen met de betreffende coschapcoördinator en de opleiding via master.gnk@vumc.nl.  
 
Het werken met patiënten in deze Coronatijd maakt diepe indruk op mij. Met wie kan ik mijn 
zorgen/vragen bespreken? 
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  
 
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 alleen 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.  
 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat je liever geen studievertraging op loopt en dat het verleidelijk 
kan zijn om met lichte klachten toch naar je onderwijsverplichting te gaan. Doe dit niet, ook niet bij 
een negatieve zelftest! Neem niet het risico patienten, medewerkers of medestudenten, het Covid-19 
virus door te geven. Blijf thuis bij klachten, laat je testen via GDD/Arbo en volg de 
quarantainerichtlijnen. 
 
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. 
 

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/118abeb0-4765-436c-9f10-d30874400b2f/Notitie-Werktijdenregeling-versie-februari-2020_tcm236-936602.pdf
mailto:master.gnk@vumc.nl
https://vu.nl/nl/student/contact-en-studentbegeleiding/studieadviseur-faculteit-der-geneeskunde-vu
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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! 
 
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 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 (binnen 6 
maanden) zo gericht mogelijk individueel per mail over hun specifieke situatie. Houd goed de 
updates in de gaten van de FAQ buitenland.  

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 met het coschapprogramma zijn gestart 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.  
  

https://intranet.vumc.nl/fb/ict/ict/ict-/handleidingen/handleidingen-toegang-en-inloggen.htm
https://vuweb.vu.nl/nl/student/contact-en-studentbegeleiding/studieadviseur-faculteit-der-geneeskunde-vu
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
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Schematische weergave scenario’s verkorting per student (peildatum = 29 juni 2020) 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
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 vóór 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. 
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