Verzuimregeling en afwezigheid tijdens
de coschappen
De masterfase en het lopen van coschappen zijn een unieke onderwijsvorm die wordt gekenmerkt
door leren op de werkplek. Wat je leert en wanneer je leert is maar deels te voorspellen en te
plannen, wat maakt dat maximale exposure aan het zorgproces de basis van het leren is. Om die
reden wordt in principe uitgegaan van 100% aanwezigheid tijdens de stage uren op het coschap.
Afwezigheid dient dan ook altijd overlegd te worden met de lokale coördinator van de kliniek waar je
stage loopt en de directe begeleider op de werkplek. Zaken als eigen dokters‐ en tandartsbezoeken,
administratieve afspraken bij gemeente of UWV, dienen voor zover mogelijk en planbaar, ingepland
te worden op luwte momenten in bijvoorbeeld voor‐ en nablokken of breekweek of aan de randen
van de dag (op momenten dat het in het coschap het beste uitkomt). Bijzondere situaties worden
hieronder besproken.

Verzuim
In het geval van ziekte, het volgen van therapie of calamiteiten zoals het overlijden van een direct
familielid, geldt dat de coassistent maximaal twee dagen (16 uur) per maand coschap afwezig mag
zijn zonder dat het halen van het coschap in gevaar komt. Dit is geen vrij te besteden toegestane
afwezigheid. Een coassistent mag de afwezigheid in delen inzetten (bv twee uur per dag),
bijvoorbeeld indien de coassistent een therapie moet volgen. Bij coschappen die meer dan een
maand duren, geldt eveneens bovenstaande regel van twee dagen per maand en niet bijvoorbeeld
vier dagen per twee maanden omdat het risico dan bestaat dat er te veel van een bepaald onderdeel
van het coschap wordt gemist. Het is de verantwoordelijkheid van de coassistent om aan de lokale
coördinator op de werkplek aan te bieden om de verloren tijd waar nodig en mogelijk in te halen op
andere tijdstippen.
Wordt het aantal van twee dagen per maand coschap overschreden dan moet er in principe
gecompenseerd worden tenzij anders overeengekomen kan worden met de lokale coördinator. Of
compensatie mogelijk is zal onder meer afhangen van de functioneren in het coschap tot dat
moment, welke (essentiële) onderdelen er zijn gemist en of compenseren logistiek haalbaar is. Bij
twijfel kan worden overlegd met de stagecoördinator en/of episodecoördinator van de episode.

Verzuim melden
De coassistent meldt afwezigheid tijdens een coschap bij de lokale begeleider. Afwezigheid tijdens
een CKOv of CKOn blok meldt de coassistent bij de episode coördinator.
Let op: in verband met de COVID‐19 pandemie gelden aanvullende regels over melden van
afwezigheid bij een positieve testuitslag op COVID‐19.

Korte coschappen
Voor korte coschappen (die 2 weken duren) is er een uitzondering: naar analogie van de regeling bij
ziekte geldt hier een verzuim van maximaal één dag per kort coschap.

OMT‐2
Voor studentleden van het OMT‐2 geldt: zij krijgen vrijstelling voor vergaderingen en andere OMT‐2
gerelateerde activiteiten. Dit komt bovenop de regeling voor verzuim zoals hierboven is beschreven.
De gemiste coschap tijd door deze vrijstelling hoeft niet te worden ingehaald.
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TOPSPORT
Voor sporters die vallen onder de topsportregeling gelden speciale regels naast de hier beschreven
regeling (zie https://www.ru.nl/studenten/tijdens‐studie/begeleiding‐en‐advies/toptalent‐sport‐
kunst/student‐topsport/)

Afspraken studieadviseur
Voor afspraken met de studieadviseur geldt dat de student vrijstelling krijgt voor een afspraak. Dit
valt niet onder de verzuimregeling. De student moet hier wel aan de lokale coördinator aanbieden
om gemiste tijd in te halen.

Deeltijd studenten
Studenten die een deeltijd traject volgen (4 dagen coschap per week) blijft de regeling ongewijzigd: 2
dagen per 4 weken.

Overig verzuim
Extra vakanties buiten de geplande zijn in de regel niet toegestaan. Overig verzuim moet altijd
besproken worden met de lokale coördinator en niet alleen met de directe begeleider/AI(N)OS van
de afdeling. De lokale coördinator zal ook bespreken of en hoe het verlof moet worden
gecompenseerd. Dit zal onder andere te maken hebben met je functioneren in dat coschap tot dat
moment. Redenen om extra verlof aan te vragen zijn bijvoorbeeld: overlijden van naasten anders dan
directe familie, belangrijke familie‐ of religieuze feesten, onverwachte zorgtaken.
Studie gerelateerde activiteiten, zoals congresbezoek, cursussen, promotieactiviteiten, incidentele
toetsen voor een andere opleiding, kunnen bij uitzondering worden toegestaan, mits goed
gemotiveerd. Toestemming is in zulke situaties nodig van zowel de studieadviseur als van de lokale
coördinator van de stageplek. Dit is ook ter bescherming van de coassistent zelf omdat het niet
noodzakelijk is allerlei extra‐curriculaire activiteiten te ontplooien en de aandacht volledig uit kan
gaan naar het coschap zelf.

Tandartsen
Tandartsen in opleiding tot arts mogen tijdens hun masterfase geneeskunde een halve dag per week
of een hele dag per twee weken afwezig zijn om zo hun beroep als tandarts te kunnen uitoefenen.
Deze regeling geldt voor alle onderdelen van het klinische programma, uitgezonderd het Centraal
Klinisch Onderwijs, , de coschappen Dermatologie en KNO, het coschap Ouderengeneeskunde, het
coschap Huisartsgeneeskunde, het coschap Sociale geneeskunde en het Senior coschap. De student
moet afwezigheid afstemmen met de lokale coördinator en compenseert gemiste dagen indien
nodig.

Versie september 2020 opgesteld door Dahlhaus, herzien door Schouwenberg en Meijers namens OMT‐2

2

Wat te doen bij besmetting met coronavirus of afwezigheid door quarantaine?

Beste coassistent,
Uiteraard hopen we dat je in goede gezondheid verkeert!
Met de huidige ontwikkelingen willen we alles op alles zetten om de coschappen waar
mogelijk te continueren. Dat vraagt van iedereen inspanning. Op de eerste plaats de vraag
aan iedereen om zich zo goed mogelijk aan de preventie regels te houden:
 Thuisblijven bij klachten en je laten testen.
 Beperken van en goed nadenken bij sociale contacten, ook in je eigen vrije tijd.
 In het onderwijs: met docenten en medestudenten er voor elkaar op toezien dat de
anderhalve meter wordt gehandhaafd.
Ben je toch besmet met het corona virus, heb je contact gehad met besmette mensen, of
ervaar je gezondheidsklachten? Onderneem dan actie. Bijgaand stroomdiagram laat zien wat
je moet doen en waar je moet aankloppen. Let erop dat er voor coassistenten in affiliatie
ziekenhuizen soms aanvullende of net andere regels gelden. Houd je altijd aan de lokale
regels en vraag je begeleider om advies bij twijfel.
Voor coassistenten gelden aanvullend nog enkele bijzondere regels als je positief getest bent
met het corona virus, afhankelijk van waar je in je programma zit:

•

loop je coschappen in het Radboudumc, een ander ziekenhuis of een andere
instelling:
Indien je positief getest wordt op Corona,
1. meld je je bij ziek door een bericht te sturen aan
indelingco-assistenten.rha@radboudumc.nl.
2. Meld je telefonisch ziek bij de contactpersoon van jouw afdeling in het
ziekenhuis/ de instelling waar jij coschap loopt.
3. Contactonderzoek op je werkplek wordt uitgevoerd door het ziekenhuis/de
instelling zoals dit ook voor medewerkers gebeurt.
4. Contactonderzoek in de privé sfeer wordt door de GGD uitgevoerd, de GGD
informeert je over hoe je deze contacten moet informeren.

•

zit je in een onderwijs blok: CKOv of CKOn:
Indien je positief getest wordt op Corona,
1. meld je je bij ziek door een bericht te sturen aan
indelingco-assistenten.rha@radboudumc.nl.
2. Meld je je telefonisch ziek bij de episode coördinator. Lukt dit telefonisch niet,
meld je dan via e‐mail met hoge urgentie ziek en zorg dat je een bevestiging
ontvangt.
3. Contactonderzoek in de privé sfeer wordt door de GGD uitgevoerd, de GGD
informeert je over hoe je deze contacten moet informeren.

Wat moet je als coassistent doen als je in quarantaine moet:
1. Meld je ziek op de afdeling waar je stage loopt
2. Blijf zoveel mogelijk vanuit huis betrokken bij je coschap

Ziek gemeld of in quarantaine en dan?
Mocht je door een positieve corona test of omdat je in quarantaine moet, een deel van je
coschappen missen, maak dan afspraken met je begeleider. Wanneer je fit genoeg bent om
te werken, zijn er namelijk voldoende manieren om ook op afstand aan je leerdoelen en
EPA’s te werken. Komen jullie er samen niet uit, dan neemt je begeleider contact op met de
stage coördinator.








Vorm samen met een coassistent die nog wel op de afdeling (of in de instelling) is
een duo. Je kunt dan (uiteraard met toestemming van de patiënten) via Zaurus
samen patiënten zien, samen een DD opstellen en samen met de begeleider zaken
nabespreken.
Vraag je mede‐coassistent om feedback en verwerk dit in een KPB.
Neem deel aan de diverse bespreekmomenten (overdracht, onderwijs, MDO’s etc),
vaak zijn deze ook digitaal te volgen. Hierbij kan je bijvoorbeeld ook zelf een casus
uitwerken en bespreken.
Maak gebruik van ‘DD op zak’, waarover je meer leest in het aparte document.
Vraag om elke dag een moment met je begeleider te bellen of te skypen om zo
feedback te verzamelen. Spreek met je begeleider door wat je invult in je KPB
formulier. Vraag ook actief feedback op je professioneel gedrag en vraag ten aanzien
van je EPA’s naar gedrag dat je kunt aanpassen de volgende keer als je iets doet. Vul
dit meteen in. Lees voor aan je begeleider wat je hebt ingevuld. Vraag meteen welk
niveau je begeleider eraan geeft en sluit de KPB(s) meteen namens je begeleider af.
Je begeleider krijgt dan een bevestigingsmail, maar hoeft verder niets meer in te
vullen. Door dit mondeling af te stemmen en actief op bepaalde punten feedback te
vragen kun je (ook als je tijdelijk vanuit huis werkt) snel en goed aan je leerpunten
werken.
dit advies over het werken met KPB formulieren geldt natuurlijk ook voor
coassistenten die fysiek op de afdeling zijn: neem zoveel mogelijk de regie als
het gaat om vragen en verwerken van feedback.

Kortom er zijn op de verschillende afdelingen veel mogelijkheden om van een afstand deel
te nemen aan het coschap, mits je gezondheid dit toelaat. Het e‐portfolio is geschikt voor
werken en leren op afstand. Maak hier gebruik van en vraag naar de mogelijkheden bij je
begeleider.

Ben je niet fit genoeg om te werken, overleg dan met je begeleider over mogelijkheden om
gemiste tijd op een later moment in te halen.

Tot slot, als je tien dagen van een coschap mist, lijkt dit misschien veel. Maar op een master
van 3 jaar is dat goed te compenseren.

Vriendelijke groeten,

Onderwijs managementteam master geneeskunde (OMT‐2)

