Verzuimregeling coschappen
Indien coassistenten tijdens hun coschappen afwezig zijn vanwege ziekte, of een verzoek indienen
om afwezig te zijn om andere redenen, dan geldt de volgende verzuimregeling.

Verzuim door ziekte
In het geval van ziekte, het volgen van therapie of calamiteiten zoals het overlijden van een
familielid, mag de coassistent maximaal 2 dagen (16 uur) per 4 aaneengesloten weken coschap
afwezig zijn, zonder dat het halen van het coschap in gevaar komt. Een coassistent mag dit in delen
opnemen (bv 2 uur per dag). Ook voor een coschap van meerdere maanden geldt een verzuim van
maximaal 2 dagen per 4 aaneengesloten weken.
Het is de verantwoordelijkheid van de coassistent om aan de begeleider 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 bepaalt de stage
coördinator, zo nodig in overleg met de episode coördinator of er mogelijkheden zijn om de verloren
tijd in te halen.

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

Verzuim tijdens coschappenkorter dan 4 weken
Voor coschappen die minder dan 4 weken duren is er een uitzondering: hier geldt een verzuim
van maximaal één dag per kort coschap.

OMT-2
Studentleden van het OMT-2 krijgen vrijstelling voor vergaderingen, dit komt bovenop de regeling
voor ziekte zoals hierboven is beschreven. De gemiste coschap tijd door deze vrijstelling hoeft niet te
worden ingehaald.

Afspraken studieadviseur
Studenten krijgen vrijstelling voor een afspraak met de studieadviseur. Dit valt niet onder de
ziekteregeling. De student moet hier wel aan de begeleider op de werkplek aanbieden om gemiste
tijd in te halen.

Overig verzuim
Coassistenten die vrij willen om andere redenen ( bruiloften en speciale feesten, congresbezoek etc.)
krijgen dit uitsluitend goedgekeurd als de stagecoördinator toestemming geeft en de verloren tijd
ingehaald wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de coassistent om dit voorafgaand aan het
coschap met de stagecoördinator te bespreken.
Voor elk verzuim anders dan incidentele ziekte geldt dat de coassistent vóór de aanvraag bij de
stagebegeleider de studieadviseur moet raadplegen en de docentmentor moet inlichten.

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.
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Deze regeling geldt voor alle onderdelen van het klinische programma, uitgezonderd het Centraal
Klinisch Onderwijs, het coschap Introductie Klinische Fase, de coschappen Oogheelkunde,
Dermatologie en KNO, het coschap Ouderengeneeskunde, het coschap Huisartsgeneeskunde, het
coschap Sociale geneeskunde en het Senior coschap. De student moet afwezigheid afstemmen met
de opleider/stage coördinator en compenseert gemiste dagen indien nodig.
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