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Procedure onvoldoende beoordeling coschap 

 
 
 

In het geval dat een student onvoldoende functioneert gedurende een coschap of de semiartsstage 

(SAS) en de uiteindelijke kans op een voldoende gering is, dient de Examencommissie Geneeskunde 

(ECG) hiervan op de hoogte worden gebracht. Dit kan door een e-mail (met eventuele aanvullende 

informatie) te sturen naar: Examencommissie-gnk@lumc.nl 

 

 

 

 

 

 

Wanneer het coschap of de SAS met een onvoldoende afgerond wordt, is het van belang dat de 

beoordelaar de beoordeling zo spoedig mogelijk invoert in EPASS. De beoordelaar maakt vervolgens 

per e-mail melding van de onvoldoende eindbeoordeling bij de ECG. Ook de student zelf dient de ECG 

op de hoogte te brengen van de onvoldoende beoordeling. 

Zodra de ECG de melding ontvangen heeft, wordt de student opgeroepen voor een gesprek. Van dit 

gesprek wordt een verslag  gemaakt. Dit gespreksverslag is van vertrouwelijke aard en is bedoeld voor 

de student en het archief van de ECG. De ECG besluit na het gesprek met de student welk traject 

wordt gevolgd en maakt afspraken over herkansen van (een deel van) het onvoldoende beoordeelde 

coschap. Er zijn twee trajecten die gevolgd kunnen worden. 

Onderbreking coschappen: 

De ECG besluit dat de student vooralsnog niet 

verder mag met de coschappen en de student 

kan voorwaarden opgelegd krijgen waaraan hij 

moet voldoen alvorens er weer gestart mag 

worden met de coschappen. Indien de ECG dit 

nodig acht, zal zij de student verwijzen naar de 

Commissie Professionaliteit (CP). Het advies 

van de CP wordt meegenomen in de 

besluitvorming van de ECG betreffende het 

vervolgtraject. De student wordt op de hoogte 

gesteld van het genomen besluit. De 

coschapscoördinator, de begeleider, DOO-

coschappen en de studieadviseur zullen op de 

hoogte worden gesteld van de gemaakte 

afspraken. 

 Doorgaan met volgend coschap:  

De ECG besluit dat de student door mag met het 

volgend coschap. In overleg met de 

coschapscoördinator wordt bepaald welk 

herkansingstraject de student in zal gaan. De 

student wordt op de hoogte gesteld van het 

genomen besluit/traject. De coschaps-

coördinator, de begeleider, DOO-coschappen en 

de studieadviseur zullen op de hoogte worden 

gesteld van de gemaakte afspraken. 

Aanvullende informatie Commissie Professionaliteit (CP) 

- Een onvoldoende voor professioneel gedrag betekent automatisch een onvoldoende voor het coschap; 

- De examencommissie kan na een gesprek met een student besluiten deze student te verwijzen naar de CP. De 

CP zal na een traject de student en de examencommissie adviseren. De CP neemt geen besluiten; 

- Ook beoordelaars en begeleiders mogen een student aanmelden bij de CP, indien zij dit wenselijk achten. 

Indien een melding bij de CP gemaakt wordt, dient de student hiervan op de hoogte gebracht te worden; 

- Een melding kan gestuurd worden naar: commissieprofessionaliteit@lumc.nl; 

- Bekijk voor meer informatie de informatiebrochure van de CP.  
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