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Lid 1.  De indelingsronde voor de coschappen is eenmaal per jaar in januari voor het komende 
studiejaar, waarbij het laatste startmoment uiterlijk is gelegen in de eerste maand van het studiejaar 
daarop. De indeling wordt uiterlijk 15 maart gepubliceerd.  

Lid 2.  Indien (veel) minder studenten zich hebben opgegeven voor de indelingsronde in januari (zie lid 
3) dan er coschapplekken beschikbaar zijn, kan het zijn dat er een tweede indelingsronde plaatsvindt 
halverwege het studiejaar waarvoor de indeling wordt gemaakt.  

 
Lid 3.  Studenten die willen deelnemen aan de indelingsronde in januari dienen zich hiervoor in te 

schrijven. De inschrijving is geopend vanaf begin januari tot en met 31 januari . Studenten die zich niet 
(op tijd) hebben ingeschreven worden niet meegenomen bij de indeling.  

 
Lid 4.  Voorwaarde om te worden ingedeeld volgens het bepaalde in lid 1 is dat de student uiterlijk op 

31 januari van het jaar van inschrijving ten minste 100 ECTS heeft. Uitgezonderd zijn studenten uit het 
zij-instroomprogramma, zij dienen het introductieprogramma voor de zij- instromers te hebben 
behaald op uiterlijk 31 januari in het jaar van inschrijving. Tevens uitgezonderd zijn studenten die zijn 
toegelaten door de Toelatingscommissie Master Geneeskunde, zij dienen volgens het bewijs van 
toelating toegelaten te zijn op uiterlijk 31 januari in het jaar van inschrijving.  

 
Lid 5.  Bij de inschrijving geeft de student een voorkeur aan. Hierbij kan de student zijn meest gewenste 

startweek aangeven en optioneel zijn vroegste startweek.  
 
Lid 6.  Studenten kunnen hun inschrijving en voorkeur tot het sluiten van de inschrijving op 31 januari 

onbeperkt wijzigen.  
 
Lid 7.  De afdeling Coschappen (OSC/DOO) wijst uiterlijk 15 maart een startperiode toe aan de 

studenten die zich hebben ingeschreven. Een startperiode is twee aaneengesloten startmomenten 
met vier weken ertussen. Gedurende de startperiode moet de student beschikbaar zijn om te starten 
op een van de twee startmomenten.  

Lid 8.  Indien méér studenten zich hebben ingeschreven voor de indelingsronde dan er coschapplekken 
beschikbaar zijn, worden - na indeling van de voorrangsposities bepaald in lid 11 en lid 9c - 
de studenten ingedeeld die als eerst zouden kunnen voldoen aan de vereisten om aan de Coschappen 
te beginnen. Dit wordt gebaseerd op het meest gunstige scenario waarin de 180 ECTS van de Bachelor 
kunnen worden behaald (i.e. de eerste tentamenmogelijkheid volgens het rooster). Zodoende heeft 
de opgegeven voorkeursdatum geen invloed op de volgorde van indeling. Bij gelijk mogelijke 
momenten dat deze 180 ECTS behaald kunnen zijn tussen meerdere studenten, zal degene met de 
meeste studiepunten van de Bachelor op dat moment als eerste ingedeeld worden. Pas daarna zal, in 
geval van gelijke scenario's, geloot worden. 

Lid 9.  Uitgangspunten bij het maken van de indeling zijn:  
a. Gevulde startgroepen en daarmee een constante bezetting van coassistenten op de werkvloer  
b.  Voorrang wordt verleend aan studenten als bedoeld in lid 11  
c.  Na de studenten als bedoeld in lid 11 wordt voorrang verleend aan studenten die bij de 

voorgaande indelingsronde 100 ECTS punten of meer hadden op 31 januari maar niet ingedeeld 
konden worden voor de coschappen als bedoeld in lid 8. Dit geldt ook voor studenten die zich voor 
de voorgaande indelingsronde niet hadden ingeschreven.  



d.  Zo goed en eerlijk mogelijk wordt bij de toewijzing van de startperiode rekening gehouden met de 
voorkeur van de studenten  

e.  Het zo veel mogelijk beperken van de tijd tussen het eerst mogelijke startmoment van de 
studenten en de start van de Coschappen 

 
Lid 10.  De afdeling Coschappen (OSC/DOO) heeft een inspanningsverplichting en geen 

resultaatverplichting met betrekking tot het realiseren van de voorkeur van de student(en).  
 
Lid 11.  De hierna volgende studenten krijgen voorrang bij het maken van de indeling: Studenten die c.q. 

in wiens geval:  
a.  Promoveren  
b.  Geselecteerd zijn voor het MD PHD traject  
c.  Gelijktijdig een tweede universitaire opleiding volgen  
d.  De opleiding Vitality & Ageing of Population Health Management volgen  
e.  Aan topsport doen en hiervoor een verklaring hebben van de Universiteit Leiden  
f.  Persoonlijke omstandigheden / gezondheidsredenen daartoe aanleiding geven  
g.  Een fulltime bestuursfunctie hebben en een universitaire beurs ontvangen  
h.  Nominale zij-instromer (als bedoeld onder artikel 5.6 van de OER) zijn  
Om voorrang te krijgen moet een verzoek ingediend en toegekend worden door de Commissie 
Instroom, Voortgang en Bijzondere Regelingen Coschappen (IVBC). Het is sterk aan te raden om een 
verzoek eerst met de studieadviseur te bespreken.  

 
Lid 12.  Om te kunnen starten met de coschappen moet de student Bachelor Geneeskunde 

gediplomeerd zijn. Zij-instromers en studenten die door de Toelatingscommissie Master Geneeskunde 
zijn toegelaten kunnen op basis van het bewijs van toelating tot de masteropleiding beginnen aan de 
coschappen.  

 
Lid 13.  Een indeling voor de coschappen komt automatisch te vervallen indien de student zich niet drie 

weken voor zijn toegewezen startperiode heeft ingeschreven voor de Master Geneeskunde. 
 
Lid 14.  Vanaf het moment dat de indeling bekend is tot uiterlijk negen weken voor de start van de 

coschappen is het toegestaan om te ruilen van startperiode met een andere student. Een ruiling moet 
schriftelijk ingediend worden bij de afdeling Coschappen (OSC/DOO). Een aannemelijke kans dat een 
student in verband met het aantal ECTS niet kan starten in een startperiode is een reden voor de 
afdeling Coschappen (OSC/DOO) om een ruiling niet te honoreren. De wachttijd die ontstaat door 
ruilen geeft geen aanspraak op financiële compensatie.  

 
Lid 15.  Voor het wijzigen van een startperiode niet zijnde een ruiling zoals bedoeld in lid 14 moet een 

verzoek ingediend en toegekend worden door de commissie Instroom, Voortgang en Bijzondere 
Regelingen Coschappen (IVBC).  

 
Lid 16.  Indien er een tekort of een overschot is in een startgroep kan het voorkomen dat een student 

wordt verplicht vier weken eerder of later te starten dan de hem toegewezen startperiode. 
Indien het gaat om een verplichting vier weken eerder of later starten, dan wordt dit uiterlijk zes 
weken voor de startperiode bekendgemaakt aan de student. 

 
Lid 17.  Uiterlijk acht weken voor de start van de coschappen wordt door de afdeling Coschappen 

(OSC/DOO) het startmoment bekendgemaakt aan de student, tenzij niet voldaan is aan de 
voorwaarden als bedoeld in lid 12. Valt het startmoment in september, dan wordt dit uiterlijk zes 
weken van te voren bekendgemaakt. De student dient dan uiterlijk zes weken van te voren te voldoen 
aan de voorwaarden als bedoeld in lid 12.  

 
Lid 18.  Indien een student geen startmoment toegewezen heeft gekregen volgens het bepaalde in lid 17 

geldt dat zijn coschapplek en aangegeven voorkeur komt vrij te vallen.  



 
Lid 19.  Van studenten die zijn ingedeeld voor een startperiode maar op basis van hun studievoortgang 

en bekende tentamendata het niet gaan halen om acht weken dan wel zes weken (zie lid 17) voor hun 
toegewezen startperiode te voldoen aan de voorwaarden gesteld onder lid 12 wordt verwacht dat zij 
tijdig en actief proberen te ruilen met een medestudent met een latere startperiode. Tevens geldt dat 
de afdeling Coschappen (OSC/DOO) de toegewezen startperiode na afstemming met de student kan 
terugtrekken zodra zeker is dat de student het niet kan halen. 

 
Lid 20.  Een student die is ingedeeld voor een startperiode maar volgens het bepaalde in lid 17 geen 

startmoment krijgt toegewezen is zelf verantwoordelijk voor het, indien de student dit wenst, 
organiseren van een nieuwe startperiode. Hiervoor heeft de student de onderstaande mogelijkheden 
(in volgorde van doorlopen) tot zijn beschikking:  
a. Ruilen met een medestudent met een later startperiode. Dit is alleen een optie indien de student 

die wil ruilen (nog) is ingedeeld voor een startperiode.  
b. Aanmelden voor een openstaande coschapplek.  
c. In overleg met de afdeling Coschappen (OSC/DOO) kijken naar alternatieve mogelijkheden  
d. Indien a t/m c geen oplossing bieden: meedoen met de eerstvolgende indelingsronde in januari 

volgens het bepaalde in lid 1 en lid 3.  
 
Lid 21. Studenten die niet hebben meegedaan met de indelingsronde in januari volgens het bepaalde in 

lid 1 en lid 3 en/of niet zijn ingedeeld maar toch willen starten met hun coschappen kunnen zich 
aanmelden voor openstaande coschapplekken die worden gepubliceerd door de afdeling Coschappen 
(OSC/DOO).  

 
Lid 22.  Studenten die zijn ingedeeld voor de coschappen maar uitstel willen moeten een verzoek 

hiertoe indienen en toegekend krijgen door de commissie Instroom, Voortgang en Bijzondere 
Regelingen Coschappen (IVBC). Het is sterk aan te raden om een verzoek eerst met de studieadviseur 
te bespreken. Reden voor uitstel kunnen zijn:  
a. De student is aan het promoveren  
b. Geselecteerd zijn voor het MD PHD traject  
c. De student volgt gelijktijdig een tweede universitaire opleiding  
d. De student volgt de opleiding Vitality & Ageing of Population Health Management  
e. Aan topsport doen en hiervoor een verklaring hebben van de Universiteit Leiden  
f. Persoonlijke omstandigheden / Gezondheidsredenen van de student geven daartoe aanleiding  
g. De student heeft en fulltime bestuursfunctie en ontvangt een universitaire beurs  
h. De student doet een wetenschapsstage in het buitenland  
i. De student volgt de Pre-master BW in Leiden (GNK studenten die een BW master willen gaan 

doen)  
j. De student doet een minor (gemotiveerde aanvraag via studieadviseur)  
k. De student is nominale zij-instromer als bedoeld in artikel 5.6 van de OER  
Een verzoek tot uitstel korter dan acht weken voor de startperiode wordt alleen in uitzonderlijke 
gevallen toegestaan.  

 
Lid 23. Studenten die uitstel hebben gekregen onder de voorwaarden gesteld in lid 22 krijgen voorrang 

bij een indeling voor een openstaande coschapplek.  
 
Lid 24. Studenten die voldoen aan de voorwaarden gesteld in lid 12 en zonder geldige reden zoals 

gesteld in lid 22 niet starten met hun coschappen op het ingedeelde startmoment worden twaalf 
maanden uitgesloten van het starten met hun coschappen, gerekend vanaf de datum van het 
annuleren van de startperiode.  

 
Lid 25. Studenten die zijn ingedeeld voor de coschappen maar een aangepast rooster willen moeten een 

verzoek hiertoe indienen en toegekend krijgen door de commissie Instroom, Voortgang en Bijzondere 
Regelingen Coschappen (IVBC). Reden voor een aangepast rooster kunnen zijn:  



a. Zwangerschap  
b. Het verrichten van zorgtaken voor eigen kinderen  
c. Het doen van promotieonderzoek in combinatie met het verrichten van coassistentschappen  
d. Een duurzame functiestoornis die belemmerend werkt voor het ongehinderd volgen van 

coassistentschappen  
e. Het verrichten van topsport  
f. Zwaarwegende persoonlijke omstandigheden  
Een verzoek om een aangepast rooster dient zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de 
startperiode ingediend te worden bij de commissie Instroom, Voortgang en Bijzondere Regelingen 
Coschappen (IVBC). Het verzoek bevat een voorstel voor een aangepast rooster dat is voorbereid in 
overleg met de studieadviseur. Een verzoek korter dan acht weken voor de start van de coschappen 
wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan.  

 
Lid 26.  Voor de start van de coschappen moet de student een vaccinatieverklaring hebben van VGM. 

Hierbij mag de vaccinatieverklaring niet ouder zijn dan 3 maanden bij de start van het eerste coschap. 
Indien de vaccinatieverklaring van VGM niet minimaal 14 dagen voor aanvang van de start van de 
coschappen is ingeleverd bij de afdeling Coschappen wordt de student verwijderd uit de startgroep en 
komt zijn coschapplek vrij te vallen.  

 
Lid 27. Deze regeling treedt in werking per onderwijsjaar 2022-2023.  
 
Zie ook: het Reglement t.b.v. de positie van studenten Geneeskunde in de klinische praktijk op de LUMC 
website 
 
 


