
Regeling tegemoetkoming onkosten coschappen farmacie 
Ingangsdatum: 1 juni 2020 

Studenten farmacie volgen een deel van de farmaceutische coschappen buiten Leiden. Deze regeling 
beschrijft de tegemoetkoming in reis- en overige onkosten voor alle verplichte coschappen die 
buiten Leiden plaatsvinden. 

We onderscheiden: 

1. Een standaard tegemoetkoming in de onkosten. Deze tegemoetkoming wordt uitgekeerd 
aan alle coassistenten en is bedoeld voor incidentele kosten die studenten maken in het 
kader van hun coschappen.  

2. Een reiskostenvergoeding. Voor deze reiskostenvergoeding komen studenten in aanmerking 
die aantoonbaar geen recht hebben op een studentenreisproduct of in de zomerperiode (als 
de OV-studentenkaart beperkt geldig is).  

3. Een reistijdvergoeding. Deze vergoeding is een aanvulling op 1 en/of 2 en kan worden 
uitgekeerd als de reistijd van een enkele reis 90 minuten of meer bedraagt. 

4. Een verblijfsvergoeding. Indien de coschapslocatie op 90 minuten of meer reistijd ligt, dan 
wel ’s ochtends niet voor 9.00 uur te bereiken is met het openbaar vervoer, dan zal de 
opleiding een overnachtingsplaats bieden dan wel de voorafgaand goedgekeurde onkosten 
vergoeden. In dit geval wordt de reistijdvergoeding onder 3 niet uitgekeerd. 

Bedragen: 

Ad 1. 120 euro voor de hele opleiding, te declareren in 2 x 60 euro 
Ad 2. zie tabel in de bijlage, met een maximum van 300 euro voor de hele opleiding. 
Ad 3. 50 euro per coschapsweek 
Ad 4. Na voorafgaande goedkeuring van de opleiding: de werkelijke kosten 

Uitgangspunten: 

• Coassistenten reizen met hun OV-studentenkaart (weekabonnement). 

• Afgezien van de standaard tegemoetkoming zoals genoemd onder 1- worden er geen 
vergoedingen uitgekeerd voor reizen naar Leiden. 

• De reistijden gelden van deur tot deur en worden berekend aan de hand van 9292.nl bij een 

aankomsttijd van 09:00.  

• De reistijden worden berekend vanaf het LUMC of -indien dat korter is- vanaf de woonplaats 

van de coassistent. 

• Vergoedingen onder 3 en 4 worden niet in combinatie uitgekeerd 

Declareren: 

Standaard tegemoetkoming en reiskosten (ad 1 en 2): 

• Via het declaratieformulier in Kl-app. Dit kan op 2 momenten tijdens de opleiding:  
o Het 1ste declaratieformulier komt beschikbaar na het afronden coschap ONC.  
o Het 2de na je semi-apotheker coschap, maar alleen indien je deze met goed gevolg 

hebt afgerond. Het  2de formulier is de laatste declaratiemogelijkheid, en 

beschikbaar zolang je ingeschreven staat als student master Farmacie. 

• Kl-app berekent aan de hand van het rooster de tegemoetkoming waar je voor in 
aanmerking komt.  



• Na controle van de ingediende declaratie wordt gemiddeld binnen twee maanden het 
bedrag op je rekening bijgeschreven.  

• Declareren kan t/m de maand waarin je afstudeert voor je master. Daarna wordt je 
declaratie niet meer in behandeling genomen. Om te declareren moet je bij de Universiteit 
Leiden ingeschreven zijn.   

 

Reistijdvergoeding (ad 3): 

• In de laatste week van het laatste coschap krijgt de student via e-mail een 

declaratieformulier toegestuurd. 

 Verblijfsvergoeding (ad 4) 

• Zodra de indeling bekend is, neemt de student contact op met de afdeling coschapsplanning 

voor het maken van afspraken over een overnachtingsplaats en de eventuele 

verblijfsvergoeding.  

 

Bijlage 1 tabel reiskostenvergoeding als bedoeld onder ad. 2 

De bedragen in de tabel zijn gebaseerd op de kortste enkele reisafstand met de auto gereden van 

Leiden naar de coschapslocatie, uitgevoerd met Google Maps. 

Vergoeding Farmacie per week (3 dagen) op basis van enkele 
reisafstand 

KM Zomerweken Zonder OV/ouder dan 30 jr. 

0 - 6 km € 0,00  € 0,00  

6.1 - 13 km € 4,20  € 6,60  

13.1 - 20 km € 6,60  € 11,40  

20.1 - 27 km € 9,60  € 16,20  

27.1 - 34 km € 12,60  € 21,00  

34.1 - 41 km € 15,60  € 25,80  

41.1 - 48 km € 18,60  € 30,60  

48.1 - 55 km € 21,00  €35,40  

55.1 - 62 km € 24,00  € 40,20  

62.1 - 69 km € 27,00  € 45,00  

69.1 -76 km € 30,00  € 49,80  

76.1 - 85 km € 33,00  € 54,60  

85.1 - meer € 36,00  € 60,00  

 


