Wachttijd coschap
KNMG Studentenplatform pleit voor structurele oplossingen
In mei 2010 berichtte het KNMG Studentenplatform over
oplopende wachttijden voor de coschappen. Nu, drie jaar later,
blijkt de situatie verder verslechterd te zijn.
Sanne Wubbels, Robel Michael en Henri Boersma

E

lk jaar is er een grote groep studenten zonder
studievertraging, die graag wil starten met de
coschappen. Op de meeste faculteiten is daarom
een loting in het leven geroepen, waarbij
plaatsen voor coassistenten verdeeld worden onder de
gekwalificeerde studenten. Iedere maand kan echter
slechts een beperkt aantal studenten starten. Gevolg is dat
er wachttijden ontstaan, die overigens enorm verschillen
per faculteit. In Utrecht, Maastricht en Rotterdam zijn er
geen problemen, studenten kunnen daar direct, of vrijwel
direct starten. Groningen en de VU in Amsterdam zijn te
beschouwen als middenmoters: studenten aan de VU heb-

Faculteiten geven geen
duidelijke verklaring voor de
oplopende wachttijden
ben een maximale wachttijd van 6 maanden, in Groningen wacht men maximaal 7 maanden. Absolute koplopers
zijn Leiden, Nijmegen en de UvA in Amsterdam. In
Leiden is de gemiddelde wachttijd 6 maanden, in Nijmegen
6,5 maand. Aan de UvA geldt een minimale wachttijd van
maar liefst 9 maanden.

Verklaring
Een duidelijke verklaring voor de oplopende wachttijden
geven de faculteiten niet. Wel is bekend dat de UvA kampt
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met extra problemen doordat de bachelor-masterstructuur daar relatief laat, in 2009, is ingevoerd. Daardoor
is er nu een dubbele instroom naar de coschappen: van
geslaagden voor het doctoraalexamen uit 2008 en geslaagden voor de bachelor uit 2009. Denise Torenstra, 24 jaar
en student aan de UvA, kreeg daardoor te maken met een
wachttijd van 12 maanden: ‘Ik wist van de problemen van
de dubbele instroom, dus het kwam niet als een totale
verrassing. Toch is het erg vervelend als je met zo’n lange
wachttijd te maken krijgt.’
De faculteiten van Maastricht en Utrecht hebben vrijwel
geen wachttijd. Beide faculteiten hebben ervoor gekozen
om de coschappen flexibel in te delen. Dit betekent dat er
geen uniform programma wordt aangeboden en niet iedereen met hetzelfde coschap hoeft te starten. Een nadeel
van dit systeem kan zijn dat per coschap niet kan worden
uitgegaan van een bepaald niveau, door de heterogeniteit
van de groep.

Invulling
Sommige faculteiten menen dat er kortere wachttijden
zijn, omdat zij de mogelijkheid aanbieden om de wetenschappelijke stage uit de master tijdens de wachttijd te
doen. Daarnaast kan het keuzecoschap in het zesde jaar
soms verruild worden voor keuzevakken, die vóór de
coschappen gedaan mogen worden. In de praktijk wordt
een keuzecoschap echter als veel waardevoller beschouwd
dan het volgen van keuzevakken, waardoor vrijwel niemand van deze mogelijkheid gebruikmaakt. Ook blijkt
het vaak lastig om een onderzoeksstage in de wachttijd
te realiseren, bijvoorbeeld omdat onderzoeksvoorstellen
afgewezen worden door onderwijscommissies van de
faculteit, of omdat de stages lang van tevoren ingepland

onacceptabel lang
moeten worden. De student blijft daardoor zitten met
wachttijd en onzekerheid over de invulling daarvan.

Geen verloren tijd
Er zijn echter mogelijkheden buiten het curriculum om
van wachttijd in elk geval geen verloren tijd te maken.
Denise Torenstra wist haar wachttijd van 12 maanden
uiteindelijk nuttig in te vullen. ‘Ik heb gekozen voor
een bestuursjaar, dat wilde ik altijd al graag doen.’ De
wachttijd kan ook een manier zijn om jezelf alvast voor
een opleidingsplek te profileren. Dominique Withaar, 23
jaar, Nijmegen: ‘Toen ik wist dat ik te maken kreeg met
een halfjaar wachttijd, heb ik contact opgenomen met de
afdeling Radiologie. Ik kon meewerken aan onderzoek
en tegelijk op de afdeling werken als student-assistent. Ik
heb contacten kunnen leggen en ervaring opgedaan binnen het vakgebied.’

Praktische problemen
Wachttijd voor de coschappen geeft ook praktische
problemen. Als je studiefinanciering doorloopt tijdens de
wachttijd, betekent dat dat je aan het einde van je studie
geen recht meer hebt op een studenten-OV-kaart of basisbeurs. Daarom is het verstandig om je uit te schrijven bij
Studielink en je pas weer in te schrijven zodra je daadwer-

kelijk kunt beginnen met je coschappen. Je studiefinanciering stopzetten bij DUO (oude IB-groep) doe je met het
Wijzigingsformulier Student (WS) dat je op hun website
kunt vinden. De OV-kaart stopzetten kun je online doen
op de website van DUO. Echter, als je 30 jaar of ouder
bent en je je studiefinanciering stopzet, kun je deze niet
meer opnieuw activeren. Ben je al ingeschreven als voltijd
masterstudent geneeskunde en krijg je dan meer dan drie
maanden vertraging tijdens je coschappen? Dan bestaan
er regelingen die je financieel kunnen ondersteunen. Om
aanspraak te maken op een regeling kun je het beste contact opnemen met de studentdecaan van jouw faculteit.

Toekomst
Het KNMG Studentenplatform pleit voor actie.
Faculteiten moeten verantwoording afleggen over het
oplopen van de wachttijden en zoeken naar structurele
oplossingen voor de toekomst. Als faculteiten mogelijkheden aanbieden om de wachttijd te verkorten, zoals
de vervroegde wetenschappelijke stage, moet dit goed
gefaciliteerd worden, zodat studenten gemakkelijk van
deze opties gebruik kunnen maken. Studenten moeten
in de tussentijd goed ingelicht worden over de verwachte
wachttijd, zodat zij deze zo goed mogelijk kunnen
Studentenplatform
invullen.
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