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1 Algemene bepalingen
1.1 Relatie met de onderwijs- en examenregeling
Deze regeling heeft een relatie met artikel 6.2 en 6.3 uit de onderwijs- en examenregeling Geneeskunde
masteropleiding, die in het vervolg van deze regeling wordt aangeduid als OER.

1.2 Toepasselijkheid, looptijd, inhoud van en communicatie over de
regeling
1.
2.
3.

4.

5.

6.

De regeling is van toepassing op alle studenten die mogen starten met de master
Geneeskunde van de Erasmus Universiteit.
Deze regeling is geldig van 1 januari t/m 31 december 2019. Met de vaststelling van
deze regeling komt de regeling voor 2018-2019 te vervallen.
De regeling bepaalt de wijze waarop een daartoe gekwalificeerde student een plaats
toegewezen krijgt voor de start van de coschappen zoals bedoeld in artikel 6.2 en 6.3
van de OER.
De masteropleiding Geneeskunde heeft een inspanningsverplichting en geen
resultaatverplichting met betrekking tot het realiseren van het instroommoment van
voorkeur van studenten.
Binnen 2 maanden na vaststelling van de regeling vindt voorlichting aan studenten
plaats, waarbij de data voor loting worden gecommuniceerd en tevens de te verdelen
instroommomenten en de data waarop de inschrijvingen worden geopend en gesloten.
De opleiding behoudt zich het recht voor de regeling tussentijds te wijzigen ter
bevordering van de doorstroom van studenten.

1.3 Begripsbepalingen en afkortingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Coördinator master Geneeskunde:
De coördinator master Geneeskunde is onder verantwoordelijkheid van de decaan en
de opleidingsdirecteur Geneeskunde belast met de organisatie en uitvoering van de
opleiding als beschreven in de OER en is verantwoordelijk voor de masteropleiding;
b. Examencommissie (EC):
De commissie, als bedoeld in artikel 7.12, eerste lid, van de Wet, ingesteld door de
decaan;
c. Nominaal:
Indien je studietempo gelijk ligt met het vastgestelde studieprogramma.
d. Opleidingsdirecteur Geneeskunde (OD):
De opleidingsdirecteur, als bedoeld in artikel 9.17 van de Wet, is onder
verantwoordelijkheid van de decaan belast met de organisatie en uitvoering van de
opleiding als beschreven in de OER;
e. Protocol Infectiepreventie Medisch Onderwijs:
Een protocol binnen de faculteit dat erop is gericht patiënten en studenten te
beschermen tegen infecties (met name hepatitis B) die worden overgedragen van
student op patiënt en omgekeerd;
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f.

Research master-opleidingen:
Engelstalige programma’s binnen het Erasmus MC van 120 ECTS die opleiden tot de
graad van master of Science in Molecular Medicine, Health Sciences, Neuroscience,
Clinical Research of Infection and Immunity.
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2 Plaatsing voor de start van de reguliere
coschappen
2.1 Plaatsing door loting
In overeenstemming met de OER wordt voor het verdelen van beschikbare
instroommomenten voor de coschappen in de master Geneeskunde tenminste twee keer per
jaar een loting van instroommomenten in de master georganiseerd. In de eerste loting in april
2019 loten studenten1 mee voor de instroommomenten 1 en 2, en naar rato2 voor de
instroommomenten 3, 4 en 5 van 2019-2020. In de tweede loting in augustus 2019 wordt
eveneens naar rato geloot voor de plaatsen in de instroommomenten 3, 4 en 5 van 20192020 en worden tevens de instroommomenten 1 t/m 5 van 2020-2021 aangeboden.
Studenten die tijdens de eerste loting niet worden ingeloot, loten automatisch mee in de
tweede loting voor instroommoment 3, 4 of 5 van 2019-2020 of voor een instroommoment
naar keuze in 2020-2021.

2.2 Aanmelden voor de loting
1.

2.
3.
4.

De data waarop verdelingen worden gehouden, worden per e-mail en op het Studie
Informatie Portaal (STiP) door het Onderwijs Service Centrum (OSC) bekendgemaakt.
Daarbij wordt aangegeven tot welke datum studenten zich kunnen opgeven.
Aanmelden voor de loting geschiedt door de student, d.m.v. het opgeven van het
gewenste instroommoment binnen de daarvoor gecommuniceerde inschrijfdata.
De student is verplicht om zich tijdig aan te melden voor de loting; niet aanmelden, is niet
deelnemen.
Op het moment van loting hoeft de student niet te zijn ingeschreven voor de master
Geneeskunde. Studenten die tijdelijk zijn uitgeschreven, krijgen informatie over de
aanmelding op hun privé e-mailadres dat zij hebben opgegeven via Studielink. De student
moet wel ingeschreven staan vanaf de eerste dag van de maand waarop het onderwijs
voorafgaand aan het eerste coschap voor hem of haar begint.

2.3 Toegangseisen
1.

1

Studenten die voldoen aan de hieronder aangegeven ingangseisen kunnen mee loten
voor een instroommoment.
a. In de eerste loting in april 2019 loten mee:
Bachelor 3 nominaal studerenden t/m tentamen 3A2 die volgens het
studievoortgangsoverzicht 150 EC binnen het bachelor geneeskunde
examenprogramma hebben behaald;

Studenten met een topsportstatus verleend door de Erasmus Universiteit nemen minimaal 6 maanden vóór de loting
contact op met de studieadviseur over de invulling van een zo optimaal mogelijk coschappentraject.

2

Naar verwachting zullen in 2019-2020 230 studenten nominaal studeren. Een deel daarvan studeert in april 2019 al
nominaal en kan meedoen aan de eerste loting, het overige deel voldoet in augustus 2019 aan de definitie en kan
meedoen aan de tweede loting.
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-

2.

3.

Research master studenten die voor Geneeskunde nominaal studeren;
Studenten die tussentijds, uiterlijk op 12 april 2019, het bachelor
geneeskunde diploma hebben behaald.
Studenten van het Erasmus University College en studenten Klinische
Technologie die een premaster Geneeskunde volgen, die het
schakelprogramma in één studiejaar doorlopen
In de loting worden uitsluitend studenten geselecteerd die op dat moment
voldoen aan deze eisen.
b. In de tweede loting in augustus 2019 mogen alle studenten die op dat moment
hun bachelor hebben behaald mee loten.
Bij aanmelding wordt voorafgaand aan de loting gecontroleerd of de student mag
instromen in de Master volgens de eisen zoals gesteld in de OER, art. 2.1 en mag
instromen in de coschappen volgens de eisen zoals gesteld in de OER art. 6.2.
De student dient de vaccinatievoorschriften uit het rijksvaccinatieprogramma te hebben
opgevolgd conform de eisen zoals geformuleerd in de OER, art. 2.1c.

2.4 Verdeling en plaatsing
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Bij iedere verdeling worden de eerst beschikbare plaatsen voor de instroommomenten
binnen een gesteld tijdvak verdeeld op basis van gewogen loting.
Iedere toegelaten student krijgt via verdeling een lotnummer toegewezen. Daarbij worden
drie categorieën onderscheiden: A, B en C:.
a. In categorie A vallen de volgende studenten:
i. Research master studenten die de bachelor nominaal behaald hebben;
ii. promovendi;
iii. studenten die een master binnen het domein van de gezondheidszorg
hebben behaald;
b. Categorie B:
i. nominaal studerende studenten;
ii. studenten die een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie hebben
uitgeoefend die essentieel was voor het medisch onderwijs en/of de
medezeggenschap;
c. Categorie C:
i. niet nominaal studerende studenten;
Er zijn per instroommoment met een standaard capaciteit van 72 studenten maximaal 2
plaatsen beschikbaar voor studenten aan wie op basis van persoonlijke omstandigheden
door de Examencommissiedeeltijd of regiovoorkeur is toegewezen.
Voor de gewogen loting wordt de volgende weging tussen de categorieën gehanteerd:
 Categorie A:
40%
 Categorie B:
50%
 Categorie C:
10%
Zowel in de eerste loting in april 2019 als in de tweede loting in augustus 2019 krijgen
studenten uit de categorieën A, B en C de kans bij elk instroommoment in te stromen. Als
een startmoment na loting niet vol is, wordt verder gevuld met studenten uit de
opvolgende categorie.
In de lotingen voor 2019/2020 worden alle beschikbare startmomenten voor dat
academisch jaar verloot.
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7.

Verloot in de eerste loting in april 2019 als volgt voor 2019-2020:

a. instroommoment 1
resterende plaatsen
b. instroommoment 2
resterende plaatsen
c. instroommoment 3
naar rato3
d. instroommoment 4
naar rato
e. instroommoment 5
naar rato
8. In de tweede loting in augustus 2019 worden de overige plaatsen in de
instroommomenten 3 t/m 5 van 2019-2020 verloot.
9. Bij meer vraag dan aanbod in de loting in april, kunnen studenten uitgeloot worden. De
inschrijving blijft behouden voor de loting in augustus, de student kan wel zelf het
instroommoment van voorkeur aanpassen.
10. Studenten die in de loting in april geen plaats hebben gekregen, zullen mee worden
genomen in de loting van augustus 2019 voor plaatsing in één van de instroommomenten
van 2020-2021. Per instroommoment van 2020-2021 zijn hiervoor maximaal 36 plaatsen
gereserveerd.
11. Studenten van het Erasmus University College en studenten Klinische Technologie die
een schakelprogramma tot de master Geneeskunde volgen, worden bij de loting
beschouwd als reguliere studenten Geneeskunde. Wanneer zij het schakelprogramma in
één studiejaar doorlopen, vallen zij in categorie B en hebben toestemming om in april
2019 mee te loten voor de beschikbare instroommomenten.

2.5 Ruilen en intrekken van plaats
1.

2.

3.

3

Het is studenten toegestaan om hun instroommoment onderling te ruilen, mits deze ruil is
aangevraagd uiterlijk 2 maanden vóór aanvang van de eerste startdatum. Indien (een
deel van) de trajecten al verdeeld zijn, omvat de ruil het instroommoment onderwijs en
instroom coschappen inclusief de toegewezen locaties. Een verzoek voor een ruil dient te
gebeuren via een e-mail. Beide studenten dienen dit per e-mail bij het OSC aan te
vragen.
Het is niet toegestaan een verkregen instroommoment in te trekken. Indien een student
toch besluit geen gebruik te maken van een verkregen instroommoment, vervalt hiermee
de lotingscategorie en zal de student in een volgende lotingsronde in lotingscategorie C
terecht komen. Uitzondering: Als de student zich uiterlijk 2 maanden voor het
instroommoment van de coschappen afmeldt voor het instroommoment in verband met
promotie, dan wordt hij/zij bij een volgende loting in categorie A geplaatst. Hiervoor dient
de student bewijs in te leveren bij het OSC middels een brief van de promotor dat hij/zij in
de periode voorafgaand aan de gewenste startdatum promotieonderzoek heeft verricht.
Een toegewezen instroommoment komt na afstemming met de student te vervallen zodra
het zeker is dat de student het instroommoment niet kan halen omdat hij/zij niet voldoet
aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 2.3 van deze regeling.

Naar verwachting zullen in 2019-2020 230 studenten nominaal studeren. Een deel daarvan studeert in april 2019 al

nominaal en kan meedoen aan de eerste loting, het overige deel voldoet in augustus 2019 aan de definitie en kan
meedoen aan de tweede loting.
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2.6 Vacante plaatsen
1.

Instroommomenten die na de verdeling(en) door omstandigheden vrijkomen, worden voor
zover mogelijk opgevuld. Leeggekomen plaatsen worden online gepubliceerd via het
OSC. Studenten die tussentijds voldoen aan de instroomeisen en tussentijds kunnen en
willen starten kunnen zich melden voor een instroommoment. Het OSC coördineert de
opvulling van deze plaatsen en neemt contact op met de studenten op de lijst die
plaatsbaar zijn in de betreffende periode.
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3 Plaatsing voor reguliere coschappen (serie A en B)
3.1 Plaatsverdeling
1.

De locaties van de coschappen worden na de loting van de instroommomenten
toegewezen. De plaatsverdeling voor de coschappen gebeurt door middel van loting. Bij
de loting worden delen van trajecten met bijbehorende locaties verloot. Een traject omvat
het voorbereidende onderwijs en de coschappen in de gestelde volgorde inclusief de
locaties voor de coschappen:
 Interne Geneeskunde
 Heelkunde
 Kindergeneeskunde
 Verloskunde en Gynaecologie
 Psychiatrie
 Neurologie
 Dermatologie
 KNO
 Oogheelkunde
 Huisartsgeneeskunde – plaatsing door afdeling Huisartsgeneeskunde
 Sociale Geneeskunde – plaatsing door afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
De trajecten worden samengesteld op basis van door de opleiding vastgestelde criteria:
 Naar rato academisch en affiliaties;


2.

3.

4.

5.

Zo min mogelijk wisselingen, bij voorkeur per blok in hetzelfde ziekenhuis;



Bij voorkeur 3 (tot maximaal 4) ziekenhuizen per traject;



Interne Geneeskunde en Heelkunde niet in hetzelfde ziekenhuis;



Minimaal 1 blok academisch;



2 blokken achter elkaar in hetzelfde ziekenhuis is geen probleem;



Minimaal 2 regio routes: alle coschappen in de regio.

Het OSC zal de indelingen invoeren in Osiris en de instellingen op de hoogte stellen van
de komst van de coassistenten. De coassistenten ontvangen hun persoonlijke indeling
via Osiris;
De indeling voor de serie A- en serie B-coschappen gaat onder voorbehoud van
wijzigingen vanuit de opleiding. De opleiding Geneeskunde is gerechtigd om deze
indeling te wijzigen in geval van contractwijzigingen met de instellingen en situaties van
overmacht, te beoordelen door de Opleidingsdirecteur Geneeskunde;
Het is voor de coschappen van serie A en serie B niet mogelijk om zelf plaatsen te
regelen, met uitzondering van een coschap in het buitenland of het coschap
Huisartsgeneeskunde en Sociale Geneeskunde. Deze mogen door de coassistent zelf
geregeld worden. Voorwaarde voor het zelf regelen van deze coschappen is dat de
periode ongewijzigd moet blijven en dat dit wordt afgestemd met de desbetreffende
disciplinecoördinator.
Het is toegestaan één coschap uit serie A of B in het buitenland te volgen. De bijzondere
eisen omtrent een serie A- of serie B-coschap in het buitenland staan vermeld in bijlage 4
van de OER Master Geneeskunde; voor advisering en begeleiding kunnen coassistenten
terecht bij de coördinator studie/stage in het buitenland;
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6.
7.

8.

Het is niet toegestaan om per coschap een locatie te ruilen. Het is alleen toegestaan om
een geheel traject te ruilen. Zie art. 2.5 lid 1 van deze regeling;
Het is de coassistent niet toegestaan om zelf contact op te nemen met de afdeling of de
instelling voor het aanpassen van de coschapperiode of het verplaatsen van het coschap.
Het gaat hier echt om periodes en niet om enkele losse dagen of dagdelen. Indien er een
wijziging in de periode noodzakelijk is, dan kan dit in hoge uitzondering (met dwingende
reden en dus géén vakantie) met toestemming van de Examencommissie via een
schriftelijk verzoek geregeld worden;
De Opleidingsdirecteur Geneeskunde kan een startlocatie opleggen, daarbij rekening
houdend met persoonlijke omstandigheden van de student.

3.2 Persoonlijke omstandigheden en zorgregeling
1.

2.
3.

4.

Alleen studenten met een door de Examencommissie als zeer dwingend beoordeelde
reden (persoonlijke omstandigheden), waarvoor tevens voorafgaand aan de loting
bewijsmateriaal is ingeleverd bij de studieadviseur, kunnen een in beperkte mate
aangepaste coschapindeling toegekend krijgen. Dit kan studievertraging tot gevolg
hebben;
Het doen van promotieonderzoek naast de coschappen geeft geen recht op volledige
honorering van de regiovoorkeur (alle coschappen in de gewenste regio);
Voor coschappen in deeltijd zie art. 4.5.3 van de ‘Regeling van de positie van
Geneeskundestudenten in de klinische praktijk’. Een gemotiveerd verzoek tot
coschappen in deeltijd wordt gericht aan de Examencommissie. Als het verzoek
gehonoreerd is, wordt in een persoonlijk gesprek met het OSC de individuele indeling
gemaakt;
Studenten die door toewijzing van de Examencommissie recht hebben op (beperkte)
regiovoorkeur, worden door het OSC geloot op de hiervoor specifiek ingerichte trajecten,
met een maximum aantal van 2 plaatsen.
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4 Bijzondere omstandigheden
4.1 Uitzonderingen
1.

Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden, maar geen persoonlijke
omstandigheden zoals bedoeld in art. 3.2 lid 1, kunnen deze ter beoordeling aan de
Examencommissie worden voorgelegd.
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