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Betreft: notaoverleg van 29 april 2020 
Verzoek: compensatie collegegeld coassistenten 
 
Utrecht, 28 april 2020 
 
Geachte leden van de commissie OCW, 
 
In de week van 16 maart werd al het onderwijs, inclusief coschappen, van medische faculteiten 
stilgelegd. Alhoewel het onderwijs van veel opleidingen inmiddels digitaal gecontinueerd wordt, is dit 
niet mogelijk voor de meer dan 7.000 coassistenten in Nederland die sindsdien studievertraging 
oplopen. Ondertussen nemen de financiële zorgen toe, omdat het collegegeld wel moet worden 
doorbetaald, evenals de huurkosten. We hebben vernomen dat het ministerie van OCW voornemens 
is een compensatiepakket te ontwikkelen, en willen vragen de bijzondere positie van coassistenten 
daarin mee te nemen. Concreet vragen we u dringend tegemoet te komen in de kosten door een 
compensatie van het collegegeld voor de totale studievertraging.  
 
Coassistenten harder getroffen dan andere studenten 
De master geneeskunde bestaat voor tweeënhalf jaar uit coschappen binnen diverse 
zorginstellingen. Door de coronacrisis zijn deze op 16 maart stopgezet. Alhoewel de reden van deze 
drastische maatregel zeer invoelbaar is, hebben nagenoeg alle coassistenten sindsdien geen 
onderwijs meer. Coschappen kunnen, gezien hun praktijkkarakter en de daaraan gekoppelde 
leerdoelen, zeer lastig worden vervangen door online onderwijs. Studenten geneeskunde verkeren 
daardoor in een andere positie dan de gemiddelde student. 
Daarbij is het relevant te benadrukken dat het hoger onderwijs bij eventuele versoepelingen van de 
maatregelen mogelijk weer volledig kan plaatsvinden, terwijl het onzeker is of dit ook voor 
coassistenten zal gelden. De crisis vraagt, zoals u weet, veel van de zorgprofessionals met als gevolg 
dat veel zorg opgeschoven is en later ingehaald moet worden. Het is derhalve onzeker binnen welke 
termijn voldoende begeleiding geboden kan worden aan coassistenten. 
Mocht besloten worden dat de coschappen niet volledig kunnen worden ingehaald en zelfs worden 
verkort, dan hebben we daar zorgen over. Een verkorting kan afbreuk doen aan de kwaliteit van het 
onderwijs en daarmee aan de competenties van toekomstige artsen. 
 
Coassistenten hebben al grotere schulden dan de gemiddelde student 
Graag zouden we ook uw aandacht willen vragen voor het gegeven dat de gemiddelde studieschuld 
van geneeskundestudenten fors hoger ligt dan bij andere studenten. Dit komt onder meer doordat 
de studieduur minimaal zes jaar en vaak langer (door wachttijd) is. Ten tweede besteedt meer dan 
80% van alle coassistenten meer dan 50 uur per week1 aan de coschappen, met onregelmatige 
werktijden, waardoor een bijbaan om de studieschuld te beperken vaak niet mogelijk is. 

 
1 Zie: https://degeneeskundestudent.nl/f/files/download/documenten/uren-geneeskundestudenten.pdf 
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Natuurlijk hebben wij volledig begrip voor het feit dat de coschappen tijdelijk zijn stopgezet: het is 
vanzelfsprekend dat artsen hun tijd en energie volledig op het bestrijden van de COVID-19-crisis 
moeten richten en daardoor geen tijd over hebben voor het begeleiden van coassistenten. 
Tegelijkertijd zorgt deze coronacrisis voor coassistenten wel voor een extra belasting bovenop de al 
hogere studieschuld. Minder bemiddelde studenten worden daarbij onevenredig hard geraakt, 
omdat, naast het collegegeld, de leningen en termijnen van de aanvullende beurzen ook doorlopen.  
 
Compensatie van het collegegeld 
Wij willen u daarom vragen geneeskundestudenten tegemoet te komen voor de totale 
studievertraging die zij oplopen middels een compensatie van het collegegeld voor de totale studie-
uitloop. Een groot deel van onze achterban zet zich momenteel in tijdens deze coronacrisis in 
ziekenhuizen, huisartsenposten en GGD’s. Dit betreft grotendeels een vrijwillige inzet, zonder 
inkomsten. Geneeskundestudenten dragen op deze manier graag bij om de effecten van de 
coronapandemie op de Nederlandse gezondheidszorg te verkleinen. Hun welwillendheid is groot, 
maar we vinden het niet fair als ze ‘gestraft’ worden door ongewilde studievertraging. We hopen dat 
u onze zorgen deelt en ons hierin tegemoet kunt komen.  
 
Over De Geneeskundestudent, LAD en KNMG 
De Geneeskundestudent is een onafhankelijke belangenbehartiger voor geneeskundestudenten met 
ruim 15.000 leden. De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is de 
werknemersorganisatie van ruim 35.000 (aankomende) artsen in dienstverband. Beide verenigingen 
zijn aangesloten bij de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst), de federatie van beroepsverenigingen van (toekomstige) artsen. 
 
Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag. U kunt voor meer informatie contact opnemen met 
Dieneke van Os, ambtelijk secretaris van De Geneeskundestudent: 
dieneke.vanos@degeneeskundestudent.nl of 088-13 44 145. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De heer A. Abdelmoumen, coassistent 
Voorzitter De Geneeskundestudent 
 
Mevrouw dr. mr. S.J. Booij, neuroloog 
Voorzitter LAD 
 
De heer R.A.C.L. Héman, arts M&G, bedrijfsarts 
Voorzitter KNMG 
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