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Inleiding
Naar aanleiding van de inventarisatie over de herstart van de coschappen onder masterstudenten
kon een inventarisatie onder de toekomstige masterstudenten niet uitblijven. Daarom is er ook
voor deze studenten een vragenlijst opgesteld. Deze is verspreid onder alle studenten in het
derde jaar van de bachelor Geneeskunde (B3-studenten) en studenten uit de Premaster
Geneeskunde (PMG-studenten). Het doel van de inventarisatie is de mening van aanstaande
masterstudenten over de herstart van de coschappen te communiceren zodat er rekening
gehouden kan worden met hun wensen.

Methode
De enquêtevragen zijn verdeeld in drie verschillende scenario’s, waarbij de duur van de vertraging
toeneemt. Scenario 1 gaat over 3 maanden vertraging, scenario 2 en 3 over respectievelijk 6 en
9 maanden vertraging. Hierbij kunnen studenten aangeven of ze de voorkeur geven aan kortere
coschappen of minder coschappen. De scenario’s gelden vanaf september, waarbij september
de eerste maand is van de vertraging. Vanwege het tweetalig onderwijs in de bachelor konden
studenten de enquête zowel in het Nederlands als Engels invullen. Wij hebben een deel van de
enquête gewijd aan het taalonderwijs. Dit om een beter beeld te kunnen vormen van het taaltraject
van de huidige Ba 3 studenten.
De uitnodiging om de inventarisatie in te vullen is via sociale media verstuurd door de
jaarvertegenwoordigingen. Daarnaast hebben studenten uit jaar 3 en de Premaster een
Nestormail ontvangen. Op 24 april 2020 zijn de eerste uitnodigingen voor het invullen van de
enquête verstuurd. Op 8 mei 2020 is de enquête gesloten. Vervolgens is de data verwerkt in
Excel.

Resultaten
Tussen 24 april 2020 en 8 mei 2020 hebben 196 bachelorstudenten de enquête “Veranderingen
Masteropleiding vanwege Corona” ingevuld. Het overgrote deel zit in B3 (n=174). 21 PMG’ers
hebben de enquête ingevuld. Één student heeft de enquete ingevuld die buiten de doelgroep viel
en is buiten beschouwing gelaten.
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Uitwerking scenario 1 De opleiding loopt 3 maanden vertraging op
vanaf jouw gewenste instroommoment.
Vraag 1: Als de opleiding 3 maanden vertraging oploopt, wil jij dan een kortere masteropleiding?

NL N=163

ENG N=32

Vraag 2: Als de opleiding 3 maanden vertraging oploopt, zou jij dan de vertraging willen
compenseren door eerst je stage wetenschap te doen?

NL N=162

ENG N=32

Vraag 3: Mocht er 3 maanden vertraging zijn, zou je dan behoefte hebben aan meer digitaal
onderwijs?

NL N=163

ENG N=32
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Uitwerking scenario 2: de opleiding loopt 6 maanden vertraging
op vanaf jouw gewenste instroommoment
Vraag 1: Als de opleiding 6 maanden vertraging oploopt, wil jij dan een kortere masteropleiding?

NL: N=163

ENG: N=32

Vraag 2: Als de opleiding 6 maanden vertraging oploopt, zou jij dan de vertraging willen
compenseren door eerst je stage wetenschap te doen?

NL: N=163

ENG: N=32

Vraag 3: Mocht er 6 maanden vertraging zijn, zou je dan behoefte hebben aan meer digitaal
onderwijs?

NL: N=163

ENG: N=32
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Uitwerking scenario 3: de opleiding loopt 9 maanden vertraging
op vanaf jouw gewenste instroommoment
Vraag 1: Als de opleiding 9 maanden vertraging oploopt, wil jij dan een kortere masteropleiding?

NL: N=163

ENG: N=32

Vraag 2: Als de opleiding 9 maanden vertraging oploopt, zou jij dan de vertraging willen
compenseren door eerst je stage wetenschap te doen?

NL: 163

ENG: N=32

Vraag 3: Mocht er 9 maanden vertraging zijn, zou je dan behoefte hebben aan meer digitaal
onderwijs?

NL: 163

ENG: N=32
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Uitwerking analyse taaltraject
De onderstaande pie-chart is komt voort uit de ingevulde antwoorden van de studenten die er
voor gekozen hebben de enquête in het Engels in te vullen.

De onderstaande pie-chart komt voort uit de antwoorden van de studenten die er voor gekozen
hebben de enquete in het Nederlands in te vullen. 34 respondenten zitten in het taaltraject. De
overige 17 zijn Nederlandstalige studenten die deze vraag wel ingevuld hebben.
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Uitwerking Pre Master Geneeskunde studenten
Scenario 1 De opleiding loopt 3 maanden vertraging op vanaf jouw gewenste instroommoment
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Scenario 2 De opleiding loopt 6 maanden vertraging op vanaf jouw gewenste instroommoment
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Scenario 3 De opleiding loopt 9 maanden vertraging op vanaf jouw gewenste instroommoment
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Samenvatting gesloten vragen
Totaal
In totaal hebben 196 studenten de inventarisatie ingevuld. De overwegende mening van de
volledige respons van de enquête omtrent het inkorten van de coschappen is respectievelijk 65%,
45% en 31% “Nee” voor 3, 6 en 9 maanden vertraging. De verhouding tussen of de inkorting dan
door middel van kortere coschappen of minder coschappen moet plaatsvinden is erg verschillend
(29% korter en 6% minder, 44% korter en 11% minder, 52% korter en 17% minder voor 3, 6 en 9
maanden vertraging, respectievelijk). Het hebben van minder coschappen om vertraging te
voorkomen wordt door het merendeel van de studenten die de enquête hebben ingevuld niet als
de beste optie gezien.
Bij de vraag of de studenten bij vertraging eerst hun stage wetenschap zouden wouden doen
kiest respectievelijk 45%, 62% en 77% voor “Ja” bij 3, 6 en 9 maanden vertraging.
Bij de vraag of er bij vertraging meer behoefte zou zijn aan meer digitaal onderwijs kiest
respectievelijk 69%, 78% en 85% voor “Ja” bij 3, 6 en 9 maanden. Het overgrote deel van de
bachelorstudenten willen dus digitaal onderwijs in hun masteropleiding bij verkorting.

Taaltraject
Uit de antwoorden blijkt dat 66 internationale studenten de inventarisatie hebben ingevuld. Uit
hun antwoorden blijkt dat 31 studenten hun C1 tentamen al gehaald hebben en wachten op de
reguliere doorstroom. 13 studenten zitten op een C1 taalniveau en wachten op (onderdelen van)
het examen. 18 studenten geven aan op een NT2 B2 taalniveau te zitten. 4 studenten geven aan
onder een NT2/B2 niveau te zitten.

Premaster studenten
In totaal hebben 21 Pre Master Geneeskunde studenten de inventarisatie ingevuld. De
overwegende mening van de volledige respons van de enquête omtrent het inkorten van de
coschappen is respectievelijk 76%, 43% en 24% “Nee” voor 3, 6 en 9 maanden vertraging.
Bij de vraag of de studenten bij vertraging eerst hun stage wetenschap zouden wouden doen is
het antwoord respectievelijk 57%, 68% en 81% “Ja” voor 3, 6 en 9 maanden vertraging.
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Aanbevelingen
Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie kunnen wij een aantal aanbevelingen doen.
Deze aanbevelingen gaan over respectievelijk bachelor 3 studenten, studenten in het taaltraject
en de studenten uit de premaster.
Bij 3 maanden geeft de meerderheid van de studenten aan géén verkorte master te willen. Wij
zien in dat de groep aanstaande M1 studenten die in september zouden willen starten
waarschijnlijk de capaciteit te boven gaat. Om lange wachttijden te voorkomen raden wij aan om
aan de huidige bachelor 3 studenten ook het verkorte stagewetenschap traject aan te bieden. Op
deze manier zal de studievertraging over het algemeen voor iedereen zo min mogelijk zijn.
Daarnaast moet er nagedacht worden aan een manier om de capaciteit in M1 te vergroten om
wachttijden te voorkomen.
Uit de open vragen kwam naar voren dat veel bachelor studenten nog geen goede mening kunnen
vormen over hun voorkeuren voor de aanpassingen van het masteronderwijs omdat ze er nog
weinig bekend mee zijn. Wij raden dan ook aan om een informatieavond te organiseren waarbij
bachelor studenten uitgelegd wordt welke veranderingen er doorgevoerd zijn. Wanneer de optie
voor de bachelor studenten komt om een verkort stage wetenschap traject te doorlopen dient dit
meegenomen te worden in een dergelijke informatieavond zodat studenten een weloverwogen
keuze kunnen maken.
De faculteit geeft de voorkeur voor een harde knip. Dit zou betekenen voor studenten in het
taaltraject dat zij alleen kunnen instromen in de master mits ze hun C1 examen reeds hebben
afgerond of zullen afronden in de komende maand. De NT2 toets is de afgelopen maanden niet
afgenomen. Ook zijn de taalcursussen stil komen te liggen. Hierdoor is het taaltraject voor veel
studenten gestagneerd. Wij juichen nieuwe toetsmogelijkheden voor deze studenten dan ook
zeker toe. Respectievelijk 12 en 20 studenten geven aan op C1 en B2 niveau te zitten. Dit
betekent dat uit deze inventarisatie blijkt dat bijna 50% van de internationale respondenten baat
zouden hebben bij een zachte knip. Maar 6% van de respondenten zit niet op het vereiste
taaltraject. De derdejaars studenten die op een steenworp afstand zijn van het behalen van C1
examen worden benadeeld door de harde knip. Wij raden de faculteit dan ook aan om de situatie
van deze studenten bij problemen individueel te beoordelen. Bijvoorbeeld evaluatie door een
externe expert op het gebied van taalonderwijs om te besluiten of individuele studenten
voldoende gevorderd zijn in het taaltraject om wél toegelaten te worden tot de (verkorte) stage
wetenschap. Van deze studenten mag wel verwacht worden dat zij voor de instroom in de
coschappen het C1 tentamen gehaald hebben.
Uit antwoorden bij de open vragen kwam naar voren dat voor een gedeelte van de premaster
studenten geen mogelijkheid zou zijn om een verkort stage wetenschap traject te lopen aangezien
zij vrijstelling van dit onderdeel hebben. Voor deze groep adviseren wij om goed te kijken naar de
mogelijkheid om met voorrang in te stromen aangezien er voor hen geen alternatief is. Verder
heeft deze groep al een lange studieperiode achter zich. Het oplopen van vertraging is vooral
voor deze groep erg vervelend.
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Discussie
Het is voor bachelorstudenten lastig om een afweging te maken bij het inkorten van de
coschappen over kortere coschappen tegenover minder coschappen. Wat wij zien in deze
inventarisatie is dat studenten over het algemeen aangeven kortere coschappen te willen. Dit in
tegenstelling tot de inventarisatie uit de master waar masterstudenten aangeven liever minder
coschappen te willen. Wij denken dat dit komt doordat bachelorstudenten nog geen ervaring met
de coschappen hebben en hierdoor dus moeilijk een waardeoordeel kunnen geven. Nu blijkt de
voorkeur te liggen bij zo veel mogelijk afdelingen zien en met zo veel mogelijk specialismen
meelopen. Terwijl masterstudenten aangeven dat je meer leert als je langer op een afdeling bent.
Wij denken dat het signaal dat bachelorstudenten over het algemeen liever überhaupt niet korten
bij vertraging <6 maanden sterk overkomt. Maar de consequenties van de vraag waar verkorting
na 6 maanden wel vandaan moet komen beter overzien kan worden door huidige
masterstudenten.
De vraag over Elearning gaf niet veel ruimte voor studenten om hier richting aan te geven. Veel
studenten willen een mogelijkheid om door te studeren in de wachttijd of om wachttijd in te halen.
Echter komt er uit de vraag of studenten Elearnign zouden willen ontvangen niet goed naar voren
wat voor een Elearning gelijk zou staan aan fysiek onderwijs. KTC onderwijs is namelijk moeilijker
te vervangen met een goede Elearning module als sterk alternatief. Veel basiskennis is
makkelijker te vertalen in Elearning modules. Dit is nog een interessante vraag om verder uit te
denken.

13

Appendix 1: Antwoorden op de open vragen
In de inventarisatie was er ruimte voor studenten om opmerkingen achter te laten. Deze
opmerkingen hebben wij hieronder bijgevoegd. De volgende onderwerpen vinden wij van
belang om uit te lichten omdat ze vaker genoemd werden.
Veel bachelorstudenten geven aan bang te zijn om als een lichting corona-artsen bestempeld te
worden doordat ze denken hierdoor minder vaardig te worden opgeleid. Dit werd aangeven in 8
van de 39 opmerkingen.
Premaster studenten geven aan door hun vooropleidingen vaak al bekender te zijn met
stagelopen. Zij willen dat er goed gekeken wordt naar hun studietraject aangezien zij al veel
voorkennis hebben en dus misschien uitstelling zouden kunnen ontvangen over bepaalde
delen. Ook vinden zij het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met hun al langere
studieverloop.
-

Dank voor de enquete! fijn dat dit voor ons georganiseerd wordt en dat er op deze manier wordt
geinventariseerd! Ik vroeg me af of het een idee is om te gaan kijken welke ervaringen studenten
al hebben, en dan voornamelijk pre-masterstudenten. Sommigen van hen zijn nou eenmaal wat
ouder en hebben er al een opleiding op zitten. Bijvoorbeeld: Zelf heb ik technische geneeskunde
gedaan, en tegen de tijd dat ik met coschappen ga lopen ook de master afgerond. Voor deze
studie heb ik al 2 jaar coschappen gelopen en tegelijkertijd ervaring opgedaan als klinisch
onderzoeker. Ik zou erg graag wat meer verschillende afdelingen van het ziekenhuis wel zien, en
zie de leerwaarde hiervan zeker in, maar voor mijn gevoel wordt het ook een beetje een herhaling
van eerder: het wennen, en veel basale kennis heb ik al meegekregen, en voelt dubbel op. Ik
weet in welk specialisme ik geinteresseerd ben, en wil daar graag 100% voor gaan. En zoals ik
zei: ik ben al wat ouder door mijn vooropleiding, dus ik heb ook geen jaren meer om te 'wachten'.
Op een gegeven moment ben je te oud om voor een opleidingplek te solliciteren. Ik vind dat er op
dit moment veel andere belangrijke dingen spelen met betrekking tot de gezondheid van veel
mensen, maar de mogelijkheid dat we een paar maanden tot een jaar vertraging oplopen baart
me wel zorgen. Bovenstaande zou voor mij, maar ook voor meer mede pre-master studenten
misschien een oplossing kunnen bieden, en het beroep op capaciteit voor coschappen kunnen
verminderen

-

Korter coschappen lopen wil ik persoonlijk in ieder geval niet. Ik denk dat het heel belangrijk is
om zo goed mogelijk voorbereid te worden voordat je als arts de levens van patiënten in je
handen krijgt

-

Laat ons dan geen master thesis schrijven. Er is sowieso geen benefit daarin als we niet kunnen
kiezen wat we willen doen en we bovendien hetzelfde doen als we nu voor de bachelor thesis
hebben gedaan!

-

Ik vind het lastig om mijn stage-wetenschap vóór mijn co-schappen te doen omdat ik juist van de
kennis en ervaring die ik in de co-schappen heb opgedaan gebruik wil maken tijdens mijn stagewetenschap. Ik denk dat ik er zo veel meer uit kan halen, dan wanneer ik start voor mijn coschappen. Ik ben namelijk iemand die veel beter in de praktijk leert dan d.m.v. theorie. Ik heb nu
3 jaar theorie gehad in mijn bachelor en ik zou graag eerst wat meer in de praktijk willen zien
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voordat ik aan mijn stage-wetenschap begin. Ik doe nu een vrij ingewikkeld bacheloronderzoek
en ik merk dat ik heel erg de praktijkervaring mis.
-

Het lijkt mij zeer onwenselijk om verkorte programma’s te geven. Liever wat financieel bloeden
dan dat wij allemaal het stempel van Corona dokter krijgen. Ik snap dat het lastige keuzes zijn,
maar je moet er voor zorgen dat je niet zomaar je diploma’s weggeeft. Verkort is altijd slechter en
online gaat per definitie niet werken als co assistent. Juist de fysieke ervaring is waarvoor je het
allemaal doet,

-

De vraag over behoefte aan digitaal onderwijs is erg breed. Bijvoorbeeld de (magistraal) colleges
en over coschappen zijn denk ik erg waardevol (zeker als bijvoorbeeld de VGT gewoon gemaakt
moet worden), maar ik weet niet of intensief digitaal onderwijs nuttig is en in welke vorm ik dit
voor me moet zien. Vandaar voor 'nee' gekozen bij deze vragen.

-

Het lijkt me geen goed idee om de master in te korten, omdat ik graag alle mogelijke ervaring in
coschappen meemaak. Ik vind het geen probleem om vertraging op te lopen, ik zat er sowieso al
over na te denken om later te beginnen en een jaartje geen onderwijs of tijd voor een minor lijkt
me best wel fijn.

-

Ik wilde me opgeven voor de maandelijkse opgave, dus waarschijnlijk ben ik nu als laatste aan de
beurt voor een co-schappen plekje ergens. Is mijn vertraging dan waarschijnlijk veel langer dan
mensen die zich wel hebben ingeschreven voor een plek? Ik heb nu wel mijn kamer in
Groningen opgezegd omdat ik denk dat ik erg lang moet wachten.

-

Ik zou het erg jammer vinden als mijn master wordt ingekort. Ik denk dat dit erg gevaarlijk is,
aangezien wij dan de generatie artsen worden die zijn diploma gemakkelijk heeft behaald. Er blijft
altijd een stempel op ons geplakt. Daarnaast ben ik zelf bang dat ik hierdoor minder ervaring op
zal doen, want de coschappen vormen naar mijn inziens toch echt de basis later als arts. Ik wil
hier zelf nooit op inleveren, dan ga ik in de tussentijd maar wat anders doen…

-

De wetenschappelijke stage vind ik moeilijk om te zeggen! Aan de ene kant wil ik graag bezig en
de vertraging inperken. Maar aan de andere kant zie ik de coschappen als een goede
mogelijkheid om te verkennen in welke onderdelen van de geneeskunde meer mijn interesse en
kracht ligt.

-

Stage wetenschap zou ik alleen naar voren willen halen mits hierbij echt goede begeleiding is. Ik
ben nu bezig met mijn bachelorthesis en kan me niet voorstellen dat ik opeens een thesis op
masterniveau zou kunnen schrijven na de zomervakantie. Bovendien hebben we bij de
bachelorthesis ivm corona ook minder colleges en begeleiding gehad. Ik zou het zonde vinden
om een matig onderzoek uit te voeren omdat je er eigenlijk qua academische vaardigheden in M1
nog niet klaar voor bent om de stage wetenschap op hoog niveau af te ronden

-

Ik denk dat alle coschappen in de normale lengte nodig zijn zodat je echt goed voorbereid bent
en genoeg ervaring hebt om basisarts te kunnen gaan worden. Coschappen moeten niet
geschrapt worden, want het zijn kansen dat je bv ontdekt dat een specialisatie die je niks leek
opeens je passie is. En inkorten moet echt alleen een noodmaatregel zijn als absoluut niks
anders kan. Ik denk dat de volle lengte nodig is om genoeg te leren. Stage wetenschap zou naar
mijn mening wel flink ingekort kunnen worden. Aangezien je in sem 3.1 ook wetenschappelijk
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onderzoek doet heb je daar wel al enige ervaring mee. Dus gewoon een kleinere stage
wetenschap in M3. En dat die eventueel eerder is te doen.
-

Ik zie meer in een combinatie van wetenschap en kliniek als oplossing voor de vertraging.
Daarnaast vind ik wachten op coschappen niet vreselijk, maar zou ik wel graag zien hoe
studenten hierin financieel tegemoet worden gekomen. 1. A.s. september de VGT voor studenten
die nog niet op niveau 12 zitten. Betekent dat een half jaar collegegeld voor 1 tentamen? Als dat
zo is kunnen we dan niet beter in augustus die toets al maken? 2. Studenten die boven de 10 jaar
studeren uitkomen door deze omstandigheden zouden niet hun prestatiebeurs kwijt moeten
raken. Hoe zet de medische faculteit zich hiervoor in?

-

Minder coschappen wellicht in M2 een optie, maar dan hooguit 1 of 2 coschappen minder of
mogelijk al eerder opgedane praktijkervaring van bijvoorbeeld (premaster)studenten (maatwerk)
meenemen.

-

Ik heb me niet ingeschreven voor volgend jaar coschappen in de veronderstelling dat ik kon gaan
reizen. Dit wil ik nu absoluut niet meer en daarom zou ik graag willen beginnen met coschappen
of mijn wetenschappelijke stage. Is hier een mogelijkheid voor, want een heel jaar niks doen lijkt
me uitermate saai en nutteloos.

-

Bij circa 3/4 maanden vertraging zou ik het zonde vinden om de opleiding in te korten, omdat ik
dan bang ben dat dit ten koste gaat van de klinische ervaring die je opdoet en van de kwaliteit
van het onderwijs in het algemeen. Dan wacht ik liever die tijd op de normale langere opleiding.

-

Indien er vertraging zal zijn in de master dan wil ik die graag gaan opvullen met het volgen van
een minor. Het liefst zou ik de master in zijn geheel willen volgen zonder inkorten.

-

Even een kleine opmerking betreffende het naar voren halen van de stage wetenschap: om dit
moment worden er geen aanvragen in ontvangst genomen door de faculteit, en zo is het dus niet
eens mogelijk om de stage wetenschap naar voren te halen. Dit is niet eerlijk, voornamelijk voor
de studenten die MD/PhD ambiëren. Daarom het dringende verzoek om dit uit te gaan zoeken,
aangezien er in deze enquête de mogelijkheid tot het naar voren halen van de stage wetenschap
wordt aangestipt.

-

Ik heb al een masteronderzoek gedaan (Farmacie) dus stage wetenschap hoef ik als het goed is
niet te doen.

-

Ik zou liever een kortere stage wetenschap doen, dan kortere coschappen

-

Ik wil liever geen verkorte opleiding. Ik wil niet dat ik minder ervaring in de zorg zou hebben door
covid-19.

-

Ik geef GEEN voorkeur aan een ingekorte master opleiding (minder of kortere coschappen),
Want ik denk dat dit ten koste gaat van mijn opleiding tot arts.

-

Ik vul deze enquete in als PMG-student. Voor de PMG heb ik al een master gevolgd (dat geldt
overigens voor meerdere PMG-studenten) waardoor ik vrijstelling krijg voor de stage wetenschap
en dus in de master alleen de onderwijs en coschappen volg. Voor mij zal het dan geen oplossing
zijn om de stage wetenschap naar voren te halen in het aankomende collegejaar. Als PMG
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student met vrijstelling van de wetenschapsstage is het daarom van belang dat door
schrappen/verkorting van de coschappen de vertraging van de master wordt gereduceerd.
Gezien dit het geval zal zijn voor meerdere PMG-studenten moet hier ook over na worden
gedacht.
-

Een stage wetenschap zou ik best willen doen wanneer we later met de coschappen kunnen
starten. Echter moet mijn stage wetenschap niet zorgen voor extra vertraging met de
coschappen. Daarnaast zou ik niet minder coschappen of kortere coschappen willen lopen. Dit
lijkt mij niet bevorderlijk voor het master niveau.

-

Omdat de coschappen het moment zijn om in een veilige omgeving de kneepjes van het vak te
leren ben ik niet bereid om deze te compromitteren tenzij het mij significante studievertraging
oplevert (meer dan 6 maanden). Het idee om in de periode waarin ik niet aan de slag kan als
coassistent alvast aan mijn stage wetenschap te beginnen, ervan uitgaande dat dit kan onder de
corona maatregelen, vind ik bijzonder goed.

-

Ik denk dat het best belangrijk is om al het onderwijs te krijgen om een goede arts te worden.
Hiervoor zou ik veel vertraging op willen lopen (zelfs ondanks dat dit best veel geld kost).

-

Ik maak me bij het digitaliseren van coschappen of verminderen van het aantal coschappen
zorgen over de kwaliteit van de master. Uiteindelijk is dit waar we ervaring moeten opdoen

-

Ik vind het moeilijk om te kiezen tussen kortere of minder coschappen omdat ik daar nog geen
ervaring mee heb.

-

Ik heb geen voorkeur voor Assen of het Martini maar als mijn keuze mijn startmoment zou
beïnvloeden hangt mijn keuze daarvan af.

-

De stage wetenschap naar voren halen zou ik een prettig alternatief vinden voor het direct starten
met de coschappen als het inderdaad allemaal lang gaat duren.

-

Ik vind het belangrijk dat de masteropleiding kwalitatief goed blijft. Ik denk dat op wat voor manier
ook, kortere co-schappen zullen hier vanuit mijn oogpunt altijd toe leiden. Daarom denk ik dat je
dit moet voorkomen.

-

Ik heb mijn keuzes gebaseerd op basis van de lengte van mn tussenjaar. Ik ben namelijk bang
dat mijn tussenjaar nu enorm lang wordt en ik door de vertragingen wellicht niet in Assen kan
beginnen (aangezien dit alleen in september en oktober kan).

-

I think shortening the programme would be a shame because we would end up with less
education and less experience. So, what's the point? I get that some people might not want to
take any longer than they need to to graduate, but at this point you will be losing quality of
doctors. In the scenario that the intake moment is delayed by 6-9 months, at least for me, the
option of doing minors or a 1-year masters inbetween seems like a better alternative than to miss
out on education.

-

If a big delay is to be expected, could we start with the research internship before getting the C1
diploma?

17

-

As we have no practical experience at all during the bachelor, that makes us widely unprepared
for the real life in the clinic. Therefore, I think it is incredibly important to not shorten the internship
periods, as I think that, if shortened by 6months or so, graduates will not be prepared well enough
to be a doctor.

-

I do think it is important to financially support people if they have a study delay.

-

For people who haven’t enrolled yet but still want to start next year will they be put at the bottom
of the waiting list, facing even more delay?

-

I think that if we have 6 or 9 months delay that would be really bad for most of us. Since we have
planned when we started medicine in the Rug, that our studies will take 6-6,5 years. During the
first years of bachelor many things changed like the Dutch requirements when we were in the 2nd
year of medicine. That changed completely our plans since we had just 2 years left for obtaining
the c1. For some this was not possible so we already have a delay because of the Dutch. So
given this situation and the corona situation, if we have even a bigger delay, it would be really bad
for all of us and also for the students budget, which is going way too higher than the budget that
we have planned when we confirmed the spot for this school 3 years ago.

-

I cannot say for sure if I want to do my scientific internship first. In general, I would like more
information regarding the master's program.
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