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In dit rapport worden de volgende 
periodes aangehouden:

 Voor de coronacrisis: 
vóór 13 maart 2020 

 Tijdens de coronacrisis: 
14 maart 2020 t/m 01 september 2020

 Nasleep coronacrisis: 
vanaf 02 september 2020

In 2014 concludeerde het KNMG 
Studentenplatform al dat coassistenten 
gemiddeld 54 uur per week aan hun coschappen 
besteedden. (2) Ook in 2020 bleek uit onderzoek 
van De Geneeskundestudent dat de richtlijn 
gemiddeld ruimschoots wordt overschreden; (3) 
Voor de start van de coronacrisis werd er door 
coassistenten een gemiddelde van 56 uur per week 
aangegeven, tijdens de coronacrisis werd dit een 
gemiddelde van 54,3 uur per week. Middels dit 
onderzoek wordt onder andere geïnventariseerd 
wat de uurbesteding is geweest in de nasleep van 
de coronacrisis. 

46 uur per week, dat is het gemiddeld aantal uren dat een 

coassistent aan de coschappen, onderwijs en zelfstudie 

mag besteden volgens de richtlijn die de Nederlandse 

Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU) heeft 

opgesteld.(1) Voor bachelorstudenten geldt volgens deze 

richtlijn een maximale uurbesteding van 40 uur per week. 

1. Introductie

In 2020 bleek er onder studenten behoefte aan 
een andere indeling van onderwijsuren.(3) Middels 
dit rapport worden de voorkeuren van indeling 
voor onderwijsuren door coassistenten verder 
uiteengezet en worden aanbevelingen gegeven 
hoe dit praktisch opgepakt kan worden. Daarnaast 
wordt de gemiddelde reistijd in kaart gebracht. 
Na de beschrijving van de methode volgt 
de presentatie van de resultaten en een 
discussieparagraaf. Ten slotte wordt er 
een conclusie getrokken en verschillende 
aanbevelingen gedaan. 

Zij streeft naar de best mogelijke zorgprofessionals 
in de toekomst door optimale vertegenwoordiging 
en ondersteuning van studenten. De enquête 
was beschikbaar van 29 november 2021 tot 
18 januari 2022. Alle leden geregistreerd als 
geneeskundestudent aan één van de acht 
medische faculteiten, bachelor of master of 
maximaal 6 maanden afgestudeerd, werden 
uitgenodigd voor deelname.

Procedure en dataverzameling
DG heeft de enquête online uitgezet middels 
SurveyMonkey, een betaalde cloud-based 
applicatie voor het ontwerpen, verspreiden 
en analyseren van enquêtes. Uitnodiging vond 
meermaals plaats via email, de website en het 
Instagram-account van DG. Na het verstrijken 
van de uiterste invuldatum werd de vragenlijst 
gesloten.

De Geneeskundestudent (DG) voerde een digitale 

enquête uit onder haar leden. DG is de landelijke, 

onafhankelijke belangenbehartiger van ruim 15.000 

geneeskundestudenten in Nederland. 

De enquête bestond uit een maximum totaal 
van 73 vragen, inclusief vervolgvragen en vragen 
ter onderscheid van subgroepen. Van elke 
deelnemer werden eerst een aantal demografische 
gegevens verzameld (studiejaar, universiteit, 
genderidentiteit), waarna in vooraf bepaalde 
volgorde de verschillende thema’s van de 
vragenlijst werden doorlopen. Sommige vragen 
werden afhankelijk van eerdere antwoorden 
wel of niet aan de respondenten voorgelegd, 
waardoor niet iedereen alle vragen heeft hoeven 
beantwoorden.

Vraagstelling enquête
Er zijn negen vragen over het thema 
uurbesteding gesteld. Er zijn vragen gesteld 
over de uurbesteding van bachelorstudenten en 
masterstudenten en de reistijd bij coschappen. 
Daarnaast zijn er vier vragen over het thema 
onderwijs gesteld. Hiervan was één vraag specifiek 
gericht aan coassistenten over de gewenste 
urenindeling bij coschappen.

2. Methode
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De enquête is geheel of gedeeltelijk ingevuld door 
2.811 geneeskundestudenten, 1344 hiervan zijn 
bachelorstudent en 1467 coassistent. Van de 
totale respondenten was 19,1% man (n=536), 
80,4% vrouw (n=2260) en gaf 0,5% (n=15) ‘anders’ 
aan. Het grootste aantal responderende studenten 
was afkomstig van de Rijksuniversiteit Groningen 
(n=454) en het kleinste aantal van de Universiteit 
van Amsterdam (n=248). De enquête is het meest 
ingevuld door eerstejaars studenten en het minst 
door tweedejaars studenten. De gemiddelde 
leeftijd van de invullers is 22 jaar. 

1. Uurbesteding van bachelorstudenten
Gemiddeld besteden bachelorstudenten 38,8 uur 
per week aan hun geneeskundestudie.  

Dit is inclusief voorbereiding en contacturen, en 
exclusief reistijd. Dit betekent dat de gemiddelde 
uurbesteding binnen de vastgestelde norm van 
40 uur valt. Studenten aan de Universiteit Leiden 
besteden de meeste tijd aan hun studie, namelijk 
40,0 uur (n=101). De uurbesteding is met 36,3 uur 
(n=116) het laagste onder studenten van de Vrije 
Universiteit Amsterdam. 

Bachelorstudenten besteden het grootste 
deel van hun tijd aan onderwijs (colleges en 
werkgroepen) en ‘zelfstudie en voorbereiding’ 
(n=919), respectievelijk 14,6 en 14,3 uur per week. 
6,2 uur gaat naar het maken van opdrachten en 3,8 
uur naar overige activiteiten.

3. Resultaten

Figuur 1. Uurbesteding van bachelorstudenten in 2021, weergegeven per universiteit
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Figuur 2: Uurbesteding van coassistenten in 2021, per universiteit

2. Uurbesteding van coassistenten
Coassistenten besteden gemiddeld 51,6 uur  
per week aan hun geneeskundestudie.  
De universiteiten waar coassistenten de meeste 
tijd besteden aan hun coschappen zijn Maastricht 
University en Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Coassistenten in Maastricht besteden per week 
gemiddeld 53,8 uur aan de coschappen en in 
Rotterdam gemiddeld 53,6 uur. Coassistenten 
aan de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit 
Utrecht  en Vrije Universiteit Amsterdam besteden 
gemiddeld de minste tijd aan hun coschappen.  
Zij besteden respectievelijk 50,7 uur, 50,8 en  
50,8 uur per week. 

Uit de enquête blijkt dat 28,0% van de 
coassistenten niet bekend is met de NFU-richtlijn 
betreffende de maximaal gevraagde inzet van  
46 uur per week. 

Ongeveer 19% van de coassistenten kan alle 
werkzaamheden voor de geneeskundestudie 
binnen 46 uur afronden. Dit is conform de NFU-
richtlijn. Het overgrote deel, 81%, heeft daarvoor 
meer tijd nodig. Aan de Rijksuniversiteit Groningen 
lukt het ten opzichte van de andere universiteiten 
de meeste coassistenten (28,8%) om alles binnen 
46 uur te af te ronden. Van de coassistenten van 
de Universiteit Maastricht lukt dit bij 9,8%.

Coassistenten die meer tijd besteden aan de 
studie dan 46 uur hebben gemiddeld gezien 7,5 uur 
extra nodig. Voor coassistenten van de Erasmus 
Universiteit en Universiteit Maastricht is de extra 
tijd die nodig is het hoogst, met respectievelijk 
8,9 en 8,5 uur extra. De extra tijd is onder 
coassistenten van de Universiteit Utrecht het 
laagst met 6,6 uur extra gemiddeld. De meeste 
respondenten hebben tussen de 1 en 10 uur extra 
tijd nodig. 
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3. Indeling van de onderwijsuren
Het overgrote deel van de tijd die coassistenten 
besteden aan hun studie zijn zij (n=973) fysiek 
aanwezig op hun coschaplocatie, namelijk 42,5 
uur. Verder besteden zij 4,4 uur aan zelfstudie 
en voorbereiding, 2,2 uur aan het maken van 
opdrachten en 1,9 uur aan het volgen van onderwijs 
(colleges en werkgroepen). 0,7 uur per week wordt 
besteed aan overige activiteiten. 

Verder is gevraagd naar wat de ideale indeling van 
de onderwijsuren zou zijn. Onder de respondenten 
heeft vier dagen coschap de meeste populariteit 
(73,9%). Studenten geven het meest de voorkeur 
aan een coschap van vier dagen per week met 
1 dag zelfstudie zonder supervisie (47,6%) en 
daarna aan een coschap van vier dagen met 1 dag 
zelfstudie mét supervisie (26,3%). Daarna volgen 
het vijf dagen coschap (21,8%) en het zelf kunnen 
indelen van zelfstudiedagen zonder supervisie 
(20,8%). 

Fysiek (op coschaplocatie) per week (42,5)
Onderwijs (colleges, werkgroepen) per week (1,9)
Zelfstudie en voorbereiding per week (4,4)
Maken van opdrachten per week (2,2)
Overig per week

Totaal gemiddelde uurbesteding: 51,6 uren

Figuur 3. Gemiddelde invulling van de onderwijsuren
Figuur 4. Gewenste indeling van onderwijsuren van coassistenten

4. Reistijd
Coassistenten hebben een gemiddelde reistijd 
van 2 uur en 56 minuten, om van en naar hun 
coschaplocatie te reizen. In Groningen is de reistijd 
het laagst met ruim 2 uur per dag. In Amsterdam 
en Nijmegen moeten coassistenten gemiddeld het 
langste reizen met bijna 3 uur en 30 minuten  
per dag. 

Gemiddeld zijn coassistenten bereid om in totaal  
3 uur en 39 min te reizen om sneller aan hun 

coschap te beginnen. Dit is 1 uur en 50 minuten 
voor een enkele reis.

3,6% is niet bereid extra te reizen. De meeste 
coassistenten zijn bereid om in totaal 30-60 min 
(35,8%) of 60-90 min (27%) extra te reizen per dag. 
Studenten van de Universiteit Maastricht en de 
Universiteit Utrecht zijn het meest bereid om extra 
te reizen om sneller aan hun coschappen te kunnen 
beginnen.

4 dagen coschap + 1 dag zelfstudie zonder supervisie (47,6%)
4 dagen coschap + 1 dag zelfstudie met supervisie (26,3%)
5 dagen coschap (21,8%)
Zelf studiedagen zonder supervisie kunnen indelen (20,8%)
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Figuur 5. Gemiddeld aantal reisminuten van coassistenten, per universiteit.  
Met daarbij het gemiddeld aantal minuten dat zij bereid zijn om extra te reizen om 
eerder aan een coschap te kunnen beginnen

Coassistenten hebben 
een gemiddelde reistijd 

van 2 uur en 56 minuten, 
om van en naar hun 

coschaplocatie te reizen.
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Coassistenten besteden gemiddeld 51,6 uur per 
week aan hun coschappen. Dit is 5,6 uur boven de 
maximale inzet van 46 uur die in de NFU-richtlijn 
wordt gesteld. (1) De NFU wijkt in haar richtlijn al af 
van de normstudielast, welke in de Wet op Hoger 
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is 
vastgesteld op 40 uur per week.

Overwerken is in de zorgsector een bekend 
probleem. Onderzoek van De Jonge Specialist (DJS) 
toonde aan dat 81% van de a(n)ios gemiddeld 8 
uur per week overwerkt, in veel gevallen zonder 
compensatie. (4) Zoveel uren overwerken is niet 
zonder risico’s. Uit een onderzoek van de World 
Health Organization (WHO) en de International 
Labour Organization (ILO) blijkt namelijk dat 
werkweken van 55 uur of meer geassocieerd zijn 
met een grotere kans op overlijden door beroertes 
of hartaandoeningen, vergeleken met werkweken 
van 35-40 uur. (5)

Bij het bekijken van de uren die aan coschappen 
worden besteed lijkt er op het eerste oog 
sprake te zijn van een dalende trend. Voor de 
coronacrisis besteedden coassistenten (n=1267) 
gemiddeld 56,0 uur per week aan hun coschap. 
Sinds de herstart van de coschappen tijdens de 
coronacrisis besteedden coassistenten (n=1483) 
gemiddeld 54,3 uur per week aan hun coschappen. 
Om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een 
dalende trend, is het van belang dat dit onderzoek 
tweejaarlijks wordt herhaald om de resultaten met 
elkaar te vergelijken.

4. Discussie

Een ander opvallend resultaat is de stijging van 
de bekendheid van de NFU-richtlijn omtrent de 
maximaal gevraagde inzet van coassistenten. 
Waar in 2021 nog maar 58,7% van de ondervraagde 
coassistenten de richtlijn kende, is dat in 2022 
gestegen naar 72%. Bij deze uitkomst bestaat een 
kans op bias gezien de promotie van de NFU-
richtlijn via dezelfde kanalen (email, social media) 
gaat als de promotie van de enquête. 
Tot slot is ook de gemiddelde reistijd een 
belangrijke uitkomst van de enquête. Zo zijn 
coassistenten gemiddeld 2 uur en 56 minuten per 
dag onderweg van en naar hun coschapslocatie. 
Als je deze reistijd voor vijf dagen optelt bij het 
aantal uur dat er al aan de coschappen besteedt 
wordt (51,6) kom je uit op 66,6 uur per week. Uren 
waarin een student die in de masterfase van de 
studie geneeskunde zit geen tijd kan besteden 
aan vrije tijd of bijvoorbeeld een bijbaantje. De 
impact van coschappen op de flexibiliteit van de 
werkweek wordt bij het meenemen van de hoge 
gemiddelde reistijd pijnlijk duidelijk. Hier bovenop 
komt dat studenten bereid zijn om gemiddeld nog 
eens 43 minuten per dag extra te reizen om eerder 
te kunnen beginnen aan de coschappen en dus de 
wachttijd te verkorten. 

nu

51,6
tijdens corona

54,3
voor corona

56
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Om een veilige, gezonde werk- en leeromgeving te kunnen 

creëren is het noodzakelijk om een maximaal gevraagde 

uurbesteding vast te stellen en deze te handhaven. Echter, 

de gemiddelde uurbesteding van coassistenten overschrijdt 

de vastgestelde maximale inzet van 46 uur per week al 

jaren. (2,3) Het afgelopen jaar besteedden coassistenten 

gemiddeld 51,6 uur per week aan hun geneeskundestudie, 

een overschrijding van de NFU-richtlijn met 5,6 uur. Vóór 

de coronacrisis lag de gemiddelde uurbesteding van 

coassistenten met 56,0 uur per week een stuk hoger.

Of er daadwerkelijk een dalende trend is, dient komende 

jaren verder onderzocht te worden. 

Consequent te veel uren maken heeft negatieve gevolgen 

voor de mentale en fysieke gezondheid van studenten. 

De universiteiten en coschaplocaties dienen hun studenten 

te informeren over de werktijdenregeling en moeten erop toe 

zien dat deze in de praktijk nageleefd wordt. Coassistenten 

zelf geven de voorkeur aan een coschap van vier dagen per 

week, waaraan één dag zelfstudie per week toegevoegd 

wordt.

5. Conclusie 6. Aanbevelingen

01.

Deel een studieweek van de coassistent in 
met vier dagen coschap en één dag zelfstudie. 
De coschaplocaties moeten het voor coassistenten 
mogelijk maken om de vastgestelde norm van 46 
uur niet te overschrijden. Onze respondenten 
geven aan dat zij hiertoe meer tijd nodig hebben 
voor zelfstudie; tijd waarin zij zich kunnen 
voorbereiden op hun coschap en de verplichte 
opdrachten kunnen maken. Bijna 74% van onze 
respondenten zou graag een coschap van vier 
dagen per week willen, met één dag zelfstudie.  
Dit hoge percentage geeft aan dat de behoefte om 
de invulling van de onderwijsuren te veranderen 
groot is. Om dit te kunnen bewerkstellingen dienen 
coschaplocaties kritisch te kijken naar de invulling 
van een coschap en vast te stellen hoe deze 
invulling efficiënter gemaakt kan worden. Hierdoor 
zal voldoende tijd ontstaan om per week één 
zelfstudiedag in te plannen, zonder op leerzaam en 
essentieel patiëntcontact te moeten inleveren. 

02.

Monitor de uurbesteding van de 
coassistenten middels coschapevaluaties.
De medische faculteiten dienen de uurbesteding 
van hun coassistenten te monitoren, bijvoorbeeld 
middels regelmatige enquêtes in de vorm 
van coschapevaluaties. Vóór de coronacrisis 
besteedden coassistenten meer uren aan hun 
geneeskundestudie dan tijdens de crisis.  
Er dient onderzocht te worden of de daling van de 
gemiddelde uurbesteding van coassistenten een 
trend is, en het is interessant om te achterhalen 
wat de oorzaken van deze eventuele daling  
zouden zijn. 

03.

Wees je als coassistent bewust van de 
uurbesteding en meldt overschrijding  
van het urencriterium.
Coassistenten dragen zelf een deel van de 
verantwoordelijkheid voor hun uurbesteding. 
Coassistenten zijn verantwoordelijk om 
de werktijdenregeling te kennen. De 
Geneeskundestudent streeft ernaar dat alle 
coassistenten op de hoogte zijn van de NFU-
richtlijn van 46 uur. Momenteel is 72% van de 
coassistenten bekend met deze richtlijn. Daarnaast 
dienen coassistenten aangespoord te worden een 
eventuele overschrijding van de uurbesteding te 
melden bij hun supervisor en/of medische faculteit. 
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Figuur 1: Uurbesteding van bachelorstudenten in 2021, weergegeven per universiteit

Universiteiten Gemiddelde uurbesteding

Universiteit van Amsterdam 39,7

Vrije Universiteit Amsterdam 36,3

Rijksuniversiteit Groningen 39,0

Universiteit Leiden 40,0

Universiteit Maastricht 38,9

Radboud Universiteit Nijmegen 39,4

Erasmus Universiteit Rotterdam 38,4

Universiteit Utrecht 39,8

Figuur 2: Uurbesteding van coassistenten in 2021, per universiteit

Universiteiten Gemiddelde uurbesteding

Universiteit van Amsterdam 51,7

Vrije Universiteit Amsterdam 50,8

Rijksuniversiteit Groningen 50,7

Universiteit Leiden 51,2

Universiteit Maastricht 53,8

Radboud Universiteit Nijmegen 51,7

Erasmus Universiteit Rotterdam 53,6

Universiteit Utrecht 50,8

Figuur 3: Gemiddelde invulling van de onderwijsuren

Besteding Uren

Aantal uur fysiek (op coschaplocatie) per week 42,5

Aantal uur onderwijs (colleges, werkgroepen) per week 1,9

Aantal uur zelfstudie en voorbereiding per week 4,4

Aantal uur maken van opdrachten per week 2,2

Aantal uur overig per week 0,7

Gemiddelde uren totaal 51,6

Bijlagen
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Figuur 4: Gewenste indeling van onderwijsuren van coassistenten

Gewenste indeling van onderwijsuren Percentage coassistenten met 
voorkeur voor deze indeling

4 dagen coschap + 1 dag zelfstudie zonder supervisie 47,6%

4 dagen coschap + 1 dag zelfstudie met supervisie 26,3%

5 dagen coschap 21,8%

Zelf studiedagen zonder supervisie kunnen indelen 20,8%

Figuur 5: Gemiddeld aantal reisminuten van coassistenten, per universiteit. Met daarbij het 
gemiddeld aantal minuten dat zij bereid zijn om extra te reizen om eerder aan een coschap te 
kunnen beginnen.

Universiteiten Gemiddeld aantal reisminuten Gemiddeld 
aantal minuten 
bereid om 
in totaal te 
reizen

Gemiddeld aantal 
minuten bereid om 
extra te reizen 

Universiteit van 
Amsterdam

3 uur en 25 minuten (3,42 uur) 3,58 uur  10 minuten (0,16 uur)

Vrije Universiteit 
Amsterdam

3 uur en 26 minuten (3,44 uur) 3,46 uur  1 minuut (0,02 uur)

Rijksuniversiteit Groningen 2 uur en 10 minuten (2,16 uur) 3,45 uur 1 uur en 17 minuten (1,29 
uur) 

Universiteit Leiden 2 uur en 53 minuten (2,88 uur) 3,6 uur 43 minuten (0,72 uur)

Universiteit Maastricht 2 uur en 38 minuten (2,64 uur) 3,93 uur 1 uur en 17 minuten (1,29 
uur)

Radboud Universiteit 
Nijmegen

3 uur en 27 minuten (3,45 uur) 3,76 uur 19 minuten (0,31 uur)

Erasmus Universiteit 
Rotterdam

2 uur en 55 minuten (2,92 uur) 3,68 uur 46 minuten (0,76 uur)

Universiteit Utrecht 3 uur en 5 minuten (3,09 uur) 3,83 uur 44 minuten (0,74 uur)

Colofon 
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