Uitwerkingsnotitie masteropleiding geneeskunde behorende bij het Toetsplan
2010-2022
Deze uitwerkingsnotitie is de uitwerking van het toetsplan 2021-2022 masteropleiding geneeskunde, waar
in verband met beperkte coschap capaciteit door de Coronacrisis het niet mogelijk is om het gehele
programma in de oorspronkelijke vorm aan te bieden. Omdat bepaalde studieonderdelen qua inhoud en
duur aangepast zijn in masterjaar 1 en 2 verandert het toetsplan voor een aantal onderdelen. Hieronder
worden de veranderingen beschreven.
Opleidingsjaar 1 (M1), vanaf pagina 10 Toetsplan:
Onderstaande geldt voor studenten die gestart zijn met M1 voor 1 september 2021. Voor studenten
gestart na 1 september 2021 geldt het reguliere toetsplan.
Juniorcoschappen
In verband met het vervallen van de 4de klinische stage vervallen alle verplichte activiteiten behorende tot
het deel klinische stage.
- beoordeling modelstatus
- practicumverplichtingen
- het totaal van verzamelde feedbackaantekeningen en bij de klinische stage behorende globale
oordelen:
o Feedback op professionele activiteiten
o Gesprekken met de mentor inclusief trackoordeel
o Eindbeoordeling klinische stage
Aan het deel klinisch trainingscentrum wordt de beoordeling CC-sessies toegevoegd.
Professionele ontwikkeling M1 (POM1)
Vanwege het verkorte programma vervallen de coachgroepbijeenkomsten die gepland zijn tijdens de 4de
klinische stage.
De vervallen studieonderdelen (in de onderwijseenheden Juniorcoschap en Professionele ontwikkeling M1)
worden gecompenseerd middels een extra opdracht die wordt toegevoegd aan de onderwijseenheid
Professionele ontwikkeling M1.
Opleidingsjaar 2 (M2), vanaf pagina 11 Toetsplan
Onderstaande geldt voor studenten die gestart zijn met M2 voor 1 augustus 2021. Voor studenten gestart
na 1 augustus 2021 geldt het reguliere toetsplan.
Seniorcoschapblok III
In verband met het vervallen van coschap 9 en 10 bestaat het derde blok uit 2 coschappen van elk 4 weken.
Hierdoor komen de volgende professionele activiteiten uit het blok III te vervallen:
- 1 x beleidsplan opstellen
- 1 x diagnostisch en/of beleidsgesprek voeren
- 1 x klinisch redeneren
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Professionele Ontwikkeling M2 (POM2)
Vanwege het verkorte programma vervallen de coachgroepbijeenkomsten die gepland zijn tijdens de 9de en
10de klinische stage. Daarnaast vervallen de volgende onderdelen:

- PICO-CAT
- beoordeling tweede KWC of DOO
De vervallen studieonderdelen (in de onderwijseenheden Seniorcoschap en Professionele ontwikkeling M2)
worden gecompenseerd middels een extra opdracht die wordt toegevoegd aan de onderwijseenheid
Professionele ontwikkeling M2, te weten:
- COVID-opdracht M2 of
- Studenten die als onderdeel van Professionele Ontwikkeling M1 reeds de COVID-opdracht hebben
gemaakt maken de opdracht ‘Kwetsbare groepen’ en de opdracht ‘Rol van de arts tijdens een
pandemie’
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