
Welkom in je masterfase! 

Namens de Masterraad Groningen 



START VAN JE COSCHAPPEN 

● Afwisseling van KTC en kliniek 
 

● Heel veel ervaringen opdoen en een hele leuke tijd beleven! 
 
 
Goed om te weten: 
 
● Ombudsman KTC M1 Prof. dr. J.W. Snoek 
 

● Is er voor studenten 
 

● Ondersteunt en/of bemiddelt bij ongewenst gedrag, 
ongelijke behandeling en conflicten in het KTC 
 

● Kan een eerste aanspreekpunt zijn voor melding van 
een misstand in het KTC 

  
● Is onafhankelijk 

 
 

 

 

 



DO’S BIJ JE COSCHAPPEN 

Do’s: 
 
● Draag nette en verzorgde kleding onder je jas 

 
● Draag nette schoenen  

 
● Begin altijd met vousvoyeren 

 
● Haal alles uit je coschappen door: 

● Een assertieve houding te hebben 

● Leerdoelen voor jezelf te stellen  

● Poli’s en OK goed voor te bereiden 

● Op tijd te beginnen met binnenhalen van beoordelingen en maken modelstatus 

● Durf te vragen!!!  

 



WAT ZIT ER IN JE JAS? 

● Ziekenhuispas 

● Pennen 

● Notitieboekje 

● Mobiele telefoon 

● Anamnesekaartje 

● Labwaardenkaartje (interne) 

● Stethoscoop  

● Ooglampje (neurologie, heelkunde) 

● Reflexhamer, stemvork, wattenstaafjes (neurologie) 

● Goniometrische liniaal (orthopedie)  

● Energiereep als tussendoortje 

● Lunch niet in kluisje laten liggen als je hele dag naar OK gaat 
 



CIJFER VAN JE COSCHAP 

tentamen cijfer +  
modelstatus 1 +  modelstatus 2 +  logboek

3
+praktijkbeoordeling

/ 3 

 





Wie zijn wij? 

• De Masterraad 
• Bestaande uit 12 M1 studenten 

 

• Subcommissies: 
• Onderwijs 

• Cursussen 

• PR 

 

 

 

 

 

 



Onderwijs 
● Heb je klachten, verbeteringen en tips? 

● Mail ze naar masterraad@panacea.nl 
 

● Evaluaties 
● KTC onderwijs 

● Coschappen 

● Jaarverslagen te vinden op: 

● Nestor onder de kop Masteropleiding M1, Evaluatie klinische stage 

 

● Contact met Mastercoördinator 
 

● Contact met onderwijsorganen 
● Voor meer informatie: loca.nu en promedgroningen.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:masterraad@panacea.nl
http://www.loca.nu
http://www.promedgroningen.nl
http://www.promedgroningen.nl


Cursussen 
De Masterraad organiseert verschillende cursussen door 

het jaar heen! 

Blijf op de hoogte via Facebook! 
Masterraad Groningen 

 



PR 
● Nieuwsbrief 4 x per jaar 

● Facebook  

● Sociale activiteiten 

● Pubquiz, wijnproeverij, karaoke avond 
 

● Borrels in ‘t Uurwerkertje 

● Elke laatste vrijdag van het blok vanaf 17:00 uur 

● Heel M1 

● Weer even het studentenleven 
proeven 

 

 



Kortom: wij zijn er voor jullie! 
Like daarom nu allemaal onze Facebook:  
 Masterraad Groningen 
 
En blijf op de hoogte van al onze activiteiten, de data, locaties etc.  

 

Mail naar masterraad@panacea.nl 

● Klachten, ideeën en vragen 

 

Ga naar panacea.nl/nl/master  
voor alle informatie over de  

masterfase 

   


