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Reactie op advies OC inzake MD/PhD traject

Geachte leden van het OTgen en OC Geneeskunde,
In deze brief reageert de Studentenraad graag op de brief van de Opleidingscommissie ten aanzien van de SemiArts Stage (SAS) voor studenten die een MD/PhD-traject volgen. Deze studenten krijgen geen speciale behandeling ten
opzichte van andere MD-studenten bij het verkrijgen van een SAS-plek, waardoor ze mogelijk alsnog een klinische
stage op het AMC moeten lopen alvorens ze solliciteren voor een AIOS plek. Bovendien creëren deze klinische stages
vervolgens schaarste wat betreft klinische werkzaamheden op afdelingen en op deze manier zit dit weer andere
coassistenten in de weg om aldaar een SAS te doen.
De Studentenraad is het geheel eens met de Opleidingscommissie dat een afdeling ook een persoonsgebonden
SAS zou moeten kunnen vergeven aan een MD/PhD-student en pleit er daarom ook voor om te streven naar een
systeem waarin MD/PhD studenten niet de SAS-plekken van reguliere coassistenten innemen op de desbetreffende
afdelingen. Dit kan bijvoorbeeld door klinische stageplekken voor o.a. promovendi te gebruiken als (aangepaste) SASplek voor MD/PhD-studenten, aangezien zij deze plek later anders toch zouden vervullen.
Desalniettemin realiseert de Studentenraad dat het aantal SAS-plekken schaars is en dat het lastig is om parallelle
SAS-plekken voor zowel MD/PhD-studenten als reguliere coassistenten te realiseren. Daarom wil de Studentenraad
graag laten weten positief te staan tegenover het verlenen van voorrang aan MD/PhD-studenten ten opzichte van
reguliere masterstudenten ten aanzien van volgen van een klinische eindproeve op een afdeling gerelateerd aan hun
onderzoek, indien er daar geen klinische stageplek, bedoeld voor promovendi, beschikbaar is. Naar mening van de
Studentenraad moet excellent talent zoveel mogelijk gekoesterd, gestimuleerd en aangetrokken worden en een
uitzonderingspositie voor MD/PhD-studenten past daarbij. Ook speelt mee dat dit slechts een kleine groep studenten
betreft, waardoor hun voorkeurspositie de rest van het cohort slechts minimaal benadeeld.
Immer tot toelichting bereid,
Met vriendelijke groet,
Namens de Studentenraad,
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