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“The question isn’t who is 
going to let me, it’s who is 

going to stop me.”
- Ayn Rand



Voorwoord
Geachte lezer,

Van oudsher zijn universiteiten open en ruimdenkende organisaties. Studenten hadden echter niet 
altijd de mogelijkheid om in te stemmen of adviezen uit te brengen op bestuurlijk niveau. In de jaren 
‘60 liepen de spanningen zo hoog op dat studenten op 16 mei 1969 het Maagdenhuis, het bestuurlijk 
centrum van de universiteit van Amsterdam, bezetten om inspraak af te dwingen. Deze bezetting 
duurde van 16 tot en met 21 mei en had als gevolg dat studenten inspraak hebben gekregen op 
bestuurlijke beslissingen. Een historische overwinning van de studentenzeggenschap die in het 
collectieve universitaire geheugen staat gegrift. Dit beleidsplan is geschreven om datgene waar 
destijds voor is gestreden eer aan te doen.

In de loop der jaren is er veel bereikt door de Studentenraden en ook deze Studentenraad staat weer 
een groot aantal uitdagingen te wachten. De Studentenraad zal op bestuurlijk niveau meebeslissen, 
adviseren en instemmen om de studenten van de Faculteit der Geneeskunde te vertegenwoordigen. 

Het AMC heeft de ambitie om zich in de toekomst te kunnen meten met de besten van de wereld. 
Om deze ambities waar te kunnen maken zullen we moeten beginnen bij de studenten. Onze 
studenten worden de artsen en medische informatici van de toekomst en daarmee de toekomst 
van het AMC. Aan de basis van een veelbelovende toekomst staat een hoog aangeschreven faculteit 
met de modernste onderwijsvormen en faciliteiten passend bij het jaar 2014. Momenteel wordt er 
middels de bachelorherziening hard gewerkt aan het realiseren van een geneeskunde bachelor met 
internationale allure. De Studentenraad is nauw betrokken bij dit proces om deze doelstelling te 
behalen.  

Afgelopen jaren zijn de huizenprijzen van Amsterdamse studentenwoningen alleen maar hoger 
geworden en is het bekostigen van een tweede studie erg kostbaar geworden. Hier bovenop staat 
een leenstelsel voor de deur, wat zal leiden tot aanzienlijk hogere studieschulden. Kortom, het 
zijn turbulente tijden voor de studenten en daarmee voor de faculteit. Het minste wat studenten 
daarom mogen verwachten is een hoog aangeschreven studie in 
zowel de bachelor als de master periode. Financiële bezwaren mogen 
hierbij geen obstakel vormen. De bezuinigingen maken het lastig 
onderwijsgeld vrij te maken, maar dit mag nooit en te nimmer ten koste 
gaan van de student. 

De Studentenraad hoopt dat elke AMC-student zich goed 
vertegenwoordigd voelt bij het lezen van dit beleidsplan en aankomend 
jaar nauw betrokken zal blijven bij de veranderingen die aanstaande 
zijn. 

Ik wens u namens de Studentenraad ‘14-’15 veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Onno Baur
Voorzitter Facultaire Studentenraad AMC-UvA ‘14-’15
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Inleiding
De bachelorcommissie heeft dit jaar een unieke taak voor de boeg: de Studentenraad zal dit 
jaar meewerken aan de ontwikkeling van een nieuw bachelor curriculum, waarbij het aan de 
Studentenraad is om de belangen van de toekomstige studenten te behartigen. Onzes inziens is het 
verstandig een geheel nieuw curriculum neer te zetten, om onze opleiding naar het vereiste hoger 
niveau te tillen. Ondertussen zullen wij het huidige curriculum met evenveel zorg als altijd in de 
gaten blijven houden, zodat ook de laatste studenten van Curius+ een volwaardige bachelor mogen 
genieten. 

De bachelorherziening omvat een ambitieus plan waarin verschillende voor het AMC vernieuwende 
onderwijsvormen zijn opgenomen. Zo wordt er gewerkt aan een longitudinaal traject voor 
academische vorming, kleinere werkgroepen met Team Based Learning en de implementatie van 
klinisch redeneren in al het onderwijs.

De prioriteit van de Studentenraad is een curriculum dat garant staat voor voldoende basiskennis, 
meer nadruk legt op klinisch redeneren dan voorheen en uitgebreide aandacht heeft voor 
academische vaardigheden. Daarnaast pleit de Studentenraad voor een goede weging van de inhoud 
van het curriculum in relatie tot wat de student in de praktijk zal tegenkomen, meer uniformiteit 
in de structuur van de blokken en de verdere professionalisering van een kleinere groep docenten. 
Veelgehoorde kritiek van studenten op Curius+ is namelijk de relatief grote aanwezigheid van 
zeldzame aandoeningen, grote heterogeniteit in de structuur van blokken wat het studeren 
bemoeilijkte en docenten die niet op de hoogte zijn van het kennisniveau van de studenten en elkaar 
teveel herhalen.

De ontwikkeling en implementatie van deze bachelorherziening is een groots project waar kritisch 
naar gekeken moet worden. Daarom zou de S graag zien dat het plan dusdanig zorgvuldig en 
voldoende geëvalueerd en uitgewerkt wordt dat het vanaf de start het hoge niveau haalt dat ieder 
voor ogen staat. Een dergelijk goed geëvalueerd ontwikkelingstraject met voldoende aandacht 
doorlopen kost echter tijd. De Studentenraad stelt daarom als minimale ingangseis een curriculum 
waarvan alle drie de jaren reeds volledig ontwikkeld en uitgewerkt zijn.

Aankomend jaar heeft het AMC de kans een curriculum neer te zetten dat past bij het internationaal 
hoge niveau dat nagestreefd wordt. De Studentenraad zal alles doen wat in haar macht ligt om 
hieraan bij te dragen en het belang van de studenten te vertegenwoordigen. 
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Grootschalig Klinisch Lijn Onderwijs (GKLO) 

Verpleeghulpstage

Afgelopen studiejaar is de toetsing van het Grootschalig Klinisch Lijn Onderwijs veranderd. De open 
vragen zijn vervangen door Extended Matching Questions (EMQ) en Comprehensive Integrated 
Puzzle (CIP) vragen. Er zijn internationaal goede ervaringen met dit systeem en de potentie is dan 
ook groot, maar er valt nog winst te halen bij de uitvoering op het AMC. Afgelopen jaar vermijdbare 
technische fouten de tentamens ingeslopen. Aankomend jaar kan de introductie van de Projectgroep 
Kwaliteitszorg Toetsing de sleutel zijn om dergelijke onnodige fouten in de toekomst te voorkomen 
en daarnaast de vragen inhoudelijk te verbeteren. De Studentenraad pleit daarom voor een innige 
samenwerking tussen de Projectgroep Kwaliteitszorg Toetsen en het GKLO. Daarnaast willen wij 
met alle betrokkenen brainstormen over de vraag hoe de matige opkomst bij tweede- en derdejaars 
GKLO verhoogd kan worden. Hoofdoorzaak van dit probleem is dat veel studenten hebben geleerd 
hoe ze met enkele dagen studeren goede cijfers kunnen halen omdat ze vraag kunnen ‘doorzien’ en zo 
zonder kennis de goede antwoorden eruit pikken. Een mogelijke oplossing is om meer collegegerichte 
tentamens te geven die differentiëren tussen studenten die wel en studenten die niet klinisch kunnen 
redeneren.

De verpleeghulpstage is het eerste moment in de bachelor waarbij studenten ervaring opdoen in 
de klinische praktijk. Dit is een spannende ervaring met veel nieuwe indrukken. In het verleden 
was er na afloop van de stage een evaluatiebijeenkomst om die ervaringen met medestudenten 
en een begeleider uit te kunnen wisselen en problemen te bespreken. De Studentenraad zou deze 
bijeenkomst graag terugzien in het curriculum, zodat studenten van elkaar kunnen leren, goed kunnen 
reflecteren op hun ervaringen en het gesignaleerd kan worden als een student meer hulp nodig heeft.

Daarnaast is de verpleeghulpstage de enige mogelijkheid om buitenlandervaring op te doen in de 
bachelor, meestal in Suriname of Curaçao. Een dergelijke buitenlandervaring is van unieke en grote 
meerwaarde voor onder andere de algemene ontwikkeling van onze studenten. Daarbij sluit de 
buitenlandse Verpleeghulpstage aan bij de doelstelling van de UvA om 80% van de studenten een 
internationale ervaring tijdens de studie te laten opdoen. De Studentenraad pleit er dan ook voor dat 
deze mogelijkheid behouden blijft. 

Vaardigheidsonderwijs - VSEH
In jaar één van de bachelor wordt een korte EHBO-cursus gegeven. Het AMC heeft daarbij de 
belangrijkste onderdelen van EHBO uitgelicht. Hier is echter geen EHBO-diploma aan verbonden, dus 
studenten zijn wel bekwaam maar niet bevoegd. De studentenraad zou graag zien dat studenten aan 
het begin van hun coschappen minimaal in het bezit zijn van een volledig EHBO diploma. Hierbij moet 
het vrij zijn aan de coördinator VSEH-onderwijs om extra onderdelen toe te voegen.
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Projectgroep Kwaliteitszorg Toetsen

Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

Tentamens dienen te allen tijde van hoge kwaliteit te zijn. Om de vraagstelling te controleren bestaat 
er momenteel een Team Toetsen. Dit team toetst echter niet de inhoud van de vragen en het is voor 
blokcoördinatoren niet verplicht hun tentamens door Team Toetsen te laten keuren. Daarom is er 
afgelopen jaar een start gemaakt met de ontwikkeling van de Projectgroep Kwaliteitszorg Toetsen 
(PKT). Het doel is een orgaan in te stellen dat zowel de vraagstelling als de inhoud van tentamens kan 
toetsen. Het zal verplicht worden voor blokcoördinatoren om hun tentamens door deze groep te laten 
toetsen.  De Studentenraad pleit ervoor dat deze projectgroep in studiejaar ‘14-’15 in werking wordt 
gesteld, in het belang van de kwaliteit van de tentamens en daarmee van het onderwijs. Reeds starten 
met deze werkgroep is ook in het belang van de nieuwe bachelor, zodat zij kan starten met uitstekende 
tentamens.

De doelstelling van het AMC is dat eind studiejaar ‘14-’15 80% van de docenten over een BKO beschikt. 
Afgelopen jaar hebben veel docenten dit diploma behaald, maar door de instroom van een groep 
nieuwe docenten is het percentage docenten met een BKO alsnog iets afgenomen, tot 57%. Het lijkt 
erop dat de doelstelling niet gehaald wordt. De Studentenraad betreurt dit, aangezien het halen van 
deze doelstelling de kwaliteit van het onderwijs ten goede zou komen. Daarom blijft de Studentenraad 
ervoor pleiten dat docenten gestimuleerd worden hun BKO te behalen.
Het BKO is slechts enkele jaren geldig, waardoor er inmiddels moet worden nagedacht over een 
heraccreditatie traject. Doel hiervan is de docent te stimuleren om zijn didactische vaardigheden 
continu te verbeteren. Daarom pleit de Studentenraad voor het aanbieden van de Senior Kwalificatie 
Onderwijs (SKO), het vervolg op de BKO. Zo worden docenten in staat gesteld te excelleren in het 
onderwijs. UvA-breed wordt nagedacht over de SKO en het AMC zou hierin mee moeten gaan.

Canon van de psychologie
In het eerste studiejaar komt de rode draad psychologie aan bod. Dit is één van de weinige momenten 
in de bachelor dat aandacht aan dit onderwerp wordt geschonken, waardoor het belangrijk is dat 
dit onderwijs optimaal is vormgegeven. De Studentenraad wil in samenwerking met de coördinator 
ervoor zorgen dat dit onderwijs aantrekkelijker wordt voor studenten. Het is belangrijk dat studenten 
in dit blok leren hoe ze medische psychologie kunnen gebruiken in de rest van hun medische carrière. 
De Studentenraad zou daarom graag zien dat patiëntcolleges worden gegeven om de theorie te 
ondersteunen en dat de colleges meer aansluiten op het reguliere blokonderwijs. 
Daarnaast zit het tentamen van dit vak dicht op de tentamens van blok 1.4 en GKLO. Het gevolg 
hiervan is dat studenten weinig tijd hebben om zich goed te verdiepen in de studiestof. De 
Studentenraad zal zich ervoor inzetten dat deze tentamendata elkaar in de toekomst minder in de weg 
zitten. 
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Internationalisering
UvA-breed is het streven dat 80% van de studenten enige buitenlandervaring opdoet tijdens de studie. 
Zeker voor geneeskundestudenten zijn zulke ervaringen essentieel om internationale onderzoeks- 
en klinische ervaring op te bouwen, zich persoonlijk te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen. 
Momenteel volgt 60% van onze studenten een dergelijk project. Het grootste deel hiervan is toe te 
schrijven aan de masterstudenten en in aanzienlijk mindere mate aan de bachelorstudenten. De 
internationale mogelijkheden in de bachelor zijn zeer beperkt en studenten geven al jaren aan dit als 
zeer matig te ervaren. De Studentenraad heeft zich daarom ten doel gesteld de internationalisering 
in de laatste jaren van Curius+ en vooral in de nieuwe bachelor aanzienlijk te verbeteren. Daarom wil 
de Studentenraad dit jaar meer voorlichting van de eerstejaars. Daarnaast moeten studenten meer 
gemotiveerd worden door middel van persoonlijke verhalen van ouderejaars studenten helpen om 
ze te stimulern op eigen initiatief internationale ervaringen op te doen. In de nieuwe bachelor moet 
internationalisering duidelijker naar voren komen en moeten studieonderdelen in het buitenland 
gevolgd kunnen worden in de vorm van keuzeonderwijs.

Bachelorthesis
De bachelorthesis is een uitdagend studieonderdeel waar studenten vanaf hun eerste studiejaar 
op voorbereid kunnen worden. De Studentenraad heeft echter vastgesteld dat de voorbereiding op 
literatuuronderzoek en statistisch onderzoek matig is. Daarom zou de Studentenraad graag zien 
dat  in de eerste twee studiejaren meer onderwijs over literatuuronderzoek en statistisch onderzoek 
plaatsvindt. Daarnaast krijgen studenten pas aan het begin van het derde jaar voorlichting over de 
bachelorthesis, terwijl de deadline van inschrijving voor de loting al op 15 september staat. Hierdoor 
krijgen studenten slechts kort de tijd zelf een onderwerp en begeleider te vinden. Dit acht de 
Studentenraad als een gemis, omdat een zelfgekozen onderwerp in het eigen vakgebied van interesse 
vaak motiverend werkt. Daarom pleit de Studentenraad ervoor dat studenten aan het eind van het 
tweede jaar al uitgebreide voorlichting over de thesis krijgen. Ten slotte moet het mogelijk worden 
een zelfgekozen onderwerp eerder aan te melden, om te voorkomen dat studenten die al in de zomer 
beginnen in oktober een afkeuring van het onderwerp kunnen krijgen.

Bonuspunttoetsing
De bonuspunttoetsen in de bachelor stimuleren regelmatig studeren en het geeft de studenten 
inzicht in welke stof zij reeds beheersen. Op dit moment staat de afspraak dat alle bonuspunttoetsen 
schriftelijk worden afgenomen. Aangezien digitale toetsing goedkoper en efficiënter is staat de 
Studentenraad open voor een digitale methode, maar alleen op voorwaarde dat hier geschikte 
faciliteiten voor beschikbaar zijn.
De Studentenraad vindt het belangrijk dat studenten altijd de juiste antwoorden van de 
bonuspunttoets krijgen aangeboden, zodat studenten hiervan kunnen leren. Dit kan via een 
bespreking in de collegezaal of het publiceren van de antwoorden op Blackboard. Tenslotte streeft 
de Studentenraad ernaar de afgelopen jaar ingevoerde maximale nakijktermijn van 10 werkdagen te 
behouden, zodat studenten op tijd feedback krijgen voor het het volgende toetsmoment. 
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Geneeskunde-Biomedisch
Dit studiejaar is een pilot van een nieuwe dubbele bachelor van start gegaan: Geneeskunde Bio-
medische wetenschappen. Een interessant initiatief vol potentie, omdat het studenten de kans biedt 
de klinische praktijk en biomedische kennis te combineren vanaf het eerste studiejaar. Voorheen 
waren de mogelijkheden hiertoe beperkt en lag het initiatief bij de studenten zelf. De Studentenraad 
is daarom verheugd dat de UvA deze pilot is gestart. De Studentenraad wil dit jaar monitoren hoe 
de studenten deze pilot ervaren. Daarbij zal de Studentenraad de studeerbaarheid waarborgen en 
de roostering van deze pilot in de gaten houden, maar bovenal zal de Studentenraad een proactieve 
houding aannemen om deze pilot te laten slagen en deze studie van de grond te krijgen.

De Studentenraad 
pleit voor:

- Terugkeer van de evaluatiebijeenkomst van de Verpleeghulpstage.
- Het behouden van de mogelijkheid van een buitenlandse Verpleeghulpstage.
- Een brainstorm over de vraag hoe de matige opkomst bij GKLO vergroot kan worden.
- Implementatie van patiëntcolleges in de rode draad Canon van de Psychologie.
- Betere roostering van het tentamen van het Canon van de Psychologie.
- De mogelijkheid voor geneeskundestudenten om hun EHBO diploma via de universiteit te behalen.
- Het instellen van een heraccreditatie traject van de BKO. 
- Het instellen van de Senior Kwalificatie Onderwijs. 
- Instelling van de Projectgroep Kwaliteitszorg Toetsing in studiejaar ‘14-’15.
- Meer voorlichting en motivering voor eerstejaars studenten over internationalisering. 
- Meer onderwijs over literatuur- en statistiekonderzoek in de eerste twee jaren. 
- Voorlichting over de thesis aan het eind van het tweede jaar. 
- De mogelijkheid om de thesis eerder aan te melden.
- De Studentenraad pleit voor goede evaluatie en monitoring van de pilot Geneeskunde Bio-medisch

Wetenschappen



Master
Geneeskunde
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Inleiding
Begin september zijn de eerste studenten begonnen met het derde jaar van de master geneeskunde. 
Aan het einde van dit academisch jaar zullen de eerste studenten het masterdiploma dus in ontvangst 
nemen. Alleen al daarom belooft het voor de commissie master een interessant jaar te worden.

Een aantal onderwerpen passeert altijd de revue zodra er discussie ontstaat over de coschappen en 
de master geneeskunde: beoordeling, begeleiding, vergoedingen en wachttijd. Zomaar een greep uit 
de geëigende onderwerpen van discussie. De problemen hiervan zijn niet éénzijdig en oplossingen 
daarom gecompliceerd. De rol van de Studentenraad in dergelijke discussies is de kwaliteit van het 
eindresultaat te bewaken en te allen tijde het studentenbelang te behartigen. Hierbij zullen voor ons 
twee thema’s de rode draad van aankomend raadsjaar vormen.

Ten eerste streeft de Studentenraad naar een master waarin de focus van de coschappen komt te 
liggen op de ontwikkeling van de student als arts en als persoon. Momenteel ligt de nadruk op cijfers 
en zijn zij de eerste prioriteit van de studenten. De master dient echter om de student te vormen tot 
volwaardig arts en cijfers zijn hier geen goede representatie van. 

Ten tweede zal de Studentenraad de huidige aandacht voor het versoepelen van de stap van master 
naar vervolgopleiding uiterst nauwlettend in de gaten houden. Met het dedicated schakeljaar en de 
keuzevrijheid in master jaar 3 wordt hard aan de weg getimmerd om studenten al in de master de 
kans te bieden zich vroeg toe te leggen op bepaalde vakgebieden. Hierbij zal de Studentenraad ervoor 
waken dat studenten die al vroeg beginnen in een vakgebied geen oneerlijk voordeel krijgen ten 
opzichte van studenten die pas later weten wat ze willen. Daarnaast moet uiterst goede voorlichting 
over deze onderwerpen plaatsvinden om alle studenten gelijke kansen te bieden op dergelijke 
plaatsen.

Concreet willen we dit jaar in overleg treden om betere begeleiding en keuze van het vervolg na de 
master te bewerkstelligen. We willen graag actief meedenken over de vraag hoe de terugkomdagen 
verbeterd kunnen worden. Na het sluiten van een akkoord over de maaltijdenvergoeding voor 
coassistenten op het AMC in het afgelopen raadsjaar zal de Studentenraad zich dit jaar inzetten om 
deze regeling uit te bouwen. 

Met veel plezier en interesse zal de Studentenraad het derde masterjaar, het MD/PhD traject en het 
dedicated schakeljaar nauwlettend in de gaten houden en ons waar mogelijk en nodig inzetten om de 
kwaliteit te verhogen.
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Beoordeling en feedback 

MD/PhD-traject

Tijdens de master ligt de nadruk voornamelijk op beoordeling en weinig op feedback.
Hierdoor zijn studenten gepreoccupeerd met hoge cijfers en zijn beoordelaars te weinig bezig met 
feedback. Tevens geven cijfers de valse indruk een geijkte variatie in prestatie weer te geven terwijl in 
de praktijk de meeste studenten dezelfde cijfers krijgen ondanks onderlinge verschillen. Beoordeling 
zou moeten gaan om gestructureerde en opbouwende kritiek die de student helpt te groeien als 
arts en persoon. Daarom streeft de Studentenraad naar beoordelingen op een vast moment met de 
nadruk op kwaliteiten en verbeterpunten van de student en niet op het cijfer. Om de aandacht voor 
en de kwaliteit van de feedback te ondersteunen zouden artsen een verplichte cursus ‘Coach the 
Co’ moeten volgen. Dit is een cursus waarin zij leren hoe zij het beste feedback kunnen geven aan 
coassistenten. Zo wordt feedback van verschillende beoordelaars gelijkwaardig en kunnen studenten 
hun vorderingen duidelijk terugzien in de feedback. 
Een mogelijk middel om de preoccupatie met hoge cijfers tegen te gaan en de aandacht ook bij de 
student terug te brengen bij de feedback is om de beoordeling te versimpelen tot een onderscheid 
tussen onvoldoende, voldoende en goed. Zo kunnen studenten zich minder onderscheiden op basis 
van de beoordeling en focussen ze zich meer op hun eigen ontwikkelingen. Om hierbij excellente 
studenten recht te doen zou een beoordelaar aan het eind van een co-schap gemotiveerd een 
coassistent voor kunnen dragen aan de examencommissie om cum laude af te studeren. Als dat dan 
vaak genoeg gebeurt, kan een student de vermelding toegekend krijgen door de Examencommissie 
(EC). Zo draait de beoordeling niet meer om een cijfer maar om feedback, ligt de lat voor excellentie 
hoger, heeft de EC het laatste woord en wordt cum laude de exclusieve vermelding die het hoort te zijn.

Het MD/PhD-traject is een mooie mogelijkheid voor masterstudenten om in kortere tijd zowel de 
masters- als de doctorstitel te behalen. De Studentenraad ziet het MD/PhD-traject dan ook als een zeer 
waardevolle mogelijkheid. Het traject is pas korte tijd operationeel en het is dan ook zeer belangrijk 
dat het goed geëvalueerd wordt. De belangrijkste aspecten die in het oog gehouden dienen te worden 
zijn de toegankelijkheid en kwaliteit. Momenteel is het zo dat studenten die al een co-schappakket 
hebben niet meer deel kunnen nemen aan het MD/PhD-traject, waardoor het niet voor alle studenten 
toegankelijk is. De Studentenraad pleit ervoor dat ook studenten die reeds middels loting een co-
schappakket hebben maar nog niet gestart zijn de mogelijkheid hebben om in te stromen in het 
MD/PhD-traject.

Terugkomdagen
Tijdens de coschappen zijn er, vooral in het begin, regelmatig terugkomdagen voor onderwijs. Met de 
komst van presentielijsten is het opkomstpercentage van de studenten omhoog gegaan, maar door 
de wissleende kwaliteit van de terugkomdagen worden deze nog altijd matig ontvangen door de 
studenten. Oorzaken hiervan zijn onder andere overlap van de onderwerpen, onduidelijke opdrachten 
en lage moeilijkheidsgraad van de casuïstiek. Daarnaast is de wisselende inzet van studenten voor hun 
eigen presentaties, een belangrijk onderdeel van dit onderwijs, van negatieve invloed op de kwaliteit. 
Bovenstaand probleem is zonde, want uit de opkomst bij cursussen van de CoRaad blijkt dat er grote 
vraag is naar goed onderwijs. De focus van de terugkomdagen zou meer op de kliniek moeten liggen 
en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs zou terug moeten komen bij de 
opleiders in plaats van bij de studenten.
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Master jaar 3

Begeleiding 

Vergoedingen         

In het laatste master jaar spelen keuze en profilering een belangrijke rol. Recente, uitgebreide 
aandacht voor deze fase heeft tot veel discussie geleid, met name omtrent de overstap naar de 
Semi-arts stage. Het capaciteitsprobleem speelde hierbij een grote rol. In theorie zijn de meeste 
bezwaren weggenomen. De praktijk zal uitwijzen of de voorziene problemen inderdaad zijn opgelost. 
Een nog altijd bestaand probleem is dat voor bepaalde coschappen vraag en aanbod niet op elkaar 
aansluiten. Er wordt momenteel geloot als de vraag het aanbod van een bepaald coschap overstijgt. 
Die willekeurige toebedeling van de beschikbare plekken doet geen recht aan de verschillen tussen 
studenten. De Studentenraad streeft in dit geval naar selectie zodat de kans op een afstudeerplek 
van keuze een goede afspiegeling is van de kansen op een vervolgopleiding. De Studentenraad zal 
de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en zich onverminderd hard maken voor 
vrijheid in het zelf organiseren van een SAS en oudste co-schap plekken en voor gepaste oplossingen 
als de vraag het aanbod overstijgt.

Elke cogroep heeft een Dedicated Master Docent (DMD). Deze mentor speelt gedurende het 
mastertraject onder andere een rol in de medisch professionele vorming. Vooral in Masterfase 1 zijn 
er veel contacturen met de DMD, maar later in de master neemt dit aanzienlijk af. Juist aan het eind 
van de master roepen de onderscheidings- en selectiedruk vragen op bij coassistenten. Een traject 
voor beroepskeuzebegeleiding zou hier uitkomst kunnen bieden. Eindpunt hiervan zou moeten zijn 
dat de student in staat is een gemotiveerde keuze voor een bepaalde SAS te maken. Deze begeleiding 
zou uitstekend gecombineerd kunnen worden met de rol die de DMD momenteel vervult. De 
Studentenraad pleit dan ook voor de uitbreiding van de rol van de DMD met een dergelijk traject en 
voor meer contacturen na Masterfase 1. 

Tijdens de coschappen hebben coassistenten weinig tijd om geld te verdienen en daarmee hun 
studie te bekostigen. Ze dragen tijdens hun coschappen actief bij aan de zorg in de ziekenhuizen 
zonder dat hier, naast kennis en kunde, iets tegenover staat. Daar bovenop bemoeilijkt het plan 
van het kabinet om de studiefinanciering af te schaffen de financiële situatie van coassistenten 
verder. In het kader hiervan heeft de Studentenraad zich afgelopen jaren hard gemaakt voor een 
maaltijdenvergoeding, welke per april 2014 is ingevoerd. Momenteel hebben alle coassistenten 
die coschappen lopen op het AMC recht op een maaltijdenvergoeding van 12,50 per week. De 
communicatie hierover is nog onduidelijk. Ook weten veel studenten niet wanneer zij aanspraak 
kunnen maken op de reiskostenvergoeding. Daarom pleit de Studentenraad ervoor dat deze losse en 
matig gecommuniceerde regelingen ten eerste beter gecommuniceerd worden. In tweede instantie 
kan dan gestreefd worden naar een simpelere regeling die geldt voor coassistenten op alle locaties en 
recht doet aan de onkosten die zij maken.
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- Meer focus op de kliniek bij de terugkomdagen
- Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de terugkomdagen bij docenten i.p.v. studenten
- De mogelijkheid om een MD/PhD-traject te starten, ook als de student reeds een coschappenpakket     
   heeft
- Nadruk van de beoordeling moet op feedback komen te liggen
- Versimpeling van de beoordeling naar onvoldoende, voldoende en goed
- Meer contacturen met de DMD in de latere fases van de master, inclusief een traject voor  
   beroepskeuzebegeleiding
- ‘Coach the Co’ voor begeleiders van coassistenten
- Betere communicatie van de reeds bestaande maaltijdenvergoeding
- Een simpelere onkostenvergoeding die geldt voor coassistenten op alle locaties
- Blijvende aandacht voor vrijheid in de SAS en oudste co-schap plekken en maatwerk als de vraag  
   naar bepaalde coschappen het aanbod overstijgt
- De garantie dat het dedicated schakeljaar geen oneerlijke concurrentie oplevert
- Tijdige en volledige informatievoorziening over het dedicated schakeljaar

De Studentenraad 
pleit voor:

Dedicated schakeljaar
Het dedicated schakeljaar is een gerichte afstudeerstage in het laatste masterjaar waarin studenten 
competenties behorend bij het eerste jaar van de medisch specialistische vervolgopleiding verwerven. 
Tevens is het een mooie gelegenheid voor student en opleider om te laten zien wat ze elkaar te bieden 
hebben. Dit moet de overgang naar een eventuele specialistische vervolgopleiding versoepelen, de 
opleiding mogelijk verkorten en uiteindelijk de vervolgopleiding goedkoper maken. De ontwikkeling 
van dit dedicated schakeljaar is in volle gang, echter zijn de doelstellingen niet gering. Begin 2015 
moeten de eerste studenten al van start kunnen gaan en de Nederlandse Federatie van Universitair 
Medisch Centra heeft hoge ambities voor doorstroom in de specialistische vervolgopleidingen 
van deze studenten. Zo zou in 2016 20% van de derdejaars masterstudenten studenten moeten 
afstuderen in een dedicated schakeljaar, waarvan 75% door zou moeten stromen in een geneeskundig 
vervolgtraject. Als ‘‘een geneeskundig vervolgtraject’’ inhoudt dat studenten zich specialiseren in 
het vakgebied waaraan ze hun dedicated schakeljaar besteden, betekent dit dat bijna de helft van de 
beschikbare specialisatieplekken naar volgers van het dedicated schakejaar zal gaan. Dit strookt niet 
met de genoemde 20% en opleiders die benadrukken dat een dedicated schakeljaar geen voordeel 
zal opleveren in de selectie. Tegelijkertijd is de communicatie naar studenten laat en onvolledig. De 
ambities brengen zo naast eerder genoemde kansen ook bedreigingen met zich mee. Zo geeft de 
vroege profileringsdruk het risico op overhaaste keuzes, kunnen de NFU-ambities opleiders onder 
druk zetten schakelaars aan te nemen voor de vervolgopleiding waardoor niet-schakelaars buiten de 
boot vallen en zet de strakke planning goede informatievoorziening met gelijke kansen voor potentiële 
deelnemers onder druk. De Studentenraad streeft naar haalbare doelstellingen die helpen goede 
keuzes te maken en studenten met een ander plan niet van de markt verdringen. Tijdige en volledige 
informatievoorziening die een eerlijk en duidelijk beeld schept is daarvoor een belangrijke eerste stap. 
Voor opleiders en studenten die inmiddels klaar staan om van start te gaan met dit project zullen wij 
ons sterk maken voor goede begeleiding, tijdige evaluatie en bewaking van de kwaliteit gedurende het 
traject.



Medische
Informatiekunde

Het academisch jaar 2014/2015 belooft voor Medische 
Informatiekunde een spannend jaar te worden. Deze 

kwalitatief zeer goede studie is begonnen aan haar opmars. 
Er komen steeds meer studenten en deze moeten dezelfde 

kwaliteit aan onderwijs krijgen als nu het geval is. De 
Studentenraad zal zich proactief opstellen voor het behoud 

van kwaliteit en zal met de overlegorganen de vraagstukken 
voor het komende jaar oppakken.
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Groei

Academische Vaardigheden

Extern werken

Curriculum

De laatste jaren is MI aan een opmars begonnen. Vorig jaar mochten wij 40 nieuwe studenten 
verwelkomen, dit jaar maar liefst 60. Het gevolg is dat vanaf nu zelfs gebruik wordt gemaakt van een 
collegezaal. Deze schaalvergroting brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals de beschikbaarheid 
van faciliteiten.  Zijn er voldoende practicumruimten beschikbaar? Is deze schaalvergroting behapbaar 
voor de docenten? Ook zullen er nieuwe vraagstukken aan bod komen, zoals het gebruik van 
webcolleges. De Studentenraad zal deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden en hoopt dat 
MI verder zal groeien, waarbij de kwaliteit van onderwijs meegroeit.

Het Academische Vaardigheden onderwijs is meerdere malen onderwerp van discussie geweest bij MI. 
De Studentenraad wil meer cohesie tussen de verschillende onderdelen, zodat de student een duidelijk 
leerproces doormaakt. Bij dit leerproces horen concrete leerdoelen zodat de student voorbereid is op 
een master/baan en zodat het academisch niveau van de opleiding gewaarborgd blijft. In de studiegids 
staan alle competenties beschreven die de student moet beheersen na het behalen van het diploma. De 
Studentenraad constateert dat de competenties los van elkaar worden onderwezen zonder duidelijke 
lijn hierin en dat de toetsing niet adequaat is. Daarom pleit de Studentenraad voor een herziening van 
het huidige academische vaardigheden onderwijs.

De student moet altijd kunnen studeren, zonder hierbij gebonden te zijn aan de openingstijden en 
faciliteiten van het AMC. De Studentenraad wil zich daarom inzetten voor de mogelijkheid om thuis 
te werken. Dit betekent dat de student thuis alle applicaties en functionaliteiten op zijn computer 
heeft die op het AMC beschikbaar zijn. Ook moet de student bij zijn/haar bestanden kunnen, om zo 
verder te werken aan de studie. De huidige groei en daarbij komende capaciteitsproblemen vragen om 
een dergelijke oplossing. De Studentenraad zal zich proactief opstellen om deze nieuwe manier van 
werken te realiseren.

De afgelopen jaren is het MI onderwijs meerdere malen van samenstelling en structuur veranderd. De 
Studentenraad gaat uitzoeken wat de student van nu echt belangrijk vindt, onder andere middels de 
Sinterklaasenquête. Daarnaast moet de kwaliteit van het curriculum behouden blijven. De doelstelling 
is hierbij om de samenhang tussen de modules te vergroten en tegelijkertijd op de interesses van 
de student in te spelen. De Studentenraad pleit voor meer ruimte voor keuzeonderwijs, waarbij 
studenten kunnen kiezen in welke richting zij zich specialiseren. Binnen het vakgebied Medische 
Informatiekunde zijn meerdere specialisaties die niet allemaal uitgebreid aan bod komen in het 
huidige curriculum. De Studentenraad zou graag zien dat er één of meerdere keuzemodules in het 
curriculum komen waar studenten hun passie en interesse in kwijt kunnen.
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Communicatie

Samenwerking

De Studentenraad is van mening dat er bij de communicatie naar studenten veel winst kan worden 
behaald. Studenten willen graag weten hoe zij er voor staan en wat de toekomst voor hen zal gaan 
brengen. Zo moeten stages en keuzeonderwijs op tijd aangekondigd en toegelicht worden, zodat de 
student zich kan voorbereiden. Deze communicatie zal van zowel de studieadviseurs moeten komen 
als van de Studentenraad. Daarnaast zal de Studentenraad zich inzetten voor de zogenaamde checklist. 
Deze checklist controleert of een voorlichting gegeven is en of de inhoud kloppend is. 

De Studentenraad beseft zich dat zij niet altijd goed op de hoogte is van alle studentenzaken binnen 
MI. Om te kunnen garanderen dat wij ons inzetten voor alle studenten op deze faculteit, wil de 
Studentenraad de samenwerking met MIKpunt en de diverse gremia rondom MI intensiveren. Hiermee 
trachten wij het kanaal tussen de student en de Studentenraad te verbreden, wat vruchtbaar is voor de 
toekomst van de medezeggenschap en daarmee voor de opleiding.

De studentenraad 
pleit voor:

- Het doorzetten van de groei van MI, waarbij kwaliteit leidend blijft.
- De mogelijkheid om vanaf thuis met alle AMC-applicaties en bestanden te kunnen werken.
- Het volgen van keuzevakken zodat de student zich kan specialiseren.
- Een herziening van het Academische Vaardigheden onderwijs.
- Meer en vooral duidelijke communicatie naar studenten toe.
- Een hechte samenwerking met gremia rondom MI.



Faciliteiten
Onze studenten brengen veel tijd door op de faculteit AMC-
UvA. Hier wordt onderwijs gegeven in collegezalen, snijzalen 
en vaardigheidsruimtes, wordt gestudeerd in de Medische 
Bibliotheek en bijgepraat op Plein J. Daarnaast volgen de 
studenten veel van hun stages en coschappen in het AMC. Om 
de studieresultaat maximaal te bevorderen en studenten zich 
thuis te laten voelen op de faculteit is het van groot belang dat de 
faciliteiten optimaal zijn.
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Eetgelegenheden

Plein J en Huisvesting

Eind 2014 loopt het contract met Albron af. Dit betekent dat nieuwe cateraars de kans krijgen 
hun plannen te presenteren. Afgelopen jaren zijn de prijzen van het restaurant voor studenten 
aanzienlijk hoger geweest dan op andere UvA-faculteiten. Dergelijke interfacultaire verschillen 
zouden niet mogen bestaan en daarom maakt de Studentenraad zich aankomend jaar hard voor lagere 
cateringprijzen voor studenten in het AMC-restaurant.
Tevens zou de Studentenraad graag zien dat het restaurant beter bereikbaar is vanuit de faculteit voor 
studenten. Dit is in overeenstemming met het advies van het Directoraat Services aan de Raad van 
Bestuur, afgelopen augustus. Middels samenwerking met de betrokken partijen en het bijwonen van 
de presentaties van de kandidaat-cateraars willen we deze plannen verwezenlijken.

Afgelopen jaar is geïnventariseerd wat de studenten van Plein J vinden. Gebleken is dat studenten 
Plein J niet als ‘ons studentenplein’ ervaren. Daarnaast kwam naar voren dat Plein J een meer 
medische uitstraling moet hebben en wordt het aantal stopcontacten te laag bevonden. Plein J is 
behalve het studentenplein tevens één van de ingangen waardoor patiënten, medewerkers, gasten en 
studenten het AMC binnenkomen. Het is daarom belangrijk dat de faculteitsingang bij binnenkomst 
een verzorgde en toegankelijke uitstraling heeft. Aankomend jaar zullen opnieuw gesprekken 
gevoerd worden met de directoriaat Huisvesting om te kijken naar mogelijkheden om de faculteit te 
verbeteren. Hierbij speelt de Studentenraad graag een actieve rol.

PR-acties
De Studentenraad is een medezeggenschapsorgaan dat de belangen van de studenten 
vertegenwoordigt. Om deze belangen volledig in beeld te brengen is het noodzakelijk goed te 
communiceren met onze achterban. Studenten hebben aangegeven meer contact te willen met de 
Studentenraad en ervaren de updates op Facebook en Blackboard als onvoldoende. De Studentenraad 
heeft zich daarom voorgenomen zijn naamsbekendheid en toegankelijkheid aanzienlijk te vergroten. 
Zo zal de Studentenraad aankomend jaar regelmatig een korte update geven in de collegezalen. 
Studenten worden op deze manier op de hoogte gehouden van onderwijsgerelateerde zaken en 
kunnen direct vragen stellen en advies geven. Daarnaast zal de Studentenraad aankomend jaar 

Medische Bibliotheek  
De Medische Bibliotheek (MB) is dé plek waar studenten werken aan onderzoek, zich voorbereiden 
op onderwijs en studeren voor tentamens. De faciliteiten voor klinisch onderzoek en coschappen 
zijn momenteel beperkt doordat op slechts enkele computers de zorgdesktop toegankelijk is. 
De Studentenraad zou daarom graag zien dat het aantal computers met Zorgdesktop aanzienlijk 
uitgebreid wordt. Daarnaast staat een deel van de computers met zorgdesktop niet in het 
digitorium maar in het computerlokaal van het Vaardighedencentrum, waardoor zij al rond zes 
uur ontoegankelijk zijn. De Studentenraad zal zich daarom inzetten voor het vergroten van de 
beschikbaarheid van deze computers door ze naar het digitorium te verplaatsen of de openingstijden 
van het Vaardighedencentrum te verruimen.
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Electronic Device Leeromgeving

Studieadviseurs

Het AMC-UvA heeft een commissie opgericht voor het creëren van een ‘Electronic Device 
Leeromgeving’ (EDL). Dit is een faculteit waarop het aantrekkelijker wordt voor studenten om hun 
eigen electronic device te gebruiken op de faculteit. Studenten met een eigen laptop ontlasten daarbij 
de MB. Voor de realisatie van de EDL is het erkennen en oplossen van problemen met betrekking tot 
WiFi, stopcontacten, digitaal studiemateriaal en webcolleges noodzakelijk.

De WiFi-ontvangst op het AMC moet verbeterd worden. Afgelopen jaar zijn maatregelen genomen 
om het draadloos internet te verbeteren, maar nog meer aanpassingen zijn noodzakelijk. Zo moet 
duidelijk worden wie verantwoordelijk is voor de WiFi problematiek: ADICT of UvA? Pas dan kunnen 
de problemen effectief opgelost worden. Verder zou de student gebaat zijn bij voorlichting over het 
Eduroam netwerk. Dit universiteitsbrede netwerk heeft betere ontvangst dan het Public netwerk en 
daarnaast verlicht verhuizing van studenten hier naartoe de druk op het Public netwerk.

Wanneer men streeft naar een EDL zijn voldoende stopcontacten een vereiste. Momenteel zijn er te 
weinig stopcontacten op Plein J en in de collegezalen. Studenten geven al jarenlang aan dat dit moet 
veranderen. Zeker op lange dagen schieten de accu’s van laptops simpelweg tekort.

Een aanzienlijk deel van het onderwijs is in de vorm van E-learnings, COO’s en webcolleges 
beschikbaar, maar zijn deze vaak niet compatibel met Apple software. Hierdoor zijn studenten met 
Apple gebonden aan studeren op het AMC, wat niet past in de 21e eeuw. Daarnaast zouden genoemde 
webcolleges altijd online gezet moeten worden. Het geeft studenten de mogelijkheid zelf hun tijd in te 
delen en moeilijke colleges terug te kijken. Met de afschaffing van de TOA’s  dit jaar is het de bedoeling 
dat de docenten zelf hun colleges opnemen. Dit lijkt haalbaar, maar het gaat nog vaak fout. Een mailing 
naar en continue voorlichting voor de docenten over het opnemen en online plaatsen van colleges en 
het informeren van coördinatoren zou dit kunnen verhelpen.

De studieadviseurs staan net als de Studentenraad klaar voor de studenten. Dankzij hun ervaring 
kennen zij de terugkerende problemen van de studenten. Naast het hebben van ervaring is het 
belangrijk dat zij van studenten continu horen welke zaken nog onduidelijk zijn. Hier zal de 
Studentenraad de rol van tussenpersoon op zich nemen, een rol die vorig jaar al is aangenomen. Met 
input van de studenten zal de Studentenraad regelmatig bepalen welke informatie op welk moment 
nodig is. In nauwe samenwerking met de studieadviseurs zal de Studentenraad vervolgens zorgen dat 
deze informatie duidelijk aangeboden wordt.

Voorlichting en Communicatie

enkele SR-borrels in de Epsteinbar organiseren, inclusief een presentatie over recent doorgevoerde 
veranderingen en lopende kwesties. Zo wordt het nuttige met het aangename gecombineerd en 
wordt het contact tussen studenten en de Studentenraad verder geïntensiveerd. Hierbij zou inbreng 
en aanwezigheid van docenten een welkome versterking zijn van het contact tussen studenten en 
docenten.
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Alliantie AMC-VUmc
De voorbereiding op de alliantie tussen AMC-VUmc is momenteel volledig in gang gezet. Ondanks 
het negatieve advies van de Autoriteit Consument en Markt sturen de Raden van Bestuur momenteel 
nog steeds aan op een verdere intensivering van het samenwerkingsverband. Naast patiëntenzorg 
en onderzoek zal ook het onderwijs onderdeel uit gaan maken van deze alliantie omwille van het 
gemeenschappelijke voordeel. 
De Studentenraad zal de ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van onderwijs nauwlettend 
volgen. Ook zullen wij actief deelnemen aan het ontwikkelingsproces om de kwaliteit van de opleiding 
te waarborgen en te voorkomen dat de alliantie ten koste gaat van de studenten.
In de aankomende jaren zal er nog geen fusie van de bachelor plaatsvinden. Dit is in de toekomst 
echter niet uitgesloten. De Semi-arts stage is momenteel wel geharmoniseerd, om een eventuele fusie 
te faciliteren. De Studentenraad zal de studenten adequaat informeren over deze veranderingen en 
verwacht hetzelfde van de faculteit.

- Een gereduceerd tarief in het AMC-restaurant voor studenten.
- Betere bereikbaarheid van het restaurant vanuit de faculteit van de student.
- Een renovatie van plein J: Meer medische uitstraling, representatiever.
- Meer stopcontacten op plein J en in de collegezalen. 
- Meer computers met zorgdestkop in de Medische Bibliotheek.
- Een duidelijk aanspreekpunt bij WiFi problematiek.
- Voorlichting over het Eduroam netwerk.
- E-learning, webcolleges en COO’s die ook compatibel zijn voor Apple.
- Consequent opnemen en online plaatsen van hoorcolleges. 
- Nauwe betrokkenheid en actieve deelname van studenten in het ontwikkelingsproces van de alliantie. 
- Duidelijkheid over de gevolgen voor het onderwijs op het AMC/VUmc.

De studentenraad 
pleit voor:




