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‘We cannot solve our 
problems with the same 

thinking we used when 
we created them.’

- Albert Einstein
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Geachte lezer,
 
Voor u, traditiegetrouw, het beleidsplan. Hierin schrijven wij als verkozen 
studentenmedezeggenschap welke zaken we dit jaar willen aanpakken.
 
Een jaar hebben we om onze plannen te realiseren, vandaar de concrete insteek van dit 
beleidsplan. Onze ideeën zijn getoetst en voorgelegd aan de betrokken gremia. Dit om een 
realistisch beeld te krijgen en met de haalbaarheid in gedachte de plannen te kunnen schrijven. 
Bij ieder beleidsplan wordt er geëvalueerd waar nu de behoeftes en noodzaken liggen. Daar ligt de 
kracht van de Studentenraad, hij is dynamisch en komt elk jaar met nieuwe inzichten.
 
Naast onze eigen plannen werkt de Studentenraad ook als reactief orgaan. Hierover zijn 
geen beleidsstukken te schrijven, maar belangrijk is om ons hierin proactief op te stellen. 
Op opleidingsniveau zijn de Nieuwe Bachelor Geneeskunde en de accreditatie van Medische 
Informatiekunde grote thema’s. Ziekenhuisbreed speelt er dit jaar de alliantie tussen twee 
grootheden in de medische wereld, het AMC en het VUmc, de begroting van het AMC en de daarop 
voorafgaande �inanciële kaderschetsing. Hierbij aan ons de taak de stem van de student te laten 
horen en een waardige prioritering van het onderwijs als één van de drie pijlers van het AMC te 
waarborgen. 
 
Een beleidsplan is een momentopname en geeft een afspiegeling van de mensen die hem 
geschreven hebben. Samen met tien anderen neem ik dit jaar plaats in de Studentenraad, 
negen raadsleden en onze ambtelijk secretaris. In de twee maanden dat ik hun voorzitter 
ben, heb ik grote waardering en vertrouwen ontwikkeld voor mijn mede raadsleden. Ik proef 
een zeer gedreven, geëngageerde en kritische raad. Uiteindelijk is voor jullie, onze student en 
onze gesprekspartner, het belangrijkste dat wij aan de hand van de kaders in ons beleidsplan 
dit initiërende, controlerende en adviserende orgaan optimaal 
uitvoeren en benutten.
 
Daarom nodig ik iedereen uit dit beleidsplan te lezen en het te laten 
gelden als een start voor een dialoog. Zo, met de uitvoering tot 
gevolg, kunnen wij met elkaar het onderwijs aan het AMC naar een 
hoger niveau tillen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jim Determeijer
Voorzitter Facultaire Studentenraad AMC-UvA ’15-‘16

Voorwoord
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Bachelor Geneeskunde

Het aankomend jaar zal een bijzonder en interessant jaar worden voor de bachelor 
Geneeskunde en haar studenten. Het laatste cohort studenten is begonnen aan het eerste 
jaar van Curius+ en ondertussen wordt er hard gewerkt aan een nieuw curriculum, dat het 
onderwijs aan het AMC ingrijpend zal veranderen. 
De blauwdruk voor de Nieuwe Bachelor Geneeskunde(NBG) is al een tijdje terug goedgekeurd 
en daarmee is de fase aangebroken waarin het onderwijs concreet zal moeten worden ingevuld. 
Hiervoor zijn planningsgroepen in het leven geroepen, waarin ook de mening van studenten 
vertegenwoordigd zal zijn. De Studentenraad wil dit jaar via deze planningsgroepen onder 
andere bijdragen aan meer onderwijs in academische vaardigheden en meer uniformiteit 
binnen blokken en thema’s. Daarnaast zijn er werkgroepen die al een tijd bezig zijn om 
de kaders en handleidingen voor de NBG te schrijven die gepaard gaan met een dergelijke 
hervorming. Omdat het van belang is dat deze, ook vanuit een studentperspectief gezien, goed 
zijn uitgewerkt als de eerste lichting studenten begint aan de NBG, zullen we de lijntjes met de 
studentleden van deze groepen kort houden . Door samen op te trekken met de ontwikkelaars 
van de Nieuwe Bachelor Geneeskunde hopen wij bij te dragen aan  het neerzetten van een nieuw 
curriculum waarin studenten het beste onderwijs van Nederland genieten.
Daarnaast moet ervoor gewaakt worden dat de studenten in het huidige curriculum niet worden 
vergeten. Door aandacht te blijven besteden aan de pijnpunten van het huidige curriculum 
en met goede plannen te komen, wil de Studentenraad de laatste jaren van Curius+ ook de 
beste maken. Zo zullen wij met het Centre for Evidence Based Education (CEBE) optrekken 
om docentprofessionalisering te optimaliseren en willen wij de kwaliteit van de tentamens en 
de antwoordmodellen verhogen. Ook willen wij de informatievoorziening over de wachttijd 
verbeteren en ontbrekende webcolleges na dit jaar tot het verleden kunnen rekenen. Zulke 
plannen zullen zowel in de huidige als in de nieuwe bachelor van grote toegevoegde waarde zijn.
Met al deze ontwikkelingen kunnen we wel stellen dat we een goed jaar hebben uitgekozen 
om zitting te nemen in de Studentenraad. Ook in deze roerende tijden zijn er grote stappen te 
nemen om het onderwijs aan het AMC te blijven verbeteren. Kortom, ook voor de Studentenraad 
wordt het een bijzonder en interessant jaar.

Voorwoord

Docentprofessionalisering
Goed onderwijs wordt gegeven door een goede docent. Feedback op docenten is op dit moment 
ontoereikend. Door de manier waarop feedback wordt gevraagd en de frequentie hiervan ontbreekt 
het aan toegespitste en bruikbare feedback. Hierdoor kan de docent zichzelf niet goed ontwikkelen. 
De Studentenraad wil dan ook dat docenten voortaan op professionele wijze worden geëvalueerd 
door een groep studenten die hiervoor zijn getraind. Om dit te bewerkstelligen zullen wij het 
aankomend jaar met de MFAS en Onderwijssupport optrekken om de Jaarvertegenwoordigingen 
te faciliteren om deze taak goed uit te kunnen voeren. Ook zal een infrastructuur moeten worden 
gerealiseerd die ervoor zorgt dat de feedback bij de juiste docent komt en dat deze hier wat mee kan 
doen. Docenten zullen zich zo beter kunnen ontwikkelen, wat de kwaliteit van het onderwijs evident 
zal verhogen.
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Wetenschappelijke vaardigheden & Onderzoeksstage
De studie Geneeskunde is een universitaire studie: begrip van Evidence based medicine is 
een kernvaardigheid voor een arts en vele studenten zijn geïnteresseerd in de wereld van het 
onderzoek. Echter, in de Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt onze studie Geneeskunde 
door de student afgerekend op haar lage wetenschappelijke gehalte, tot frustratie van de 
mensen die zo hard werken aan het curriculum. De Studentenraad wil onderzoek doen naar 
wat wetenschappelijke vaardigheden voor de student betekenen. Daarnaast denken wij dat 
het verkleinen van de kloof tussen studenten en onderzoekers, bijvoorbeeld door het actiever 
promoten van onderzoeksplaatsen en voorlichtingspractica door PhD-kandidaten, enorm zal 
bijdragen aan het wetenschappelijk karakter van het curriculum.
Ook streven wij ernaar om in de huidige bachelor nog een onderzoeksstage aan te bieden 
voor geïnteresseerde studenten tijdens de Junior Coschappen in het tweede jaar. Verder zal de 
Studentenraad goed monitoren of onderwijs in academische vaardigheden wel een fundamenteel 
onderdeel wordt van de Nieuwe Bachelor Geneeskunde, onder andere door zelf zitting te nemen 
in de hiervoor opgerichte planningsgroep, en trachten wij ook in het nieuwe curriculum een 
mogelijkheid tot het doen van een onderzoeksstage te implementeren, bijvoorbeeld tijdens de 
masterstage. 

Bachelorthesis
Studenten hebben het gevoel onvoldoende voorbereid te zijn als zij moeten beginnen met hun 
bachelorthesis in het derde jaar, wat voor veel onvrede zorgt. Veel studenten hebben moeite met 
de thesis, bijvoorbeeld omdat ze een slecht beeld hebben van hoe je goed naar bruikbare literatuur 
zoekt of wat plagiaat inhoudt. Daarnaast zijn sommige Principal Investigators (PI’s) en begeleiders 
beter op de hoogte van hoe een goede thesis eruit ziet dan anderen, wat voor verwarring zorgt. 
De Studentenraad pleit daarom voor een betere voorbereiding en ondersteuning van studenten 
bij het schrijven van hun thesis. Daarom steunt de Studentenraad het plan van de coördinator 
Bachelorthesis om een E-learning te ontwikkelen waar zulke zaken belicht worden. Daarnaast 
vinden wij dat de kwalitatief goede E-courses die nu worden aangeboden bij de Graduate School, 
ook beschikbaar gesteld moeten worden voor bachelorstudenten. Tenslotte pleiten we voor een 
betere informatievoorziening naar PI’s en begeleiders toe, zodat zij beter in staat zijn hun rol uit te 
voeren. 

Kwaliteit van tentamens verhogen
Veel tentamens bevatten fouten in de vraagstelling en in de mogelijke antwoorden bij een 
meerkeuzevraag. Dit zijn bijvoorbeeld fouten in zinsbouw, dubbelzinnigheden of onduidelijke 
formuleringen, maar ook inhoudelijke fouten, zoals het bestaan van een meerkeuzevraag waarbij 
alle opties fout zijn of een vraag die twee goede antwoordopties heeft. Door deze fouten raken 
studenten tijdens het tentamen in de war of interpreteren de vraag verkeerd, terwijl veel fouten 
te voorkomen zijn. De Studentenraad streeft naar een verbetering van de tentamens op zowel het 
taalkundige als het inhoudelijke vlak. Voor een deel bestaat dit al in de vorm van Team Toetsen, 
maar tentamens worden hier te laat ingeleverd om iets te kunnen zeggen over de vragen. Ook 
kunnen docenten het advies van Team Toetsen in de wind slaan. Dit kan opgelost worden door 
tentamens verplicht en op tijd in te leveren bij Team Toetsen, zodat zij goed kunnen kijken naar 
taal- en onderwijskundige fouten. Ook zal in de Nieuwe Bachelor Geneeskunde een commissie 
genaamd ‘Team Kwaliteitszorg Toetsen’ in het leven worden geroepen, die zal toezien op fouten 
rondom inhoud van een tentamenvraag. De Studentenraad ziet deze commissie als een kans om 
ook de kwaliteit van tentamens te verhogen van de huidige bachelor en niet alleen de nieuwe. Door 
tentamens verplicht tijdig langs deze commissies te laten gaan en hun advies bindend te maken, 
verbeteren we de tentamenkwaliteit.
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Verbetering antwoordmodellen
Over de huidige antwoordmodellen van de tentamens bestaat veel onvrede. Uit de hoeveelheid 
bezwaren, die ingestuurd worden over simpele kwesties, concluderen wij dat het voor studenten 
niet duidelijk is voor welke onderdelen van het antwoord er punten gegeven worden. Mede hierdoor 
worden er veel onnodige bezwaarschriften ingediend waardoor docenten meer tijd nodig hebben 
om deze allemaal te behandelen. De Studentenraad pleit voor duidelijkere antwoordmodellen om zo 
onzekerheid bij studenten en werkdruk bij docenten weg te nemen. De Studentenraad ziet als een 
van de mogelijke oplossingen het maken van een antwoordmodel waarbij per vraag verschillende 
facetten worden behandeld. De facetten zijn: het goede antwoord, hoeveel punten de vraag waard is, 
voor welke onderdelen van een antwoord punten worden ontvangen (als dit een open vraag is) en 
een bronvermelding (korte vermelding van college of paragraaf). Door een dergelijk antwoordmodel 
is het voor de student duidelijk waar punten voor gegeven worden en kunnen zij zien waar het 
antwoord te controleren valt. Daarbij doen docenten dit eigenlijk al wanneer ze een tentamenvraag 
opstellen: de vraag halen ze uit een bepaald deel van de studiestof en bij het formuleren van het 
goede antwoord weten ze al voor welke componenten ze punten geven. Op deze manier neemt 
waarschijnlijk ook het aantal bezwaren van studenten af. Uiteindelijk zal hierdoor de verwarring die 
vaak heerst over tentamens onder studenten afnemen.

Webcolleges
Sinds kort ligt de verantwoordelijkheid voor het opnemen van het college bij de docent. Docenten 
zijn hier vaak niet op ingesteld, ondanks alle pogingen met voorlichting en instructies in de 
collegezaal, en zo wordt het opnemen vaak vergeten. Dit is frustrerend voor de student die er niet 
op kan rekenen dat er een webcollege online komt. Webcolleges zijn voor de student een belangrijk 
medium om studiestof te herhalen, accenten in de studiestof te ontdekken, bij onduidelijkheden 
nog eens de uitleg van de docent te bekijken of bij verhindering terug te kijken. Daarnaast is het 
extra belangrijk met het oog op de komst van de Nieuwe Bachelor Geneeskunde, omdat sommige 
studenten vakken zullen moeten herkansen waarvan de colleges volgend collegejaar niet meer 
gegeven worden. De Studentenraad wil dat de colleges automatisch worden opgenomen, met 
uitzondering van de patiëntcolleges. Het automatisch opnemen wordt al toegepast op het Science 
Park. De soms onverwachte patiënt die dan toch wordt opgenomen, kan eruit worden ge�ilterd door 
een student die alle webcolleges checkt en online zet, iets wat nu ook al gebeurt.

Uniformiteit blokken
In de huidige bachelor Geneeskunde zijn er in totaal ongeveer 700 docenten, waarvan veel docenten 
slechts enkele colleges geven. Dit, in combinatie met een gebrek aan overzicht dat ontstaat bij 
zo’n grote groep docenten, zorgt voor een versplintering van de stof en werkt het herhalen of 
overslaan van stof in de hand. De Studentenraad juicht dan ook toe dat in de Nieuwe Bachelor 
Geneeskunde kernvakken door kerndocenten worden gegeven en dat hieromheen een netwerk 
van verbredende colleges wordt aangeboden, waardoor diversiteit behouden blijft. Dit betekent 
o.a. dat individuele docenten vaker college zullen geven in hetzelfde blok in plaats van een klein 
aantal colleges verspreid over de hele bachelor en dat er minder colleges over hetzelfde onderwerp 
worden gegeven door verschillende docenten, wat de uniformiteit binnen een blok ten goede komt. 
Daarnaast pleit de Studentenraad voor een betere communicatie binnen blokken, zodat herhaling of 
het overslaan van stof voorkomen kan worden. Zo zal de leerstof eenduidiger worden aangeboden 
aan studenten.
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Wachttijd
De wachttijd; voor de meeste studenten een mythische verschijning aan het einde van hun bachelor. 
Iedereen weet wel dat er een wachttijd is, maar de student weet vaak alsnog niet wanneer hij 
aan zijn coschappen mag beginnen. Dit geeft een hoop onduidelijkheid en moeilijkheden met het 
inplannen van een reis, werk of een (wetenschappelijke) stage om de lange wachttijd op te vullen. 
Deze onduidelijkheid is ook te merken aan de hoeveelheid vragen die er in de Facebookgroepen van 
de derde jaarlaag rondgaan. De Studentenraad wil dat er meer voorlichting komt en inzicht wordt 
gegeven over de wachttijd en startdata. Inzicht zou je al kunnen bereiken door onder voorbehoud 
startdata vrij te geven. Zo weten de mensen die halverwege hun 3de jaar zitten beter wanneer ze aan 
de slag kunnen met hun coschappen en is er toch de mogelijkheid het meeste uit de wachttijd te 
halen.
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Faciliteiten

Verbetering Plein J
Plein J verkeert, volgens vele studenten, in slechte staat. De stoelen en tafels zijn oud en sommigen 
vallen zelfs uit elkaar. Ook draagt de aankleding van het plein niet veel bij aan een goede sfeer. Het 
faculteitsplein zou dé centrale plek voor onderwijs moeten zijn binnen het AMC, waar studenten 
elkaar in hun academische vorming stimuleren. De Studentenraad pleit voor meer zitplaatsen, een 
verbetering van deze zitplaatsen en voor een mooiere uitstraling van Plein J. Om de zitplaatsen te 
verbeteren zijn er nieuwe tafels en stoelen nodig. De Studentenraad pleit voor een verbouwing van 
Plein J op korte termijn. Daarvoor zou dit jaar de basis al moeten worden gelegd. Om de uitstraling 
van het plein te verbeteren, zouden we gebruik kunnen maken van de enorme kunstcollectie die 
het AMC rijk is. Om de studenten te betrekken bij de vernieuwing van Plein J zouden wij samen 
met de kunstafdeling drie kunstwerken uit willen kiezen en vervolgens de student laten stemmen 
welke geëxposeerd zal worden. Hiermee creëren we een modern faculteitsplein met een sfeervolle 
uitstraling en krijgt onderwijs een tastbare plek binnen het AMC.

Catering
Voor studenten is het lastig om  in het AMC goed en goedkoop eten en drinken te verkrijgen. 
Daarnaast zijn de plekken waar je eten kán krijgen vaak te ver lopen om in een pauze tussen colleges 
iets te halen. De Studentenraad juicht de studentenkorting die vorig jaar is afgesproken met de 
nieuwe cateraar toe, maar vindt dat er nog een grote slag te slaan is als het aankomt op het gebied 
van catering. Daarom pleit de Studentenraad voor een hogere studentenkorting, aangezien eten 
ondanks de korting nog steeds duur is, en een heropening van de Toko op Plein J. De Toko staat 
ondertussen al een jaar leeg  en zou, met goed en betaalbaar eten voor alle studenten, een verrijking 
zijn voor het AMC. 

Voorwoord
De Faculteit der Geneeskunde van de UvA bevindt zich in het AMC. Dit biedt vele voordelen 
voor de studenten. Ze staan midden in hun toekomstige werkgebied en de drempel is 
laag richting de artsen, onderzoekers en andere professionals. De keerzijde is dat we de 
prioritering moeten delen met patiëntenzorg en onderzoek, het AMC is nou eenmaal meer 
dan alleen een faculteit.  
De Studentenraad heeft problemen gesignaleerd in de uitstraling en het onderhoud van 
Plein J, een goede cateraar voor studenten op plein J, de hoeveelheid en kwaliteit van 
studieplekken, de ondersteuning voor elektronische apparatuur van studenten en goede 
communicatie naar studenten. Faciliteiten moeten het voor de student mogelijk maken 
ef�iciënt te studeren door optimale ondersteuning te bieden aan het leerproces van de 
student. Zij zijn er om student en docent te faciliteren in het volgen van onderwijs en het 
opleiden van de perfecte arts en medisch informatiekundige. Ontoereikende faciliteiten 
zouden nooit een obstakel moeten zijn om dit doel te verwezenlijken.
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Toereikende studiefaciliteiten
Komend jaar zal de Nieuwe Bachelor Geneeskunde zijn intrede maken, waarin studenten door de 
nieuwe roosterstructuur vaker overdag een aantal uren vrij op het AMC hebben voor zelfstudie. De 
faciliteiten hiervoor zijn echter ontoereikend. Zo zijn er te weinig oplaadplekken om de hele dag 
met een laptop te kunnen werken. De Studentenraad pleit voor meer oplaadplekken voor laptops in 
de collegezalen en de medische bibliotheek. De studieplekken die er nu zijn in de K0 en L0 lokalen, 
waar nu ook veel Medische Informatiekunde studenten leren, kunnen een goede opknapbeurt 
gebruiken. Kapotte stoelen en �likkerende beeldschermen moeten worden gerepareerd.  Ook 
pleit de Studentenraad voor een verbeterslag van het Wi-Fi netwerk, dat momenteel op sommige 
plekken, zoals collegezaal 4 en 5, de hoeveelheid studenten niet aan lijkt te kunnen. Dit is mede 
noodzakelijk voor de toekomst die de UvA voor ogen heeft om Blended Learning te ondersteunen. 
De Studentenraad wil waarborgen dat mede door deze aanpassingen er genoeg én toereikende 
studiefaciliteiten zijn voor de studenten van het huidige curriculum, de NBG en Medische 
Informatiekunde. 

Communicatie met studenten
Het is en blijft lastig om een boodschap duidelijk te maken aan de studentenmassa. Wij zien dat 
er vaak dingen onbekend zijn bij de student, terwijl de beleidsmaker wel gepoogd heeft dit te 
communiceren. Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) kwam ook naar voren dat de student 
de informatievoorziening slecht vindt. Hierin zijn stappen ondernomen, onder andere middels 
de herstructurering van Onderwijssupport. Hierbij zijn de fysieke en digitale studentenbalie 
opnieuw ingericht. Dit om de student doelgerichter en sneller te helpen en elke vraag bij de juiste 
persoon te krijgen, bij diegene die er het meeste vanaf weet. Er zijn echter nog steeds punten die 
onduidelijk zijn voor de student, zoals de wachttijden, de bezwarenprocedure of het opdoen van 
buitenlandervaring. De Studentenraad wil dat deze onduidelijkheden worden weggenomen bij de 
student en zal meedenken over manieren om de student te bereiken.
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Ontwikkelpunten centraal bij feedback
Bij de huidige manier van beoordelen in de coschappen krijgen coassistenten vaak wel een aantal 
sterke punten van hun functioneren medegedeeld, maar behalve “Ga zo door” geen ontwikkelpunten 
aangereikt. Dit terwijl je ontwikkelpunten de belangrijkste vorm van feedback zijn, omdat je daar 
het meeste van leert. Daar zou de focus dus ook op moeten liggen! De Studentenraad pleit ervoor dat 
de ontwikkelpunten centraal komen te staan in de feedback. Beoordelaars zouden altijd minstens 
twee ontwikkelpunten moeten noemen. De perfecte coassistent bestaat niet: iedereen heeft altijd 
wel verbeterpunten, maar deze kunnen door begeleiders niet altijd gegeven worden. Een mogelijke 
oorzaak van het probleem is dat het contact tussen coassistenten en hun begeleiders vaak kort is: 
een ochtend poli hier, een middag OK daar. De Studentenraad gaat onderzoeken of het binnen de 
roosters mogelijk is dat coassistenten langer met een begeleider meelopen, bijvoorbeeld een of twee 
dagen. Hierdoor krijgen begeleiders een beter beeld van de coassistent en wordt het makkelijker om 
concrete ontwikkelpunten aan te wijzen. Hierdoor weet de coassistent zijn zwakke en sterke punten 
en kan zo actief werken om zichzelf te ontwikkelen.

Terugkomdagen
De terugkomdagen zijn erg waardevolle onderwijsmomenten in de coschappen en de recente 
verbeteringen zorgen ervoor dat de potentie ervan beter wordt benut. De Studentenraad gaat 
het komende jaar onderzoeken hoe de terugkomdagen nog verder tot wasdom kunnen komen. 
Succesvolle ervaringen uit de Nieuwe Bachelor Geneeskunde, bijvoorbeeld met betrekking tot 
kleinschalig team-based learning, zouden in de toekomst ingezet kunnen worden als best practice 
bij de terugkomdagen in de Master. Hierdoor worden deze bijeenkomsten interactiever en wordt de 
beperkte onderwijstijd in de Master het meest effectief benut.

Internationalisering
De afgelopen jaren loopt het percentage in het buitenland gedane wetenschappelijke stages terug. 
De Studentenraad betreurt dit, aangezien juist de wetenschappelijke stage een geweldige kans is om 
buitenlandervaring op te doen. De Studentenraad wil komend jaar onderzoeken waarom minder 
studenten hun wetenschappelijke stage in het buitenland doen en bekijken of er beleidsaanpassin-
gen mogelijk zijn die dit stimuleren. 

Master Geneeskunde

Voorwoord
De nieuwe Masteropleiding Geneeskunde heeft inmiddels de eerste afgestudeerden afgeleverd. 
Coassistenten beoordelen de Masteropleiding beter dan voorheen, maar de beoordelingen 
blijven nog steeds achter bij het gemiddelde van de andere geneeskundemasters in Nederland 
(bron: NSE). Daarmee is een nieuwe fase binnen deze opleiding aangebroken, namelijk die 
waarin de succespunten van de Master behouden moeten blijven, terwijl de ontwikkelpunten 
effectief verbeterd moeten worden. De Studentenraad ziet komend jaar kansen op het gebied 
van de interactie tussen begeleiders en coassistenten. Er kunnen grote stappen gemaakt worden 
met betrekking tot de effectiviteit van feedback en het voorbereiden van coassistenten op het 
werkzame leven na de coschappen, zowel in de kliniek als in de wetenschap.
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Overbruggingsonderwijs
Masterstudenten lopen hun coschappen, voltooien hun wetenschappelijke stage... en dan? De stap 
van coassistent naar basisarts is te groot. De Studentenraad pleit ervoor deze stap te verkleinen 
door middel van overbruggingsonderwijs, waarin coassistenten praktische loopbaanvaardigheden 
aangeleerd worden die niet aan bod komen in het reguliere curriculum. Mogelijke 
voorbeelden van dit onderwijs zijn kostenbewustzijn, loopbaanoriëntatie, waar te solliciteren, 
sollicitatievaardigheden en de begeleiding van andere coassistenten, zoals veel studenten moeten 
doen in hun Semi-Arts Stage. Idealiter wordt dit onderwijs ergens in het laatste Masterjaar 
geroosterd. Op deze manier kan tijdens de Semi-Arts Stage nog geoefend worden met deze 
vaardigheden en sorteert het overbruggingsonderwijs het meeste effect. Zo zullen coassistenten met 
meer vertrouwen hun carrière vervolgen. 

 Verantwoordelijkheden als coassistent
Aan het begin van de masterfase hebben coassistenten nog geen eigen patiënten om voor te zorgen, 
terwijl in de Semi-Arts Stage van coassistenten wordt verwacht dat ze hun eigen zaal kunnen 
beheren. 
Deze stap wordt door sommige coassistenten als te groot ervaren, terwijl andere coassistenten zich 
na de eerste paar coschappen beginnen te vervelen, omdat ze nog weinig verantwoordelijkheden 
hebben. Beide problemen zou de Studentenraad graag oplossen door een vloeiender leercurve door 
de coschappen heen te scheppen: tijdens IHK2-3 kan een coassistent al onder begeleiding 1 à  2 
patiënten beheren en dit wordt richting het laatste Masterjaar stapsgewijs opgebouwd. Zo ontstaat 
een vloeiender leercurve in de opbouw van de coschappen, zodat de coassistent zijn competenties 
opbouwt tot hij eraan toe is om in het laatste masterjaar zelf de verantwoordelijkheid over een 
groep patiënten te dragen. Bovendien maken meer verantwoordelijkheden in het eerste en tweede 
Masterjaar de coschappen ook leuker en leerzamer.

Verslag Wetenschappelijke Stages
Er geldt momenteel een minimumaantal van 4.500 woorden voor de verslagen van de 
Wetenschappelijke Stages. Op deze manier worden studenten niet gestimuleerd om zo kort, helder 
en beknopt mogelijk hun onderzoek te rapporteren. Dit terwijl Geneeskunde een academische 
opleiding is en veel toonaangevende vakbladen werken met een maximumaantal woorden. De 
Studentenraad pleit - in plaats van een minimumaantal worden - voor een maximumaantal 
woorden voor het verslag van de Wetenschappelijke Stage, in lijn met de author guidelines van veel 
wetenschappelijke tijdschriften. Het gaat in een mastersciptie immers om de inhoud, en niet het 
aantal woorden. Op deze manier wordt Masterstudenten een wijze van wetenschappelijk schrijven 
aangeleerd die beter past bij een academicus.
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Samenwerking met andere gremia 
Als medezeggenschapsorgaan is het van belang om elke stem van de studenten die wij 
vertegenwoordigen ten gehore te brengen. De Studentenraad streeft naar een goed contact tussen 
de raad en al onze studenten zodat wij tijdig geattendeerd worden op problemen en deze kunnen 
aanpakken. Om de informatiestroom te bevorderen hebben wij een klankbordgroep opgericht met 
minimaal één student per jaarlaag van zowel de bachelor als de master MI. Wij zullen eens in de 
vier tot zes weken met hen om de tafel zitten. De Studentenraad wil ook het contact met MIKpunt 
op frequentere basis laten plaatsvinden door middel van meerdere (in)formele vergaderingen om 
zo optimaal geïnformeerd te blijven. Ook kunnen we hiermee bekijken of studenten van Medische 
Informatiekunde positief tegenover onze plannen en die van de beleidsmakers staan en zelf 
suggesties leveren. Hierdoor verstevigen wij het contact met Medische Informatiekunde. 

Groei
Medische Informatiekunde wordt een steeds meer begeerde, en dus grotere, studie.
Dit brengt organisatorisch enkele uitdagingen met zich mee. Een van de voornaamste 
problemen waar studenten tegenaan lopen, is het beperkte aantal werkplekken op de faculteit. 
De Studentenraad streeft naar onbeperkte toegang tot onder andere SPSS, R, Mathlab, SQL, en 
Databases voor onze studenten. Centrale Digitale Werkplekken zou hier een uitstekende oplossing 
voor zijn. Een ander mogelijk knelpunt worden de collegezalen. Momenteel volgen alleen 
eerstejaars studenten colleges in de collegezalen, maar dit kan mogelijk veranderen wanneer de 
instroom blijft toenemen. 

Medische Informatiekunde

Voorwoord
Als Studentenraad hebben wij medezeggenschap over de studie Medische Informatiekunde 
(MI). Zoals voor sommigen bekend, heeft er geen student van MI plaatsgenomen in onze 
raad. Dat betreuren wij ten zeerste, omdat wij hierdoor kennis over de studie zelf en de 
huidige verbeterpunten binnen de studie minder goed meekrijgen. Om dit op te vangen, 
hebben we een klankbordgroep opgericht met MI studenten. De Studentenraad zal zich dit 
jaar bezig houden met verschillende thema’s: één hiervan is de groei van MI. Daarnaast gaat 
hij controleren of eerder doorgevoerde veranderingen met betrekking tot voorlichting en 
academische vaardigheden het gewenste effect opleveren. De Studentenraad zal ook, met 
het oog op de toekomst, proberen om MI-studenten meer te motiveren plaats te nemen in 
bestuurlijke organen en zal kijken naar de behoefte en mogelijkheden tot internationalisering 
binnen MI.
Met de accreditatie voor de deur is komend studiejaar extra spannend voor MI. Bij een 
accreditatie wordt gekeken naar de sterke en verbeterpunten van de opleiding en of 
deze voldoet aan de gestelde einddoelen. Wij kijken enerzijds uit naar het concept van de 
zelfre�lectie waar wij hopelijk goede input op kunnen leveren, en naar onze rol in de (proef)
visitatie anderzijds. Medische Informatiekunde is een kleine studie waar veel onderling 
geregeld kan worden. De Studentenraad zal voornamelijk waken voor situaties waar student 
en docent niet onderling uitkomen of blokoverstijgende zaken. 
De Studentenraad is ervan overtuigd dat wij dit jaar met het Opleidingsteam Medische 
Informatiekunde (OTMI), studievereniging MIKpunt, de studentassessoren en de, door ons 
opgerichte, klankbordgroep de studie MI kunnen vervolmaken.
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Met het groeiende studentenaantal is ook de vraag naar �lexibiliteit en daarmee bijvoorbeeld 
webcolleges toegenomen. De Studentenraad wil graag de mogelijkheid om webcolleges grootschalig 
in te zetten verkennen, waarbij het streven is dat de aanwezigheidsgraad niet substantieel daalt. Dit 
zijn enkele vraagstukken die de Studentenraad dit jaar zal aankaarten om ervoor te zorgen dat de 
huidige én komende studenten optimaal kunnen blijven studeren in het AMC. 

Voorlichting
Vanuit de opleiding
Uit voorgaande jaren is gebleken dat er onvoldoende voorlichting was voor MI-studenten vanuit de 
opleiding.  Er is nu een pilot opgezet om net zoals bij Geneeskunde iedereen op het juiste moment 
te voorzien van de juiste informatie. De verwachting is dat er hierdoor geen onduidelijkheden meer 
ontstaan bij studenten over wat er van hen verwacht wordt tijdens een module of stage. Mocht uit 
de pilot blijken dat er nog enige kinderziektes zijn, gaan wij deze aankaarten bij OTMI. Wij willen 
controleren of de MI studenten nu voldoende handvatten toegereikt krijgen voor het opdoen van 
internationale ervaringen, voor het vergaren van kennis over de mogelijke masters tijdens het 
tweede bachelorjaar en voor het optimaliseren van de voorbereiding op een stage.
Vanuit de SR
Afgelopen jaar is er overwogen een aparte kieslijst voor MI te maken, maar dit plan is uiteindelijk 
niet doorgezet. De Studentenraad bemerkt vanuit de studenten, maar zeker ook vanuit de opleiding, 
dat er wel behoefte is aan een MI-student in de Studentenraad. Het opgestelde PR-plan van de 
Studentenraad bevat concrete plannen om MI-studenten zowel meerdere malen als tijdig te 
informeren en motiveren voor de verkiezingen 2016-2017. Wij hopen hierin samen te werken met 
enkele enthousiaste docenten!  

Academische vaardigheden 
Vorig jaar kwam bij de studie MI uit de sinterklaasenquête naar voren dat studenten hun 
academische vaardigheden onderontwikkeld achten. Net als bij voorlichting is hier vanuit de 
opleiding een pilot voor opgestart en dit jaar zal blijken of de veranderingen positief uitpakken. Het 
is belangrijk om bij studenten en docenten te peilen of de nieuwe methode hen genoeg bijbrengt en 
of er punten zijn waar nog aan geschaafd moet worden. Ervan uitgaande dat de sinterklaasenquête 
ons een goed beeld van de studentenopinie zal bieden, kunnen wij aan OTMI de mate van 
studenttevredenheid doorgeven. 

Internationalisering
De studie Medische Informatiekunde leent zich voor internationalisering. Er zijn voor bachelor- en 
masterstudenten velerlei internationale universiteiten waar uitwisseling mee mogelijk is. Deze 
uitwisseling wordt nu sterk in het derde bachelorjaar verwerkt, maar kan naar onze mening ook 
vaker binnen de gehele opleiding benut worden. MI is een unieke studie waardoor vergelijkbaar 
onderwijs lastig te vinden is. Toch meent de Studentenraad dat de grote verscheidenheid aan 
zorgsystemen over de wereld de student een mogelijkheid biedt om veelvuldig inzicht te vergaren, 
al dan niet toepasbaar in het AMC. De Studentenraad wil de behoefte naar het opdoen van een 
buitenlandervaring onderzoeken. Bij uitgesproken interesse gaat hij de blokkades opsporen om 
zo de stap naar een externe universiteit te vergemakkelijken en hiermee academische vorming te 
versterken.




