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Sinterklaasenquête 2014 Geneeskunde Jaar 2
Studentenraad AMC-UvA

Mark as shown:

Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically.

Correction:

Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results.

1. Vragen 2014
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

Wat versta jij onder academische vaardigheden? (meerdere antwoorden mogelijk)
Literatuur zoeken
Literatuur efficiënt lezen
Literatuur inhoudelijk beoordelen
Presenteren
Medisch-wetenschappelijk
Analytisch denken
schrijven
Andere academische vaardigheden:

Vind je dat er meer academische vorming moet zijn in het eerste jaar?
Ja
Neutraal
Nee
Van welke competenties die je in de vorige vraag heb aangekruist vind je dat je er niet genoeg onderwijs
over hebt gekregen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Literatuur zoeken
Literatuur efficiënt lezen
Literatuur inhoudelijk beoordelen
Presenteren
Medisch-wetenschappelijk
Analytisch denken
schrijven
Andere academische vaardigheden:

Sommige studenten vinden dat ze weinig praktische tips krijgen om effectief te zoeken in PubMED. Zou jij
hier meer in onderwezen willen worden en zo ja, hoe?
Nee, ik kan al goed zoeken
Nee, de PubMED werkgroep was
Ja, ik zou hierover graag meer
toereikend
colleges krijgen
Ja, ik zou hierover graag een
Ja, ik zou hier graag een
studieboek hebben
handleiding over hebben
GKLO wordt over het algemeen matig bezocht. Waarom ga jij niet naar GKLO?
Ik ben wél regelmatig aanwezig
Het helpt me niet het tentamen te
De toetsing is zo ver weg dat ik
halen
de colleges dan al ben vergeten
Er komt te weinig écht klinisch
redeneren met een patiënt aan
bod om interessant te zijn

1.8

Wat vind je de beste manier van toetsing van het GKLO?
Comprehensive Integrative
Extended Matching Questions
CIP en EMQ
Puzzles (CIP)
(EMQ)
Open vragen
1.9 Zou je door de SR ge-update willen worden over de ontwikkelingen omtrent veranderingen van het
onderwijs door de alliantie AMC-VUmc?
Ja
Neutraal
Nee
Ik word voldoende geïnformeerd
door de AMC-updates per mail
1.10 Stelling: Ik weet wat de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is en ik ken globaal
de inhoud hiervan.
Ja
Nee
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1. Vragen 2014 [Continue]
1.11 Stelling: ‘Er zijn grote verschillen tussen de keuzevakken' Ben jij het eens met deze stelling?
Oneens, volgens mij zijn er geen
Eens, er zijn verschillen maar dat
Eens, vooral in studielast
grote verschillen tussen de
stoort mij niet
keuzevakken
Eens, vooral in becijfering

Eens, voor zowel de studielast
als becijfering
1.12 Op dit moment worden sommige sessies van het vaardigheidsonderwijs opgesplitst in twee groepen, wat
vind je hiervan?
Goed, op deze manier zijn de
Het idee is goed, maar docenten
Niet goed, ik heb niet het idee dat
groepen kleiner en daardoor krijg
en roosters moeten hier beter op
de sessies hierdoor efficiënter
ik meer feedback
worden afgestemd
verlopen
1.13 Op het AMC bestaat de nominaalregeling. Dit houdt in dat alle tentamens in één keer gehaald moeten
worden om geen wachttijd te hebben voor de coschappen. Heb je het gevoel dat je goed bent geïnformeerd
over de nominaalregeling?
Ja, door de informatie van de
studieadviseurs tijdens college
Nee, ik weet weinig over de
nominaalregeling, maar ik vind dit
niet vervelend

Ja, door de informatie op
Blackboard/via webmail
Nee, de informatie is onduidelijk

Nee, ik weet nog te weinig over
de nominaalregeling

1.14 Ben jij goed geïnformeerd over de wachttijd voor de coschappen (nu ongeveer 10 maanden)?
Ja, ik ben goed geïnformeerd
Nee, maar ik zou dit wel graag
Nee, maar ik vind dit ook niet
willen
nodig
1.15 In april van het derde studiejaar krijg je voorlichting over eventuele invulmogelijkheden van de wachttijd
voor je coschappen. Vind je dat deze voorlichting eerder in je opleiding moet plaatsvinden?
Ja
Nee
Geen mening
1.16 Weet je waar de Studentenraad voor is?
Nee, maar dat boeit me eigenlijk
Nee, maar ik ben er wel
Ja, maar ik weet niet hoe ik hen
ook niet
benieuwd naar
moet bereiken
Ja, ik weet hoe ik hen moet
bereiken
1.17 Zou je meer betrokken willen worden in processen die de Studentenraad initieert of begeleidt?
Ja
Neutraal
Nee
1.18 Hoe zou je het liefst op de hoogte gehouden willen worden van de bezigheden van de Studentenraad?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Collegepraatje
Digitale nieuwsbrief
Posters
SR website
Facebook
Blackboard
Langs SR kamer lopen
Tijdens een PR-actie van de SR
Ik wil niet op de hoogte
gehouden worden
1.19 Anders, namelijk:

1.20 Voor studenten die binnen 3 jaar hun bachelor behalen is er een diploma uitreiking. Voor studenten die er
langer over doen is die er niet. Zou je graag zien dat deze er wel komt?
Ja, maar niet als ik (student die
Ja, ook als ik (student die er
Nee
er langer over doet) een kleine
langer over doet) een kleine
financiële bijdrage moet leveren
financiële bijdrage moet leveren
1.21 Met ingang van dit studiejaar moeten docenten zelf op de opnameknop drukken voor aanvang van hun
college. Heb je hiervan last ondervonden?
Nee, ik kijk nooit naar
Nee, ik kijk wel naar webcolleges
Ja, ik bekijk graag de
webcolleges
maar heb geen verschil gemerkt
webcolleges maar deze zijn nu
verminderd beschikbaar
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1. Vragen 2014 [Continue]
1.22 De Studentenraadkamer heeft sinds oktober geen vaste openingstijden meer (voorheen was dit van 12.45
uur tot 13.15 uur). Heb je deze vaste openingstijden gemist?
Nee, als ik vragen heb mail ik
Nee, ik heb hier niks van gemerkt
Ja, ik vind het prettig om een vast
deze
inloopspreekuur te hebben
1.23 Er is een nieuwe tentamenregeling m.b.t. het toiletbezoek. Het is nu gedurende een half uur mogelijk om
naar het toilet te gaan. Vind je deze regeling goed?
Ja, ik vind het namelijk storend
Neutraal
Nee, een half uur is te kort
als mensen naar het toilet gaan
1.24 De medische bibliotheek (MB) heeft nieuwe openingstijden hierdoor is de MB in reguliere weken tot 18.30
uur geopend en in tentamenweken tot 21.45 uur. (Voorheen was de MB altijd tot 20.00 uur). Wat vind je van
deze openingstijden?
De verandering was me niet
opgevallen

Goed, ik leer vooral in de
tentamenweken tot laat in de MB

Goed dat het later is geworden in
de tentamenweken, maar ik vind
het jammer dat in de reguliere
weken de MB tot 18.30 uur open
is.

Niet goed, ik wil ook graag buiten
de tentamenweken tot laat
gebruik kunnen maken van de
MB.
1.25 Wat zou je als suggesties hebben om je meer thuis te voelen op het AMC ?

1.26 Wat vind je van de eetgelegenheden in het AMC?
Ik vind het prima, er is voldoende
De bereikbaarheid is slecht, ik
De prijs/kwaliteit verhouding van
variëteit
moet te ver lopen.
het eten is slecht
1.27 Van welk WiFi netwerk maak je gebruik?
Eduroam
Public
Ik gebruik geen WiFi op het AMC
1.28 Hoe vaak maak je een afspraak met de studieadviseurs?
Zeer regelmatig, elke keer als ik
Soms, ongeveer 1-2 keer per jaar
Zelden, alleen als ik er zelf echt
ergens tegenaan loop
niet uit kom
Nooit
1.29 Wat verwacht je van de studieadviseurs als je een afspraak bij ze hebt gemaakt? (meerdere antwoordopties
mogelijk)
Dat de studieadviseurs mij
Dat de studieadviseurs mij wijzen
Dat de studieadviseurs mij
correct informeren
waar ik correcte informatie kan
adviseren wat de beste oplossing
vinden
is voor mijn probleem
Dat de studieadviseurs mij
helpen zelf mijn probleem op te
lossen

Dat de studieadviseurs een
uitzondering voor me maken

1.30 Ben je tevreden met de hulp van de studieadviseurs? Motiveer je antwoord.
Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
1.31 Motivatie:
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1. Vragen 2014 [Continue]
1.32 Stelling: Er kunnen computers worden weggehaald uit de bieb, omdat ik meestal toch op mijn eigen device
(laptop, tablet etc.) werk.
Eens
Oneens
Ik studeer niet in de medische
bibliotheek
1.33 Ik studeer het liefst met het volgende:
de hardcopy van een boek
een e-book
de hardcopy, maar het e-book
gebruik ik als naslagwerk of
aanvulling
ik gebruik geen boeken om te
studeren
1.34 Zijn er nog punten waar je in de studie tegenaan loopt?

F49999U0P4PL0V0

01.12.2014, Page 4/4

DRAFT

