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“Education is not a problem. 
Education is an opportunity.”
- Lyndon B. Johnson



3

Inhoudsopgave

Samenstelling Studentenraad       4

Voorrede          5

Afkortingen		 	 	 	 	 	 	 	 	 7

Overkoepelend         8
Transparantie         9
Mentale gezondheid        9
Keuzevrijheid         10
Onderwijsfaciliteiten        11
Duurzaamheid         12
Internationalisering        12

Bachelor Geneeskunde        14
Communicatie         15
Roostering          15
Mentoren professionele ontwikkeling     16
Toetsen          16
Wachttijd	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 17

Medische Informatiekunde       18
Bachelor MI-X         19
Communicatie         19
Participatie          19
E-health lab          20
CSW/CDW          20

Master Geneeskunde        22
COVID-19          23
Semi-arts stage         23
Nieuwe master         24
Curius+          24
Kwaliteit coschap locaties       25
Aangepaste pakketten        25
Goede zorg          25

Nadrede          26



4

Studentenraad 2021-2022

op foto v.l.n.r.: Anne, Dita, Laura, Tim, Dafne, Jarno, Stan, Aniek, Tosca, Roos

niet op foto: Tobia

Aniek Spil     Voorzitter
Stan de Ronde    Vice-voorzitter
Tosca Manrique Hehl   Secretaris, afgevaardigde CSR
Tim van der Putten   Algemeen raadslid bachelor, MI
Jarno de Haas     Algemeen raadslid bachelor
Laura Overwijk    Algemeen raadslid bachelor, MI
Tobia Beshay     Algemeen raadslid bachelor
Dita Bolluyt     Algemeen raadslid master
Roos van Rhijn    Algemeen raadslid master
Dafne Umans     Algemeen raadslid master
Anne Sturkenboom   Ambtelijk secretaris



5

Voorrede

Met trots en enthousiasme presenteer ik u het jaarplan van de Facultaire Studentenraad van 
de Faculteit der Geneeskunde (FSR-FdG) 2021-2022. Ieder jaar stelt de Studentenraad een 
jaarplan op waarin zij haar plannen voor het komende academische jaar presenteert en toelicht. 

Hoewel het voor ons bijna vanzelfsprekend voelt dat wij studenten inspraak hebben in het onderwijs, 
is dit niet altijd zo geweest. Vóór 1969 was hier namelijk geen sprake van. In mei 1969 kwam hier 
verandering in: vijf dagen lang werd het zenuwcentrum van de Universiteit van Amsterdam (UvA), 
het Maagdenhuis, door een groep studenten bezet. De politie sloot het maagdenhuis volledig af en 
hoopte daarmee dat de studenten zouden opgeven door honger en dorst. De studenten waren ze 
echter te slim af: via een luchtbrug naar de universiteitsbibliotheek werden ze van proviand voorzien.

Maar	wat	heeft	deze	bezetting	nou	eigenlijk	opgeleverd?	 In	1970	werd	er	een	nieuwe	onderwijswet	
ingevoerd: de Wet Universitaire Bestuurshervorming, waardoor studenten, docenten en staf 
gelijke	 zeggenschap	 kregen.	 Deze	 werd	 in	 1997	 vervangen	 door	 een	 wet	 die	 tot	 op	 de	 dag	 van	
vandaag nog steeds geldt: Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie. Deze wet geeft 
ons, als studenten, het recht op medezeggenschap. Zonder de bezetting van het Maagdenhuis 
was deze wet er hoogstwaarschijnlijk niet geweest en zag de faculteit er nu heel anders uit. 

Komend jaar zal een bewogen jaar worden. Stap voor stap lijkt de COVID-19 pandemie steeds 
meer achter ons te liggen en durven we meer en meer te kijken naar de wereld post-COVID-19. 
Wat willen we meenemen uit deze periode en wat willen we zo snel mogelijk achter ons laten? Er 
zijn genoeg negatieve aspecten te benoemen over de afgelopen anderhalf jaar, maar een wereld die 
op zijn kop staat biedt ook mogelijkheden voor positieve ontwikkelingen. Echter, we kunnen niet 
om deze negatieve aspecten heen. De impact die de COVID-19 pandemie heeft gehad op de mentale 
gezondheid van studenten is iets wat ook dit jaar hoog op de agenda staat bij de Studentenraad. 

Sinds kort zijn er weer studenten op de faculteit en ik denk dat ik namens velen spreek als ik zeg 
dat het mooiste deel van de faculteit hiermee weer langzaam terugkomt. Het laat wederom zien 
dat de faculteit veel meer is dan een gebouw waarin onderwijs wordt gegeven en gevolgd. Het is 
een plek waar mensen samenkomen, nieuwe ideeën tot stand komen en vriendschappen ontstaan. 

Dit gezegd hebbende wil ik u van harte uitnodigen om het jaarplan te lezen en dit 
te laten gelden als start voor een dialoog. Zo kunnen wij, in samenwerking met u 
allen, het onderwijs naar een hoger niveau tillen en het beste uit de student halen.

Namens de gehele Studentenraad 2021-2022 wens ik u heel veel leesplezier en inspiratie.

Hartelijke groet,

Aniek Spil
Voorzitter FSR-FdG 2021-2022
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Afkortingen

DSSD    Digitale studenten servicedesk
NSE    Nationale studentenenquête
CDW    Centrale Digitale Werkplek
CSR    Centrale Studentenraad
CSW    Centrale Studenten Werkplek
EC     Examencommissie
FSR-FdG   Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geneeskunde
IHK    Interne, heelkunde, kindergeneeskunde (coschappen)
MI    Medische Informatiekunde
NFU    Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
OC    Opleidingscommissie
PO    Professionele ontwikkeling
SAS    Semi-arts stage (als onderdeel van de master Geneeskunde)
UvA    Universiteit van Amsterdam
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Overkoepelend
Er zijn een aantal zaken die wij belangrijk vinden 
op deze faculteit, ongeacht studie. Wij omschrijven 
ons karakter als transparant naar alle studenten toe.
Komend jaar zullen wij ons inzetten voor de 
mentale gezondheid van elke student. Tevens staan 
wij voor keuzevrijheid en duurzaamheid, en zetten 
wij ons in voor betere onderwijsfaciliteiten en 
internationalisering van de curricula. 
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Transparantie
De Studentenraad is de vertegenwoordiger van alle studenten op de faculteit. Wij vinden dan ook 
dat alle studenten de mogelijkheid moeten hebben om meer betrokken te zijn bij de adviezen en 
beslissingen die vanuit de Studentenraad worden gegeven. Daarom willen we komend jaar nog 
meer in gaan zetten op duidelijke en tijdige communicatie vanuit de Studentenraad naar studenten 
toe. Zo willen we regelmatig updates geven over de wekelijkse agendapunten van de Studentenraad 
en actief de mening vragen van studenten, onder andere via polls op social media.  Daarnaast willen 
we ons in gaan zetten voor betere communicatie met de andere studentenvertegenwoordigers 
binnen de faculteit, zoals de Jaarvertegenwoordigingen van beide bachelors en de CoRaad. 

Mentale gezondheid
In de Nieuwjaarsenquête van het jaar 2020-2021 gaf slechts 44.5% van de bachelorstudenten 
van	Geneeskunde	aan	zich	mentaal	gezond	 te	voelen,	 	maar	 liefst	47%	van	de	masterstudenten	van	
Geneeskunde gaf aan psychische hulp te willen en 44% van de bachelorstudenten van Medische 
Informatiekunde en 25% van de masterstudenten van Medische Informatiekunde gaven aan meer 
psychische last te ervaren door COVID-19 (1). Studenten ervaren volgens eerdere evaluaties daterend 
van voor de COVID-19-pandemie al een hoge werkdruk, wat door gebrek aan sociaal contact nog 
zwaarder lijkt te zijn geworden. Hoewel het onderwijs steeds meer terug zal gaan naar normaal, blijft 
de mentale gezondheid van studenten een grote prioriteit voor de Studentenraad. De Studentenraad 
vindt het belangrijk dat, in de nasleep van de pandemie, een inhaalslag wordt gemaakt in de mentale 
gesteldheid van studenten. Omdat het een probleem is dat niet eenvoudig in een jaar op te lossen is, 
willen we studenten vooral bewust maken van waar ze aan kunnen kloppen met klachten of vragen. 
We willen de nadruk blijven leggen op de urgentie van mentale gezondheid bij studenten en de 
opleiding. Daarbij willen we meedenken over waardevolle initiatieven om studenten te bereiken, 
zoals een symposium over mentale gezondheid, toegankelijk voor alle studenten op de Faculteit. 
Ook willen we de opleiding stimuleren de mentale gezondheid van studenten te blijven 
monitoren, om te beginnen kleinschalig en persoonlijk via de mentoren en studentenpsychologen. 
Grootschaliger kan dit door het periodiek uitsturen van enquêtes. We streven hiermee naar 
juiste informatievoorziening en ondersteuning van studenten, op het gebied van mentale 
gezondheid. Verder willen wij stappen zetten richting een plan van aanpak voor de hoge 
prestatiedruk die studenten ervaren tijdens de studie. Zo willen wij voor masterstudenten 
meer aandacht voor carrièrepaden buiten het ziekenhuis en een eerlijke verdeling van de SAS.

Discriminatie
In	 Nederland	 heeft	 ongeveer	 27%	 van	 de	 geneeskundestudenten	 een	migratieachtergrond.	 Uit	 een	
kwalitatief onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat deze groep studenten zich vaak buitengesloten 
voelt en zich daardoor niet thuis voelt op afdelingen waar zij in de minderheid zijn vanwege hun 
culturele achtergrond (2). De Studentenraad wil dat er meer aandacht komt voor deze groep mensen. 
Wij zouden graag zien dat er onderwijs wordt  gegeven over dit onderwerp om studenten hiervan bewust 
te maken. Daarnaast willen wij de procedure voor het melden van discriminatie makkelijker maken en 
gelijk trekken met de aandacht die er bestaat voor seksuele intimidatie. Dit geldt voor discriminatie 
wegens migratieachtergrond, maar ook anderszins, zoals seksuele geaardheid of genderexpressie.

 

1. Rapport Studentenraadsenquête Academisch jaar 2020-2021
2. Isik, U., Wouters, A., Verdonk, P. et al. “As an ethnic minority, you just have to work twice as hard.” Experiences 
and motivation of ethnic minority students in medical education. Perspect Med Educ (2021).
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Coschappen
De meest voorkomende stressfactoren bij coassistenten zijn een hoge werk- en prestatiedruk tijdens 
coschappen	 (47%)	 en	 disbalans	 tussen	 werk	 en	 studie	 (42%)	 (1).	 Daarom	 wil	 de	 Studentenraad	
meer inzicht verkrijgen in de huidige werkdruk van de coassistent. Om de uurbesteding van 
coassistenten te bewaken, heeft De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) 
een richtlijn (3) opgesteld. Deze richtlijn stelt het volgende: ‘De maximaal gevraagde inzet van een 
coassistent is 46 uur per week, inclusief onderwijs en zelfstudie.’ De Studentenraad vraagt zich af of 
deze	richtlijn	binnen	het	Amsterdam	UMC	en	de	affiliates	wordt	gehandhaafd.	Om	te	 inventariseren	
hoeveel tijd de coassistent precies kwijt is aan coschappen en nevenactiviteiten en wat volgens 
hen het ideaal hiervoor zou zijn, willen wij dit onderwerp opnemen in onze jaarlijkse enquête. 

Keuzevrijheid
 
De opleiding Geneeskunde is een grootschalige opleiding met veel studenten. Mede daardoor is 
het lastig om aandacht voor de individuele student te blijven behouden. Als gevolg hiervan is er 
momenteel weinig ruimte binnen de opleiding voor individuele problemen en ontwikkeling. De 
Studentenraad vindt het belangrijk dat de opleiding aandacht voor de individuele student blijft 
behouden. Niet alleen bij persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte of het overlijden van een 
naaste,	 maar	 ook	 bij	 studenten	 die	 zich	 op	 andere	 vlakken	 dan	 studie	 willen	 profileren,	 zoals	 een	
bestuursjaar of topsport. De Studentenraad zou dit jaar graag met de opleiding in gesprek gaan 
om deze individuele aandacht en mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling te bewerkstelligen.

Masterkeuzes
Behalve de master Geneeskunde zijn er tal van andere master mogelijkheden. Op dit moment worden 
de coschappen als enige logische vervolgstap gepresenteerd. Als geneeskundestudent lijkt het soms 
alsof de komende zes jaar al voor je zijn uitgestippeld; je begint met een bachelor van drie jaar, waarna 
je begint aan de coschappen. Wat veel studenten niet weten, is dat er nog veel meer mogelijk is met de 
bachelor Geneeskunde dan alleen de master Geneeskunde. Wij vinden dat studenten een weloverwogen 
keuze moeten kunnen maken over hun master, omdat arts worden niet voor iedereen het einddoel is.

Bij Medische Informatiekunde ligt het net anders. Hierbij zijn er juist bij studenten 
vele master mogelijkheden bekend. Voor studenten kan dit overweldigend zijn, wat 
het maken van een keuze lastig kan maken. Uit de Nieuwjaarsenquête bleek dat 
44% van de bachelor MI-studenten tevreden was over de mastervoorlichting (1). 

In het academisch jaar 2019-2020 heeft de Studentenraad, deels in samenwerking met MIKpunt, 
documenten opgesteld met voorlichting over de verschillende masteropties van Geneeskunde en 
Medische Informatiekunde. Deze documenten willen wij up-to-date houden en wederom onder 
de aandacht van studenten brengen. De Studentenraad zou ook graag zien dat de mastermarkt 
wordt geherintroduceerd. Verder willen we in samenwerking met communicatiemedewerkers 
onderzoeken welke vormen van informatieoverdracht rondom de masterkeuze het meest 
doeltreffend zijn. Deze methoden zullen we de opleiding aanraden vervolgens toe te passen.

1. Rapport Studentenraadsenquête Academisch jaar 2020-2021
3. Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Bijgestelde richtlijnen voor de regeling van de 
positie van studenten geneeskunde in de klinische praktijk. Juni 2010
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Honours
Onze faculteit biedt twee studies: Geneeskunde en Medische Informatiekunde. In beide 
opleidingen kunnen studenten deelnemen aan het Honoursprogramma: een grotendeels door 
de student samen te stellen programma dat zowel verdiepend als verbredend kan zijn. De 
Studentenraad merkt dat eerstejaarsstudenten onvoldoende op de hoogte zijn van de inhoud 
en mogelijkheden binnen het programma, wat mogelijkerwijs hun enthousiasme om deel te 
nemen kan verminderen. Tijdige en duidelijke voorlichting over de inhoud en toelatingseisen 
van het Honoursprogramma is dus van belang. Dit zou bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, 
collegepraatjes van enthousiaste Honoursstudenten of mentorlessen gedaan kunnen worden.
Eenmaal in het Honoursprogramma hebben geneeskunde-Honoursstudenten voor logistieke zaken 
contact met het Honourssecretariaat. Net als bij de algemene DSSD is inhoudelijk goed antwoord 
binnen een redelijke reactietermijn een vereiste om studenten goed te kunnen laten studeren. 
Aanvankelijk leken hier problemen te bestaan, maar de Studentenraad vangt signalen op dat het 
Honourssecretariaat aan het verbeteren is en zal komend jaar een vinger aan de pols blijven houden.
Tot	slot	heeft	de	grote	mate	van	flexibiliteit	in	het	Honoursprogramma	ook	een	keerzijde:	het	bedenken	
en uitwerken van verschillende onderdelen kost tijd en energie. De begeleiding hierbij is de afgelopen 
jaren verbeterd. Komend jaar wil de Studentenraad blijven toezien op deze begeleiding en in overleg 
blijven met de coördinatoren over een voorbeeldlijst met gekozen onderdelen van voorgaande jaren.

Toekomstbeeld als arts
Het vooruitzicht op een klinische loopbaan als medisch specialist kan een stressfactor zijn voor 
coassistenten. De concurrentie binnen de verschillende specialismen is vaak groot en dat leidt tot 
prestatiedrang. Echter, er zijn meer carrièrepaden na de master Geneeskunde dan die van medisch 
specialist. De Studentenraad ziet dat de andere opties onderbelicht zijn binnen de opleiding. Wij 
willen dit veranderen en een positief licht schijnen op onder andere de sociale geneeskunde en andere 
carrièremogelijkheden buiten het ziekenhuis. Wij willen dit bereiken door actieve informatievoorziening 
vanuit de opleiding te stimuleren en door de facultaire studentenorganisaties aan te zetten tot het 
organiseren van een carrière-symposium waarbij de focus ligt op een carrière buiten het ziekenhuis.

Onderwijsfaciliteiten

Een faculteit met voldoende aanbod in studiefaciliteiten is essentieel voor het doorlopen van een 
succesvolle studietijd. Hierbij hoort adequate voorziening in studieadviseurs en studieruimtes, 
en goed communicatie met de opleiding. Onze faculteit, met uitzondering van Medische 
Informatiekunde, wordt in de Nationale Studentenenquête (NSE) helaas al jaren slecht beoordeeld 
op dit vlak, wat onderwijsfaciliteiten een belangrijk aandachtspunt maakt voor onze raad.

Brug studenten en onderzoek
Tijdens de studiejaren doen veel studenten praktische en onderzoekstechnische kennis en ervaring 
op door stages, het uitvoeren van onderzoek en/of werk. Veel projecten en banen worden via internet, 
sociale media of de mail verspreid. Er komen echter verschillende signalen binnen dat afdelingen en 
instellingen wél studenten zoeken, maar níét voldoende studenten bereiken. En dat terwijl er wel 
degelijk animo onder studenten is om aan dergelijke projecten deel te nemen. Op het moment bestaat 
er reeds een platform waarop afdelingen en instellingen vacatures voor stages, onderzoeksplekken 
en projecten kunnen mededelen. Veel studenten weten hier niet vanaf. De Studentenraad wil graag 
dat dergelijke platforms onder de aandacht worden gebracht van de studen. Zo kan de opleiding 
een brug tussen faculteit en praktijk maken en de student nog beter tot zijn recht laten komen.
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Duurzaamheid

De Studentenraad zou graag zien dat duurzaamheid meer aandacht krijgt binnen de faculteit. Zowel in 
het curriculum, als op de faculteit zelf is duurzaamheid nu niet een prominent onderwerp. Wij vinden het 
belangrijk	dat	de	hele	faculteit	de	doelstellingen	gedefinieerd	in	de	Green	Commitment	(2)	nastreeft	en	dat	
de faculteit duurzaam gedrag aanmoedigt, zoals voor het meenemen van een eigen beker. Duurzaamheid zou 
binnen de context van de bestaande vakken meer terug mogen komen in het curriculum, ook omdat dit meer 
bewustzijn creëert onder studenten. De Studentenraad wil verder in nauwe samenwerking met het Green 
Team de opties voor verduurzaming en de implementatie van duurzaamheid in het curriculum verkennen.

Internationalisering
De UvA staat voor een sterke internationale oriëntatie die terugkomt in de curricula van 
de studies, in de onderzoeksactiviteiten en in de organisatiecultuur. Daarnaast zorgt de 
globalisering van de arbeidsmarkt voor een steeds toenemende vraag naar hogeropgeleiden 
met internationale en interculturele competenties en internationale studie- of werkervaring.

Bachelor
In de bachelor Geneeskunde bestaan een aantal opties om buitenlandervaring op te doen, zo kan men de 
Intra- en Extramurale Stage in Suriname doen, het keuzevak Global Health in Sri-Lanka en men kan een eigen 
keuzevak of de thesis in het buitenland uitvoeren. Uit de Nieuwjaarsenquête blijkt dat er behoefte is aan 
meer, vanuit de opleiding gefaciliteerde, opties voor het volgen van onderwijs in het buitenland. Ook blijkt 
er een hoge drempel te bestaan voor de student om zelf initiatieven in werking te zetten. Het organiseren 
van	onderwijs	in	het	buitenland	kan	erg	lastig	zijn,	waardoor	veel	studenten	al	afhaken.	Daarnaast	is	het	bij	
veel studenten onbekend dat er mogelijkheden bestaan om zelf een keuzevak of thesis in het buitenland 
te doen. Informatievoorziening over de mogelijkheden van studeren in het buitenland, uitbreiding 
hiervan en begeleiding hierbij zijn dan dan ook aandachtspunten voor de Studentenraad komend jaar.

Master
In de coschappen ziet de Studentenraad, zowel uit evaluaties, als uit persoonlijke ervaringen, dat de 
internationalisering	niet	op	het	gewenste	niveau	 is:	87%	van	de	masterstudenten	wil	 internationale	
ervaring op doen, echter weet 49% niet wat de mogelijkheden zijn (1). De Studentenraad wil graag 
opties tot internationalisering in de master exploreren en kijken hoe de informatievoorziening 
te verbeteren is, om zo de internationalisering van de master Geneeskunde te optimaliseren.

In de masteropleiding is weinig duidelijkheid over mogelijkheden om coschappen zelf in het 
buitenland te regelen. Gedurende het hele jaar moet er tijdige informatie komen over de verschillende 
mogelijkheden met deadlines per mastergroep. Om dit te bereiken wil de Studentenraad goed 
contact	 hebben	 met	 het	 International	 Office	 en	 het	 communicatieplan	 internationalisering	
verbeteren. Dit kunnen we onder andere verbeteren aan de hand van enquêtes onder studenten. 

De Studentenraad ziet ook dat de huidige opties om coschappen in het buitenland te volgen beperkt 
zijn. Wij vinden dat het mogelijk moet zijn om meer coschappen in het buitenland te lopen, waarbij 
wij zullen kijken naar hoe dit is geregeld bij de andere Geneeskunde faculteiten in Nederland. 
Vervolgens wil de Studentenraad met de opleiding en werkgroepen die zich bezighouden met 
internationalisering in gesprek om de opties te bespreken. Verder is het van belang om onze eigen 
ervaringen te delen van coschappen die al buitenlandstages aanbieden, zoals Sociale Geneeskunde, 
om te inventariseren wat er nog mist om gemakkelijk een coschap in het buitenland te lopen. 
1. Rapport Studentenraadsenquête Academisch jaar 2020-2021
4. Green Office of the University of Amsterdam. Green commitment. 13 februari 2021.
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Bachelor Geneeskunde
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Communicatie

In een goede opleiding staat de communicatie tussen student en docent of opleiding centraal. 
Hoewel er in de afgelopen jaren veel stappen gezet zijn richting verbetering van de communicatie, 
zijn er blijvende gebreken in de effectiviteit en volledigheid van de communicatie van onze faculteit.

Communicatie is altijd tweeledig: er gaat informatie van de faculteit naar de student en er gaat informatie 
van de student naar de faculteit. De communicatie van de faculteit naar de student wordt vaak als 
laat, onvolledig en onoverzichtelijk ervaren. De communicatie van de student naar de faculteit, via de 
Digitale Studenten Service Desk (DSSD), verloopt, naar de ervaring van studenten, vaak langzaam. De 
Studentenraad	ziet	graag	dat	deze	communicatie	efficiënter	en	immer	correct	verloopt.	We	moedigen	
de faculteit dan ook aan een zo kort mogelijke communicatietermijn aan te houden, waarbij de kwaliteit 
van de antwoorden gewaarborgd blijft, zodat de student tijdig geïnformeerd wordt en zodat vragen 
zo snel mogelijk beantwoord worden. Hierbij moet de faculteit transparant zijn over de zaken die 
gaande zijn. Informatie moet duidelijk en berichten moeten gestructureerd medegedeeld worden aan 
de student en wel op zo een manier dat er geen verkeerde interpretatie mogelijk is. De Studentenraadd 
is van mening dat er extra aandacht moet zijn voor de alsmaar veranderende situatie rondom de 
COVID-19-pandemie, opdat studenten correct, compleet en zo snel mogelijk geïnformeerd worden.

Digitale Studenten Servicedesk
De Digitale Studenten Servicedesk (DSSD) is vrijwel de enige manier waarop een student de faculteit kan 
bereiken. Daarom moet deze snel en juist antwoorden. De Studentenraad de stand van zaken bij de DSSD 
exploreren. Waar is behoefte aan bij de studenten? Waar zitten verbetermogelijkheden? De antwoorden 
die de student ontvangt moeten constructief zijn en de student écht verder helpen. De Studentenraad 
streeft naar een ‘noodknop’ of een andere vorm van spoedbereikbaarheid, zodat de student in 
uitzonderlijke situaties direct geholpen kan worden wanneer vijf werkdagen wachten echt niet mogelijk is.

Canvas
Canvas is het centrale online platform van de faculteit. Daarom is het belangrijk dat deze up-to-
date en volledig is en dat Canvas niet langer studenten onder onnodige meldingen bedelft. Het 
discussieforum blijft regelmatig onbeantwoord, terwijl het van belang is dat deze goed bijgehouden 
wordt. Coördinatoren, docenten en practicumbegeleiders moeten zich goed bewust zijn van de 
aanwezigheid, het doel en de functionaliteiten van het forum. Daarnaast wil de Studentenraad dat 
bij weekcoördinatoren het belang van het discussieforum aangekaart wordt, opdat zij controleren 
of er snel en genoeg respons op vragen is. Evenzo is het belangrijk dat college-opnames, Powerpoint 
slides, antwoordmodellen en andere studiestof  tijdig gepubliceerd worden. De Studentenraad wil het 
functioneren van de communicatiekanalen van de faculteit controleren door direct studentencontact 
en nauw overleg met de Jaarvertegenwoordigingen. Eventuele problemen worden in gemeen overleg 
met andere gremia aangekaart. Zodoende moet de communicatie tussen studenten en de faculteit 
verbeterd worden en ook het vertrouwen van de student in de communicatiekanalen toenemen.

Roostering

De Studentenraad vindt het belangrijk dat studenten zich ook buiten de studie kunnen ontwikkelen. Om de tijd 
hiervoor te hebben is goede roostering van belang. Daarom streeft de Studentenraad naar het ontwikkelen 
van een kader waaraan de roosters moeten voldoen. Colleges voor 08:30 uur of na 18:00 uur bemoeilijken 
de mogelijkheden voor extracurriculaire activiteiten. Ook een zogenoemd ‘gatenkaas rooster’, waarbij 
de student vroeg op de dag verplicht onderwijs heeft en daarna pas weer laat op de dag, zorgt ervoor dat 
de	flexibiliteit	van	de	student	onnodig	wordt	verminderd	en	bemoeilijkt	ook	hiermee	de	mogelijkheden	
voor extracurriculaire activiteiten. De Studentenraad ziet hier op de lange termijn twee oplossingen voor
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Allereerst moet het aantal recidivisten afnemen, met name bij vakken zoals CMI-1 en RA-1. CMI-1 en 
RA-1 zijn vakken waar momenteel opvallend veel studenten recidiveren. Dit zorgt voor een grote groep 
studenten die deze vakken volgt. Voor al deze studenten moet ook kleinschalig onderwijs ingeroosterd 
worden, wat bij dergelijke grote groepen leidt tot onderwijs op ongunstige tijden. Afgelopen jaar is 
Epicurus geëvalueerd, waardoor het aantal recidivisten zou moeten afnemen en roostering zou 
moeten verbeteren. de Studentenraad gaat erop toezien dat de slagingspercentages dit jaar toenemen. 
Mocht dit toch niet het geval zijn, dan zullen we toezien op concrete aanvullende verbeterstappen.

Ten tweede moeten de onderwijsfaciliteiten en het aanbod van geschikte docenten, ook 
bij een vak met meer studenten dan gewoonlijk, afdoende zijn om de roostering binnen 
het genoemde kader en zonder ‘gatenkaas’ mogelijk te maken. De Studentenraad zal 
dan ook met de opleiding in gesprek gaan om de mogelijkheden hiervoor te exploreren.

Mentoren professionele ontwikkeling
De mentoren van professionele ontwikkeling (PO-mentoren) begeleiden studenten bij het werken aan hun 
professionele ontwikkeling tot arts. Ook hebben PO-mentoren de taak om mentorgesprekken te voeren 
met hun studenten op basis van het portfolio van de student. In de voorbereidende opdracht hiervoor 
reflecteren	 studenten	 op	 hun	 studievaardigheden,	 studievoortgang,	 samenwerkingsvaardigheden,	
professionele	 ontwikkeling	 en	 academische	 oriëntatie.	 Bij	 deze	 reflectie	 komen	 vaak	 persoonlijke	
verhalen van studenten op. PO-mentoren spelen dus een belangrijke rol in het signaleren van 
problematiek bij de studenten. Om de studenten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in het werken aan 
hun professionele ontwikkeling, is het van belang dat de kwaliteit van de mentoren goed is. Momenteel 
worden PO-mentoren niet individueel beoordeeld door middel van evaluaties. Om de kwaliteit van de 
mentoren te waarborgen wil de Studentenraad studenten de ruimte geven om hun mentoren te evalueren.

 

Toetsen

Afgelopen jaar is er door COVID-19 gebruik gemaakt van toetsing met het programma Proctorio. 
Dit programma werd gebruikt om de toetsing zo te regelen dat fraude niet mogelijk was. Echter, 
veel studenten vonden het gebruik van dit programma niet gewenst in verband met de privacy en 
technische problemen, die zich geregeld voor deden. Deze problemen zijn een grote stressfactor 
voor studenten en hebben ook tot gevolg gehad dat tentamens niet gemaakt konden worden.
Hierom zijn wij zijn van mening dat er geen gebruik meer gemaakt moet worden 
van toetsing met het programma Proctorio en dat er gestreefd moet worden 
naar fysieke tentamens waar mogelijk binnen de regelgeving omtrent COVID-19. 

Ook streven wij naar inhoudelijke verbetering van tentamenvragen. Afgelopen jaren is het 
voorgekomen dat tentamenvragen niet representatief waren voor de opgegeven studiestof 
of het gegeven onderwijs. De Studentenraad wil graag met het opleidingsteam in gesprek 
om oplossingen te vinden voor dit probleem en de ondernomen acties te blijven monitoren.
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Wachttijd

De lange wachttijd tussen de bachelor Geneeskunde en coschappen is een groot probleem en een frustratie 
voor veel studenten. Als Studentenraad vinden wij het belangrijk dat er duidelijkheid is over de lengte en 
de invulling van de wachttijd. Tijdige communicatie en goede voorlichting vanuit de opleiding is hiervoor 
essentieel. De opleiding heeft inmiddels maatregelen genomen om te zorgen dat de wachttijd op termijn 
weer korter wordt, zoals het vergroten van het aantal plekken voor coassistenten en de mogelijkheid 
voor enkele studenten om de master aan een andere universiteit te volgen. De Studentenraad wil 
komend jaar het effect van deze maatregelen evalueren. De maatregelen mogen namelijk in geen geval 
ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs in de master en mocht dit wel gebeuren dan moeten 
de maatregelen worden heroverwogen. Verder is een invulling van de wachttijd die door studenten 
als nuttig wordt ervaren een prioriteit van de Studentenraad. Het platform wachttijd is hier een 
goede opzet voor, maar de Studentenraad zou graag meer voorlichting willen over de verschillende 
mogelijkheden. Onder andere het volgen van een minor of een andere master tijdens de wachttijd zijn 
onderwerpen die relevant zijn en waarover meer informatie gegeven zou moeten worden in de bachelor.
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Medische informatiekunde
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Bachelor MI-X
Dit jaar zal het eerste cohort studenten het nieuwe curriculum van de bachelor Medische 
Informatiekunde (MI-X) in zijn geheel doorlopen hebben. Vooral voor de derdejaars, die alle 
studieonderdelen als eerste doorlopen, is dit een periode waarin onverwachte struikelblokken 
kunnen worden ervaren. Daarom is het in deze vroege fase belangrijk een vinger aan de pols te 
houden, om eventuele problemen te signaleren en deze aan te kaarten bij het opleidingsteam. 
Naast het bijwonen van de reguliere blokevaluaties, wil de Studentenraad op laagdrempelige wijze het 
gesprek aan gaan met studenten over hun ervaring met het curriculum. Hiervoor is het belangrijk om op 
zoek te gaan naar manieren om studenten nog beter te bereiken, zowel fysiek als via onze sociale kanalen. 

De Studentenraad vindt het belangrijk dat er een uitgebreide evaluatie komt van MI-X na 
afloop	 van	 dit	 studiejaar,	 door	 zowel	 de	 student	 als	 de	 opleiding,	 om	 een	 volledig	 beeld	 te	
krijgen van de kwaliteit van MI-X. Zo kunnen we verbeterpunten opsporen en bijdragen aan de 
verdere optimalisering van het curriculum, voor de nieuwe generatie studenten op de faculteit. 

Communicatie

Goede communicatie is essentieel om een opleiding goed te laten verlopen. De Studentenraad wil 
zich komend jaar focusseren op respectievelijk communicatie vanuit de opleiding naar studenten en 
communicatie vanuit de Studentenraad naar de opleiding. De lijnen tussen de opleiding en de student 
zijn al kort, mede door de kleinschaligheid van de opleiding Medische Informatiekunde (MI). Hierdoor 
verloopt deze communicatie meestal erg goed. De Studentenraad ziet wél verbeterpunten in de 
informatievoorziening bij de keuzevakken: afgelopen jaar waren veel keuzevakken die werden aangeboden 
achteraf toch niet mogelijk. Hierdoor moesten veel studenten op het laatste moment en ander keuzevak 
regelen. Daarnaast wil de Studentenraad komend jaar haar lijnen met de opleiding kort houden, zodat wij 
beter op de hoogte blijven van eventuele problemen en daarop, waar mogelijk, actie kunnen ondernemen. 
We willen niet alleen door het jaar heen in goed contact blijven met het opleidingsteam, maar ook met de 
OC, EC, MIKpunt en de Jaarvertegenwoordigingen. Op die manier hopen we van verschillende MI-gremia 
te horen waar MI-studenten behoefte aan hebben en hoe de Studentenraad hieraan zou kunnen bijdragen.

Participatie

Afgelopen jaren lijkt er een dalende trend te zijn in interesse bij MI-studenten om te participeren in 
de medezeggenschap. Dit heeft dit jaar geresulteerd in een Studentenraad zonder MI-student. Het 
is belangrijk dat MI-studenten vertegenwoordigd worden, hoewel er dit jaar geen MI-student in de 
Studentenraad zit. Hiervoor is het essentieel dat de Studentenraad zichtbaar en bereikbaar is voor MI-
studenten. Dit willen we bereiken door meerdere collegezaalpraatjes te geven, onze sociale kanalen 
ook op Medische Informatiekunde te richten met periodieke MI-updates, nauw contact met MIKpunt en 
de Jaarvertegenwoordigingen door periodieke overleggen en informeel aansluiten bij MI-activiteiten.

We willen voorkomen dat de huidige situatie zich herhaalt in de toekomst. Daarbij hopen we MI-studenten 
voor de toekomst te motiveren om te participeren in de medezeggenschap. Allereerst hopen we dat meer 
zichtbaarheid van medezeggenschapsorganen, waaronder de Studentenraad, voor MI-studenten zorgt 
voor meer participatie. Bovendien willen we de mogelijkheid onderzoeken om een apart kiesdistrict 
op te zetten voor Medische Informatiekunde. Dit zal ervoor zorgen dat er standaard een zetel in de 
Studentenraad gereserveerd is voor een MI-student. Hiermee hopen we de verkiezingsperiode voor MI-
studenten eerlijker en aantrekkelijker te maken. Bovendien zullen we speciale aandacht hebben voor de 
werving van MI-studenten tijdens de promotie vooraf aan de verkiezingen in samenwerking met MIKpunt.
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E-health lab
Enkele jaren geleden is er een nieuw initiatief gestart: de Health Incubator, sinds vorig jaar het E-health 
lab genaamd. Dit is een hypermoderne fysieke ruimte waar zowel Medische Informatiekunde-  als 
Geneeskundestudenten samen kunnen werken aan innovatieve ideeën in de zorg. Idealiter zouden de 
studenten hierbij ook begeleid worden. Helaas is er op dit moment onder studenten nog onvoldoende 
bekend omtrent het E-health lab, waardoor er nog niet optimaal gebruik van wordt gemaakt. Uit de 
Nieuwjaarsenquête bleek dat slechts 1 op de 26 van de bachelor MI-studenten wist wat het E-health lab 
was (1). De Studentenraad vindt het van belang dat er meer aandacht komt voor dit initiatief, zodat er meer 
meegewerkt kan worden en er zo een kleine community van ondernemers kan ontstaan. Het E-health 
lab kan bijvoorbeeld in het masterboekje genoemd worden of er kan een Canvascourse gemaakt worden, 
waardoor voor iedereen duidelijk wordt wat het E-health lab precies inhoudt en hoe je je kan aanmelden. 
Dit zou kunnen worden begeleid door verbeterde informatievoorziening te regelen en om eventueel actief 
studenten aan elkaar te koppelen. De opleiding is hier al druk mee bezig en wij zullen ze hierin ondersteunen.

CSW/CDW

Voor studenten is er een Centrale Studenten Werkplek (CSW) opgezet waarbij studenten
vanuit huis toegang hebben tot bepaalde programma’s die nodig zijn tijdens de opleiding.
Deze wordt binnenkort vervangen door de Centrale Digitale Werkplek (CDW), die toegang
zal geven tot meer programma’s. De COVID-19 pandemie heeft veel verandering met zich 
meegebracht, waaronder de digitalisering van het onderwijs. Daarom is het essentieel 
dat studenten net zo goed kunnen werken vanuit hun eigen computer, als dat ze zouden
kunnen op een computer in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Dit geldt zeker voor MI-studenten, 
die	 afhankelijk	 kunnen	 zijn	 van	 bepaalde	 programma’s	 om	 opdrachten	 uit	 te	 voeren.	 Uit	 de	
Nieuwjaarsenquête bleek dat slechts 3% van de bachelor MI-studenten wist hoe ze gebruik konden 
maken van de CSW (1). De Studentenraad wil blijven monitoren of er problemen optreden met de 
CSW in de laatste maanden en of de overgang van CSW naar CDW voor studenten soepel verloopt.

1. Rapport Studentenraadsenquête Academisch jaar 2020-2021
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Master Geneeskunde
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COVID-19
De COVID-19 pandemie heeft veel invloed gehad op de master Geneeskunde. Nu de maatregelen als gevolg 
van COVID-19 landelijk steeds meer afgeschaald kunnen worden, willen we terug naar de situatie van 
voor de pandemie en de gevolgen van de afgelopen periode voor de student zo veel als mogelijk beperken.

Terug naar 100% kliniek
Het was, in verband met de afschaling van de reguliere zorg als gevolg van de COVID-19 pandemie, 
onvermijdbaar om de coschappen begin 2020 drie maanden stop te zetten. De herstart is vervolgens 
mogelijk gemaakt door ontwikkeling van een aangepast programma met vijftig tot tachtig procent van 
de	week	coschap	in	de	kliniek	in	combinatie	met	‘flankerend	online	onderwijs’.	Hoewel	wij	tevreden	zijn	
over deze snelle herstart, realiseren we ons dat ervaring in de kliniek essentieel is voor een kwalitatieve 
opleiding tot basisarts. De Studentenraad wil daarom dat alle coschapplekken, die nu nog het aangepaste 
programma bieden, aangespoord worden om zo snel mogelijk terug te keren naar het originele programma. 
Dit	betekent	een	coschap	met	honderd	procent	kliniek	zonder	 ‘flankerend	onderwijs’,	behoudens	de	
onderwijsmomenten zoals de bekende terugkomdagen. Bovendien willen we dat concrete wijzigingen 
in programma’s als gevolg van COVID-19 geïnventariseerd worden bij de verschillende coschapplekken 
en zo snel mogelijk teruggedraaid worden. Waar bijvoorbeeld nu als gevolg van COVID-19 één keer per 
week spreekuur zelfstandig gedraaid wordt, willen we dit weer terugdraaien naar twee spreekuren. 

Onderwijs en toetsing
Terugkomdagen van onder andere de IHK-coschappen en psychiatrie zijn tijdelijk stilgezet, omdat 
studenten fysiek niet welkom waren op de faculteit en deze onderwijsmomenten niet te combineren 
waren	met	het	nieuw	ontwikkelde	‘flankerend	onderwijs’.	Nu	de	coschappen	weer	opgeschaald	zijn	en	het	
‘flankerend	online	onderwijs’	niet	meer	van	toepassing	is,	vinden	we	het	belangrijk	dat	de	terugkomdagen	
zo snel mogelijk herstart worden. Dit zijn waardevolle onderwijsmomenten, die helaas in de master 
Curius+ al schaars zijn. Daarbij is toetsing van in ieder geval het coschap psychiatrie nog niet herstart, wat 
niet in lijn is met andere coschappen waar de toetsing wel herstart is. Daarnaast wil de Studentenraad 
dat de toetsing van de master Curius+ weer herstart worden zoals het was voor de COVID-19 pandemie.

Gemiste ervaring in de kliniek
Een deel van de studenten was verplicht om ervaring in de kliniek te vervangen met het 
online volgen van keuzeonderwijs modules als gevolg van de COVID-19-pandemie. Bovendien 
hebben studenten tijdens de huidige pandemie een vijftig tot tachtig procent coschap gelopen. 
Dit samengenomen, hebben studenten aanzienlijke ervaring in de kliniek gemist. Sommige 
studenten kunnen zich hierdoor nog onvoorbereid of onzeker voelen om tot basisarts benoemd 
te worden. We willen graag met de opleiding brainstormen over mogelijke tegemoetkoming 
voor deze groep studenten, bijvoorbeeld in de vorm van extracurriculaire cursussen.

Semi-arts stage

De semi-arts stage (SAS) is het sluitstuk van het klinische gedeelte van de masteropleiding en een 
proeve van bekwaamheid. De kerndoelstelling van de SAS is het ‘dokteren’: de coassistent is zelf 
verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van een aantal patiënten die de coassistent 
longitudinaal volgt, onder begeleiding van een medisch specialist. Het is een verplicht onderdeel 
waarin de student alle eerder getrainde competenties integreert en toont. Het is dus niet voor 
niets dat er veel zorgen bestaan rond het regelen van een SAS-plek onder  coassistenten. Over het 
algemeen ervaren coassistenten stress en druk rondom het kiezen en verkrijgen van een SAS plek. 
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Oneerlijke verdeling
De Studentenraad merkt dat een deel van de studenten te vroeg van een plek verzekerd wordt, wat 
leidt tot een oneerlijke kans voor andere studenten. Wij willen dit jaar zorgen voor het strenger 
handhaven van de aanmelddeadline door de opleiding. Dit willen wij gaan doen door het niet 
naleven van de aanmelddeadline aan te kaarten bij de opleiding en betere voorlichting te geven aan 
zowel	coassistenten,	als	de	affiliaties,	zodat	iedereen	goed	op	de	hoogte	is	van	de	spelregels	rondom	
het	 verkrijgen	 van	 een	 SAS-plek.	Hierbij	 zullen	we	wellicht	merken	 dat	 bepaalde	 affiliaties	 onwillig	
zijn in het aanpassen van hun huidige beleid rondom het toekennen van plekken aan coassistenten, 
voornamelijk als ze een duidelijke voorkeur hebben voor een student die ze van de werkvloer kennen. 
De	 Studentenraad	 wil	 dit	 ondervangen	 door	 het	 open	 te	 bespreken	 tijdens	 affiliatie-overleggen.

Voorlichting
De Studentenraad vangt op dat er onvoldoende informatievoorziening over de start van de SAS is, 
waardoor studenten zich onvoorbereid en onzeker voelen. Wij willen zorgen dat studenten beter 
voorgelicht zijn, zowel over de keuzemogelijkheden van de SAS-plekken, als over de leerdoelen van 
de SAS. Wij willen dit bereiken door te sparren met de SAS-coördinator over de mogelijkheid om 
een een (web)-seminar over de SAS op te zetten. De Studentenraad is zich ervan bewust dat dit in 
eerste instantie tijdsintensief kan zijn, maar heeft er vertrouwen in dat dat een duurzame optie is.

Nieuwe master

Op 6 september 2021 is de eerste mastergroep van het nieuwe curriculum Epicurus met de klinische 
stage gestart. Realistisch gezien zullen in de opstartfase nog kinderziektes zitten die pas aan het licht 
komen nadat de eerste mastergroep is begonnen. De Studentenraad maakt het dit jaar een van haar 
prioriteiten om deze kinderziektes snel te signaleren en terug te koppelen aan de opleiding, zodat er 
tijdig een oplossing gevonden kan worden. Wij willen dit bereiken door periodiek het beloop van de 
master Epicurus te evalueren met zowel studenten als de opleiding. Wij willen de masterstudenten 
uit Epicurus regelmatig om hun mening vragen om op de hoogte te blijven van de lopende zaken 
binnen het nieuwe curriculum. Ook willen wij de studenten bereiken door de Studentenraad zich aan 
de start van elke mastergroep te laten voorstellen in de vorm van een video, om een laagdrempelige 
benaderbaarheid te creëren. Daarnaast zullen wij actief contact houden met de CoRaad, die in elke 
mastergroep een direct contactpersoon heeft zitten en zo een korte lijn heeft met de eerste lichting 
studenten van de master Epicurus. Een struikelblok bij het tijdig oplossen van de gesignaleerde 
problemen is dat het curriculum nog niet volledig af is en er daardoor veel tijd gaat naar het 
ontwikkelen van de latere fases van nieuwe master. Hierdoor kan het zijn dat er minder tijd gaat naar 
andere problemen die er op dat moment spelen. Indien dit gebeurt, zal de Studentenraad de noodzaak 
van het tijdig veranderen van de zaken die onvoldoende werken blijven aankaarten bij de opleiding. 
Wij onderhouden hiervoor het hele jaar korte lijnen met de projectgroep van de master Epicurus.

Curius+
Op 15 februari 2021 zijn de laatste studenten met het coschapprogramma van Curius+ 
gestart. Hoewel dit curriculum op zijn eind loopt, ziet de Studentenraad nog verbeterpunten 
te behalen. Daarbij willen wij bovendien een soepele uitfasering waarborgen.
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Overgangsregeling
Bij de uitfasering van de master Curius+ zijn er overgangsregelingen door de opleiding opgesteld 
om terug te stromen naar de nieuwe master. De Studentenraad wil dat de studenten die hiermee te 
maken krijgen en problemen ondervinden ons laagdrempelig weten te bereiken, zodat zij actief 
kunnen worden geholpen met de problemen die zijn ontstaan bij de overgang. De Studentenraad 
voorziet problemen in de overgangsregeling vanwege de volgorde van coschappen die is gewijzigd 
in de nieuwe master. Wij willen met de opleiding op zoek naar een passende oplossing voor 
studenten die eventueel vertraging oplopen door de wissel naar het masterprogramma Epicurus.

Verbeteringen
De Studentenraad wil dat veranderingen die goed blijken te functioneren in het nieuwe curriculum 
Epicurus, waar mogelijk, worden geïmplementeerd in het oude curriculum . Wij zien dat er 
kwalitatief hoog nieuw onderwijs is gemaakt, waaronder nieuwe online modules. De Studentenraad 
zou graag zien dat deze modules ook beschikbaar worden gesteld voor studenten van Curius+. 

Kwaliteit coschap locaties

Al lange tijd krijgen verschillende coschap locaties van hetzelfde specialisme uiteenlopende 
beoordelingen. Waar de ene locatie bovengemiddeld scoort, scoort de andere locatie juist een 
onvoldoende.	Dit	betekent	dat	een	student	afhankelijk	is	van	de	coschapplek	waar	hij	of	zij	terecht	komt.	
Wij vinden dat alle coschapplekken van gelijke kwaliteit moeten zijn. Hiervoor willen we samen met de 
opleiding analyseren wat de verschillen zijn, evaluaties houden onder studenten over de zwaarwegende 
thema’s die passen bij een ‘goed en leuk’ coschap, zoals goede introductie, duidelijk rooster, 
laagdrempelig contact met arts-assistenten en de lager scorende locaties verder onderzoeken. Door deze 
zwaarwegende thema’s te delen met de coschapplekken, hopen we ze te helpen verbeteren. Bovendien 
hopen we dat de bovengemiddeld scorende locaties de minder scorende locaties tips kunnen verschaffen. 

Aangepaste pakketten
Bij de master Geneeskunde zijn er weinig studenten die met een aangepast pakket studeren. Hierdoor 
wordt deze groep studenten vaak vergeten. Wij willen graag meer aandacht voor deze studenten 
en de problemen die zij bemerken tijdens hun opleiding. De Studentenraad wil meer contact 
zoeken met deze studenten om hun problemen snel terug te kunnen koppelen aan de opleiding. 

Goede zorg
In het huidige curriculum Curius+ wordt weinig aandacht besteed aan basisvaardigheden van 
de basisarts. Daarbij is er weinig educatie over de structuur van een ziekenhuis en wat daarbij 
komt kijken. Uit de Nieuwjaarsenquête 2020-2021 blijkt dat studenten voornamelijk onderwijs 
missen over onderwerpen zoals ziekenhuismanagement (50%), praktische vaardigheden 
(46%), medisch leiderschap (43%) en duurzaamheid (50%) (1). De Studentenraad wil 
graag dat deze thema’s opgenomen worden in het curriculum, bijvoorbeeld in de vorm van 
voorbereidend onderwijs voor de semi-artsstage. Hierover willen wij met de opleiding in gesprek.

1. Rapport Studentenraadsenquête Academisch jaar 2020-2021
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Narede

Wij hopen dat u met plezier ons jaarplan heeft gelezen en u een goed beeld heeft gekregen van 
waar wij ons komend jaar mee bezig zullen houden. Komend jaar zullen wij ons niet alleen 
focussen op de plannen benoemd in ons jaarplan. We zullen ook immer openstaan voor 
nieuwe ideeën, uitdagingen en visies. Wij nodigen u dan ook graag uit om met ons het gesprek 
aan te gaan. Dit geldt voor iedereen, zowel studenten, docenten als beleidsmakers. Mocht 
u naar aanleiding van de stukken nog vragen hebben, schroom dan niet om ons te mailen of 
langs te lopen (kamer J0-108.1). Samen streven wij continu naar kwalitatief goed onderwijs!



28 studentenraad@amc.uva.nl - 020-5668666 - Meibergdreef 15 - kamer J0-108.1


