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Betreft reactie SR op MD/PhD notitie 

 

Geachte leden van het OT-gen, beste Jan Hindrik, 
 
De Studentenraad heeft met veel plezier de notitie gelezen. Hij steunt de positie van het OT-gen dat 
MD/PhD-studenten talenten zijn, die het AMC zou moeten koesteren. Hieruit vloeit voort dat deze 
studenten een voorrangspositie verdienen bij het verkrijgen van een SAS plek. 
De enige opmerking die de Studentenraad hierbij wil maken, is dat deze studenten bij voorkeur een SAS-
plek zouden moeten krijgen op de afdeling waar zij ook onderzoek doen, maar dat er gemotiveerd van deze 
regel afgeweken mag worden. Bijvoorbeeld wat betreft de afdeling: Voor MD/PhD-studenten die hun 
onderzoek doen op een afdeling waar geen SAS mogelijk is, bijv. celbiologie, zou een SAS-plek bij een 
aangrenzende afdeling, bijv. interne geneeskunde, kunnen horen. Maar ook wat betreft coschap: MD/PhD-
studenten die onderzoek doen in de radiologie zouden in plaats van een voorkeurs SAS-plek een voorkeurs 
keuzecoschapplek radiologie moeten krijgen, aangezien het niet mogelijk is een SAS radiologie te doen. In 
de ogen van de Studentenraad wringt het geven van een SAS-plek op deze manier het minste, omdat het zo 
goed te verkopen is als zijnde horende bij het traject.  
In de definitieve notitie hoopt de Studentenraad wat uitgebreider de motivatie te vinden om voor deze 
oplossing te kiezen. Denk hierbij aan de noodzaak die MD/PhD-studenten vaak hebben om een klinische 
stage te hebben volbracht alvorens zij in opleiding komen. Wanneer zij geen SAS doen bij de afdeling waar 
zij in opleiding willen komen, zullen zij na hun master alsnog deze stage regelen, wat gevolgen kan hebben 
voor de studenten die na hen gebruik willen maken van die plek. Daarnaast is het idee van een MD/PhD-
traject dat er aandacht is voor zowel het onderzoek gedeelte als het klinische gedeelte. Op dit moment 
hebben studenten echter het idee dat de aandacht vooral bij het onderzoek gedeelte ligt. Een SAS-plek die 
past bij hun onderzoek zou deze disbalans kunnen verminderen. 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Immer tot toelichting bereid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Studentenraad, 
 
 
 
 
 
Jim Determeijer      Lydia Schonewille 
Voorzitter      Secretaris 

 

 

 

 


