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Advies input begroting 2017

Geachte Raad van Bestuur, beste drs. van den Maagdenberg,
De Studentenraad wil u graag adviseren met de volgende onderwerpen rekening te
houden bij het maken van de begroting.
-

Het huisarts coschap

Veel coassistenten moeten op dit moment zelf hun plek regelen voor dit coschap. Om
huisartsen te stimuleren een plek aan te bieden, heeft de coördinator een initiatief gestart
waarbij huisartsen zich middels een contract voor 5 jaar aan het AMC verbinden, waarmee
ze een bonus van €5000,- krijgen. De Studentenraad voorziet dat het huidige budget voor
deze contracten tekort zal schieten en adviseert dan ook een realistische schatting te
maken voor het komende jaar.
-

Academische vaardigheden (bachelor thesis) Curius+

In Epicurus zijn vele initiatieven voor het verbeteren van de academische vaardigheden
van studenten. Echter, de aankomende jaren zijn er ook nog Curius+ studenten, die op dit
moment geen extra aandacht krijgen. De tutorgroepjes voor de bachelor thesis gaan zelfs
verdwijnen. De Studentenraad pleit voor het vrijmaken van fte’s om zo een coördinator te
vinden voor de tutorgroepjes dan wel voor het vrijmaken van geld om een aantal
onderdelen van Epicurus te kunnen implementeren in Curius+.
-

Collegezalen

Zoals de brief van de Studentenraad van 12 mei jongstleden vermeld, ziet de
Studentenraad graag dat de collegezalen een opknapbeurt krijgen. Inmiddels heeft hij
begrepen dat in de zomer van 2017 collegezaal 1 aan de beurt is. De Studentenraad ziet dit
dan ook graag terug in de begroting.
-

Plein J

De plannen voor de verbouwing van plein J zijn al in een vergevorderd stadium. Echter, de
planning wordt steeds weer naar achteren geschoven. De Studentenraad spreekt hier zijn
zorgen over uit en wil graag meegeven dat het geld dat nu beschikbaar is voor de
verbouwing ook beschikbaar moet blijven voor plein J, ongeacht de termijn waarop de
verbouwing plaatsvindt.

-

CDW / software voor studenten

Studenten MI kunnen op dit moment niet thuis aan hun opdrachten werken, omdat ze daar
de goede programma’s niet voor hebben. Coassistenten kunnen thuis niet op CDW
vanwege de koppeling met EPIC. De Studentenraad weet dat ICT in samenwerking met
Onderwijssupport bezig is met het realiseren van alternatieven om studenten de
mogelijkheid te bieden thuis aan hun studie te werken. De Studentenraad wil meegeven
dat hij vindt dat geld in deze geen belemmerende factor zou moeten zijn.
-

Evaluatie Epicurus

Met de start van het nieuwe curriculum in september begint er ook een periode van veel
evalueren en het onderwijs verbeteren. De Studentenraad juicht dit initiatief toe, maar
vraagt zich af of er wel voldoende middelen zijn om dit in de praktijk te brengen.

Immer tot toelichting bereid.
Met vriendelijke groet,
Namens de Studentenraad,

Jim Determeijer
Voorzitter
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