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Input begroting AMC

Geachte Raad van Bestuur, beste drs. van den Maagdenberg,
De Studentenraad (SR) is door de afdeling Finance & Control gevraagd input te leveren op de
begroting van het AMC. Als Studentenraad willen wij u graag adviseren met de volgende
onderwerpen rekening te houden bij het maken van de begroting.
Beoordelingssysteem in de masterfase van de studie geneeskunde
Al enige jaren blijkt uit de NSE dat het beoordelingssysteem in de masterfase onvoldoende
scoort. Dit geluid komt niet alleen vanuit de studenten, zo heeft prof. dr. Van Trotsenburg een
plan opgesteld om hier een grote verbeteringsslag in te slaan. Dit plan, onderdeel van het
project ‘Leerdoelen en Eindtermen’, wordt nu samen met het Centrum voor Evidence Based
Education (CEBE) verder uitgewerkt. Het project is nu in een fase aangekomen dat er details
uitgewerkt worden en een pilot opgezet zal moeten worden. De SR staat volledig achter dit
project en ziet het dan ook graag terug op de begroting 2018.
Blended learning
Het AMC loopt voorop als het gaat om het uitvoeren van Blended Learning in het onderwijs. De
ontwikkeling en implementatie van Blended Learning is destijds bekostigd vanuit het AMC
innovatiefonds. In het overleg met het Opleidingsteam geneeskunde, heeft dr. Verheijck
aangegeven dat hij Blended Learning graag structureel opgenomen ziet in het curriculum en
daarom op de begroting. De SR ziet constante verbetering van het onderwijs - en daarmee
Blended Learning - als groot speerpunt. Mede gezien het één van de kerntaken van het AMC
is,ondersteunen wij de wens van dr. Verheijk en adviseert de SR om geld voor het blijven geven
en ontwikkelen van Blended Learning op te nemen in de begroting voor 2018.
Collegezalen
De SR zou graag zien dat er geld wordt gereserveerd voor de verbouwing van collegezalen en
andere studieruimtes. Deze zomer is gestart met de verbouwing van collegezaal 1, waar de
reacties erg positief over zijn, maar waar al bleek dat de verbouwing meer geld zou kosten dan
verwacht/begroot. Voor aankomend studiejaar staat de verbouwing van collegezaal 2 of 3 op
het programma. De SR ziet graag dat hier voldoende voor wordt begroot.

Medische Bibliotheek
Volgend jaar zullen er twee lopende jaren van het nieuwe curriculum Epicurus zijn. Zelfstudie
en team-based learning maken een groot deel uit van dit curriculum. Goede faciliteiten zijn
daar dus hard voor nodig. Per eind augustus zullen er onderzoekers worden gehuisvest in een
lokaal in de Medische Bibliotheek (MB). Hierdoor zijn er minder studieplekken beschikbaar
voor studenten. Er zijn plannen om de bovenverdieping van de MB te verbouwen, waardoor er
meer studieplekken en vooral samenwerkingsplekken komen, iets wat hard nodig is in het
nieuwe curriculum. Zeker gezien de huisvesting van bovengenoemde onderzoekers. De SR ziet
graag dat hier voldoende voor wordt begroot.
Internationalisering
Wij zien het AMC graag als voorloper in internationalisering binnen de medisch academische
wereld. Het is een rol die past bij de faculteit, het ziekenhuis en bij de stad. Zowel op onze
eigen sinterklaasenquête als de Nationale Studenten Enquête (NSE) scoort internationalisering
slecht op het AMC. Momenteel wordt er naar de mening van de SR te weinig gedaan om het
gewenste niveau van internationalisering te bewerkstelligen. Wij merken dat de intentie
hiervoor wel bestaat, maar dat er niet altijd voldoende budget is. Wij hopen dat het opnemen
van internationalisering in de begroting ervoor zorgt dat het AMC grote stappen kan nemen op
dit gebied. De SR denkt indien de onderstaande problemen worden aangepakt, door meer
ruimte te maken op de begroting, de NSE en sinterklaasenquête erop vooruit gaan:
• Veel studenten geven aan dat geld een drempel vormt om naar het buitenland te
reizen (bijvoorbeeld bij de verpleeghulpstage). Voorheen werden er beurzen
toegekend voor internationale ervaringen. Aan deze oude regeling en best-practises
van de Vrije Universiteit Medisch Centrum kunnen we een voorbeeld nemen met
betrekking tot internationalisering.
• Een belangrijk onderdeel van een succesvolle internationaliseringsbeleid is contact
leggen met andere medische instellingen over de wereld. Docenten of coördinatoren
kunnen worden uitgezonden naar andere universiteiten en aldaar contacten te leggen
en een verbintenis aan te gaan met de geneeskundeopleiding van het AMC. Zo vindt
er een soepele uitwisseling van studenten en kennis plaats.
• De ontwikkeling van Engelstalig keuzeonderwijs. Op deze manier heeft de faculteit
reciprociteit tegenover andere universiteiten/voor onderwijs in het buitenland.
Hiermee zou de faculteit der Geneeskunde lid kunnen worden van de Erasmusgroep.
Eigen studenten kunnen hiermee op andere plekken in Europa terecht voor
bijvoorbeeld keuzeonderwijs.
Immer tot toelichting bereid,
Met vriendelijke groet,
Namens de Studentenraad,

Diederick van Doorn
Voorzitter
Cc: Rien de Vos, Albert Kok
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