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Betreft Advies facultaire plan voor besteding van de kwaliteitsgelden 

  

Geachte Hans Romijn, Geachte Chris Polman, Geachte leden van de Raad van Bestuur, 
 

In uw brief (kenmerk: 19.01.010) van 15 januari 2018 vroeg u de Studentenraad om een advies 
te formuleren aangaande het facultaire plan voor besteding van de kwaliteitsgelden. De 
Studentenraad laat u middels deze brief graag kennisnemen van haar advies.  
 
Ten aanzien van het proces voorafgaand aan het vaststellen (inventarisatie en plenaire 
bijeenkomst) van de kwaliteitsgelden zijn wij als Studentenraad zeer tevreden. De mening en 
ideeën van de Studentenraad zijn meegenomen en duidelijk terug te zien in het plan. Wel heeft 
de Studentenraad bemerkt dat tegen het einde van het proces deadlines niet gehaald werden, 
waardoor wij het facultaire plan en adviesaanvraag laat hebben ontvangen. Dit maakt het lastiger 
voor de Studentenraad om mee te doen aan de discussie op centraal niveau.  
 
Kijkend naar het gehele facultaire plan beschouwt de Studentenraad het als positief dat de 
opleidingen Geneeskunde en Medische Informatiekunde besloten hebben om samen op te 
trekken betreffende de besteding van de kwaliteitsgelden. De Studentenraad is van mening dat 
de visie van de faculteit, namelijk het samenwerken van beide opleidingen, hierdoor versterkt 
wordt en dat dit een positieve invloed zal hebben op het onderwijs. 
  
Wat betreft de uitgewerkte thema’s ziet de Studentenraad dat er een concreet plan ligt voor het 
intensiveren van het onderwijs. Daarnaast beschouwen wij de inzet van Teaching Assistants 
(TA’s) als positief. De Studentenraad gelooft dat door middel van extra docenten de vraag naar 
kleinschalig onderwijs vanuit de student kan worden beantwoord. Ook zal de inzet van TA’s een 
mooie overbruggingsperiode zijn voor basisartsen, waarin zij zich kunnen profileren binnen het 
onderwijs.  
De Studentenraad maakt zich echter wel zorgen over de werving en beschikbaarheid van de TA’s 
en zou hier graag een concreet plan voor zien. Ten eerste komt in het plan niet duidelijk naar 
voren dat TA’s een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) kunnen behalen. De Studentenraad denkt 
dat middels de betreffende kwalificatie, net opgeleide artsen gestimuleerd worden om een 
bijdrage te leveren aan het onderwijs. Daarom zou de Studentenraad graag zien dat in het plan 
duidelijk vermeld wordt dat de TA’s de mogelijkheid krijgen om hun BKO te halen.  Ten tweede 
ziet de Studentenraad graag in het plan beschreven hoe de TA’s precies opgeleid gaan worden 
nadat zij aangesteld zijn. Ten derde is in het plan beschreven dat TA’s in principe voor drie jaar 
worden aangesteld. Onze verwachting is dat een periode van drie jaar mogelijk basisartsen zal  
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afschrikken. De vermelding van de mogelijkheid tot een kortere aanstellingsperiode lijkt ons 
wenselijk. 
 
Verder staat in het plan beschreven dat de toename van kleinschalig onderwijs zal zorgen voor 
het terugbrengen van het aantal uren grootschalig onderwijs. De Studentenraad wil echter 
benadrukken dat studenten geen toename van kleinschalig onderwijs willen als dit ten koste gaat 
van de hoorcolleges, gezien hoorcolleges door veel studenten op de faculteit als nuttig worden 
ervaren en worden geassocieerd met het studeren aan een universiteit. Het vervangen van de 
relatief grootschalige werkcolleges geniet dan ook onze voorkeur boven het vervangen van de 
hoorcolleges.  

 
Het E-health Living Lab is een WOW-project dat ons inziens een waardevolle aanvulling is op het 
curriculum Medische Informatiekunde. Het stelt de studenten in staat om verschillende ideeën 
in de praktijk uit te voeren op het gebied van E-health. Door deze ideeën in de praktijk te brengen, 
kunnen de studenten zich verdiepen in een onderwerp van hun eigen interesse en kunnen zij zich 
beter oriënteren binnen het vakgebied.  De Studentenraad ziet graag dat in de toekomst het E-
health Living Lab gebruikt zal worden voor interprofessioneel onderwijs tussen studenten van 
de opleidingen Medische informatiekunde en Geneeskunde. 
 
De Studentenraad is van mening dat het tweede WOW-project, de uitbreiding van de leerlijn MPV 
met kleinschalige workshops, ontzettend belangrijk is. Wij verwachten dat workshops met 
onderwerpen als mentale gezondheid en loopbaanoriëntatie een waardevolle uitbreiding 
kunnen zijn van het curriculum. De Studentenraad wil opmerken dat de eerder genoemde TA’s 
mogelijk ingezet kunnen worden voor het organiseren van deze workshops. Daarnaast zouden 
wij graag concreter in het plan terugzien hoe vaak deze workshops zullen plaatsvinden en voor 
welke studenten deze workshops beschikbaar zullen zijn.  

 
De Studentenraad is verder zeer enthousiast over het plan voor de ontwikkeling van een app 
waarmee docenten laagdrempelig feedback kunnen krijgen. De Studentenraad zou ook graag in 
het plan terugzien dat de app ingezet zal worden voor real time feedback vanaf de verschillende 
coschap locaties, waardoor coschappen snel en continu geëvalueerd kunnen worden. Ook het 
uitvallen van onderwijs kan met behulp van de app gemonitord worden. De Studentenraad ziet 
graag dat er bij de inhoudelijke ontwikkeling van de app studenten betrokken worden door 
middel van een brainstormsessie of een werkgroep, zodat de app zo goed mogelijk aansluit bij de 
wensen van studenten. Dit zal er namelijk voor zorgen dat studenten de app ook daadwerkelijk 
zullen gebruiken voor de evaluatie van hun onderwijs.  
 
De bijgevoegde begroting is ons inziens volledig en sluit goed aan op het voorgestelde plan. We 
vinden het goed te zien dat er duidelijke indicatoren benoemd zijn om de uitvoering van het plan 
te meten. We missen echter indicatoren voor het meten van verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs. Wij vinden dit een belangrijk aspect en zien graag dat er een duidelijk uitgewerkt plan 
komt voor het meten van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs de komende jaren. 
  
De Studentenraad ziet graag een jaarlijkse evaluatie, waarin de beoogde doelen worden 
besproken en ook een jaarlijkse realisatie wordt gepresenteerd aan de medezeggenschap.  Zo kan 
de faculteit tijdig plannen aanpassen en het geld volwaardig inzetten.  
 
 
De Studentenraad 
 
Besluit 
 
Positief te adviseren over het facultaire plan voor besteding van de kwaliteitsgelden, mits: 
 

- Er een duidelijk meerjarenplan wordt gemaakt voor het werven en opleiden van 
TA’s en er bovendien duidelijk vermeld wordt dat TA’s een BKO registratie 
kunnen behalen;  

- Uitbreiding van het kleinschalig onderwijs niet ten koste gaat van de tijd voor 
grootschalige hoorcolleges. 

- Er een plan komt voor het meten van verbetering van de kwaliteit van onderwijs 
door het besteden van de kwaliteitsgelden.  



  
 

Pagina 3 ~ 3 

 

 
 

 
- Er een jaarlijkse evaluatie met realisatie komt, waarvan de Studentenraad op de 

hoogte wordt gesteld.  
 
 
 
 
Immer tot toelichting bereid, 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Studentenraad, 
 
 
  
Liesanne van Veen    Sanne Evers                Maartje Serlé 
Voorzitter    Vicevoorzitter                  Secretaris  
 

 

 

 


