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Advies beleid recidiverende zij-instromers
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Geachte opleidingsdirecteur, beste Jan Hindrik,

Eind augustus werd de Studentenraad om advies gevraagd aangaande het zij-instroom traject,
meer specifiek omtrent het maken van een uitzondering in verband met meerdere studenten
die nog verschillende vakken open hebben staan. De Studentenraad heeft hier uitvoerig over
gesproken en is uiteindelijk tot twee adviezen gekomen die zij hieronder verder zal toelichten.

Allereerst wil de Studentenraad benadrukken dat zij het inzicht deelt dat het van belang is dat
er een passende oplossing komt voor deze groep studenten, zodat zij alsnog hun vakken kunnen
behalen. Echter wil zij wel benadrukken dat, hoewel zij inziet dat het een zwaar programma
betreft, studenten van tevoren weten waar zij aan beginnen zowel qua werkdruk als financiële
last. Het programma is een buitengewone kans om de driejarige bachelor in één jaar te kunnen
behalen, waardoor een aanzienlijke studieverkorting kan worden behaald. Dit is een unieke
mogelijkheid en daar moet naar haar mening dan ook niet te licht mee worden omgegaan. Zij
wil dan ook onderstrepen dat het hebben van een baan om te voorzien in levensonderhoud niet
alleen opgaat voor deze groep studenten en daarbij dus geen grond mag zijn om voor deze
groep een uitzondering te maken zonder hierbij de reguliere studenten dezelfde kans te geven.
Wat betreft het komen tot een oplossing voor het huidige studiejaar sluit de Studentenraad zich
grotendeels aan bij het advies van de Opleidingscommissie om een duidelijk onderscheid te
maken tussen herkansers (volgen geen onderwijs, optie 2b) en recidivisten (volgen wel
blokonderwijs met de daarbij behorende toetsen, optie 1). Hierbij heeft de Studentenraad wel

een duidelijke voorkeur om deze groep zij-instromers dit jaar te zien als herkansers, gezien de
mogelijke kinderziektes die opgetreden hebben bij het opzetten en uitvoeren van een nieuwe
zij-instroomprogramma.

Ten tweede heeft de Studentenraad opgemerkt dat in het contract gesproken wordt van
maximaal één tentamengelegenheid per 14 maanden (Reglement Contractanten Schakeljaar
Master Geneeskunde AMC-UvA 2018, artikel 5.3 lid 1), waarop enkel uitzonderingen gemaakt
kunnen worden door de Examencommissie. Op dit moment wordt het contract niet op deze
manier nageleefd en dat vindt zij spijtig. Niet alleen leidt dit tot onduidelijkheden en stress voor
de student, ook vormt het een basis tot willekeur en is het te voeren beleid niet duidelijk, indien
dhr. Ravesloot door welke omstandigheden dan ook (tijdelijk) niet beschikbaar is. Bovendien
kost deze manier van omgaan met het contract elk jaar veel tijd van de verschillende gremia om
tot een advies te komen.
Hoewel de Studentenraad op dit moment geen specifiek advies heeft over het aantal tentamen
gelegenheden dat een zij-instromer naar haar mening zou moeten krijgen, wil zij het
Opleidingsteam Geneeskunde met klem verzoeken om tot een consensus te komen aangaande
het aantal tentamen gelegenheden voor een zij-instromer en, indien van toepassing, tot een
eenduidig beleid of extra tentamengelegenheden de student een herkanser of recidivist maken
(met daaropvolgend dus het wel/niet verplichten van onderwijs en de beoogde manier van
cijferberekening). Hiervoor kan als voorbeeld gebruik gemaakt worden van de regels voor de
reguliere studenten zoals opgesteld in de Onderwijs en Examenregeling Epicurus artikel B4.7.
Tenslotte wil zij nog benadrukken dat het te allen tijde van groot belang is dat er een eenduidig
en uitvoerbaar beleid gevoerd wordt, zodat de onderwijsorganisatie duurzaam en effectief kan
blijven.
De Studentenraad licht dit graag verder toe in een volgende OTgen-SR vergadering.

Immer tot toelichting bereid,

Met vriendelijke groet,

Namens de studentenraad,

Daniëlle de Nobel
Voorzitter

Larissa Heideman
Vicevoorzitter

Cc: Opleidingscommissie Geneeskunde, decaan

Pagina 2 ~ 2

Marlinde van Eijk
Secretaris

