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Betreft Advies conceptbegroting Faculteit der Geneeskunde 

       

      
Geachte prof. dr. Romijn, leden van de Raad van Bestuur, 

 

Begin oktober is de Studentenraad om advies gevraagd aangaande de conceptbegroting van de 

Faculteit der Geneeskunde. De Studentenraad heeft verscheidene gesprekken gehad met het 

Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO), Finance and Control (F&C) en de Ondernemingsraad.  

 

In het algemeen is de Studentenraad tevreden met de aangekaarte hoofdlijnen en thema’s van 

de facultaire begroting. In het bijzonder de curricula vernieuwingen, internationalisering, 

student engagement en docentprofessionalisering zijn hiervoor noemenswaardige punten. 

Daarnaast is zij erg verheugd om de voorgedragen aandachtspunten van de Studentenraad  

goed belicht te zien in de facultaire begroting. Zodoende is er een goede basis gelegd voor 

aankomend jaar.  

 

Echter, om op hoog niveau te presteren en om hoogwaardig, kwalitatief onderwijs te leveren, is 

het nodig om kritisch te blijven kijken naar de genoemde thema’s. Om de ambitieuze instelling 

van de Faculteit der Geneeskunde waarlijk te doen vervullen, blijft het noodzakelijk om te 

streven naar vooruitgang. De beschreven hoofdlijnen zijn daarvoor van fundamenteel belang, 

maar zijn slechts de vereiste basisvoorwaarden voor hoogstaand onderwijs. De Studentenraad 

heeft we daarom kritisch gekeken naar de thema’s en is uiteindelijk tot het volgende advies 

gekomen.  
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Besluit 

De Studentenraad besluit positief te adviseren aangaande de conceptbegroting van de Faculteit 

der Geneeskunde, mits de volgende aandachtspunten meegenomen worden in de definitieve 

begroting: 

● Studentenpsychologen 

● Kwaliteitsgelden 

 

Daarbij verzoekt zij u om de volgende aandachtspunten op te nemen in de begroting 2021: 

● Internationalisering 

● Health Incubator (student engagement) 

 

In de bijlage treft u deze aandachtspunten nader toegelicht. 

 

Immer tot toelichting bereid, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de studentenraad, 

 

 

 

 

Daniëlle de Nobel   Larissa Heideman  Marlinde van Eijk 

Voorzitter   Vicevoorzitter   Secretaris 

     
 
 
 
 
 
Cc: Instituut Onderwijs en Opleiden, Finance and Control, Ondernemingsraad, 
Opleidingscommissie Medische Informatiekunde, Opleidingscommissie Geneeskunde, 
Opleidingsteam Medische Informatiekunde, Opleidingsteam Geneeskunde 
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Bijlage 1 
 

Studentenpsychologen 

Mentale gezondheid is over de jaren heen voor vele medezeggenschapsorganen een belangrijk 

onderwerp op de agenda geworden. Stress, spanningsklachten en burn-outs, het zijn pijnpunten 

waar studenten in toenemende mate mee geconfronteerd worden en waar menig hedendaagse 

geneeskundestudent tegenaan loopt. Vanuit de studenten is daarom de vraag naar hulp en 

begeleiding in de vorm van studentenpsychologen ontstaan. Echter, deze vorm van hulp is niet 

altijd even zichtbaar geweest en de studentenpsychologen zijn momenteel nog suboptimaal 

bereikbaar voor de geneeskundestudent. Op dit moment zijn de studentenpsychologen namelijk 

enkel en alleen gelokaliseerd op Roeterseiland, waardoor de drempel voor het zoeken van 

psychische hulp voor de geneeskundestudent nog te hoog is. De Studentenraad betreurt dit en 

wil u daarom tot nieuwe inzichten brengen. Door inzet van de Centrale Studentenraad zal er 

binnenkort een pilot starten, waarbij studentenpsychologen een dagdeel aanwezig zijn op 

diverse faculteiten, zodat studenten een intake kunnen hebben op hun eigen faculteit in plaats 

van dat zij daarvoor naar Roeterseiland zouden moeten reizen. De Studentenraad is en blijft nog 

steeds een ferme voorstander van deze pilot en hoopt dan ook dat bovengenoemde initiatief 

spoedig uitgebreid kan worden. Zij ziet graag dat de studentenpsychologen op korte termijn, 

aanvullend op de al toegezegde intakes, ook vervolgconsulten op de Faculteit der Geneeskunde 

zullen aanbieden. Al met al is de Studentenraad van mening dat de structurele aanwezigheid 

van studentenpsychologen op de Faculteit der Geneeskunde een toegevoegde waarde zal zijn bij 

de verbetering van de mentale gezondheid van studenten. Zij acht het belangrijk dat hiervoor 

binnen het gestelde budget ruimte wordt gecreëerd en dan in het bijzonder voor de Faculteit 

der Geneeskunde. Graag ziet zij dat op korte termijn gestart wordt met de reeds genoemde pilot 

en verzoekt zij u om het structureel inzetten van de studentenpsychologen op de Faculteit der 

Geneeskunde te faciliteren. De Studentenraad is ervan overtuigd dat, met het gedecentraliseerd 

lokaliseren van de studentenpsychologen, de Universiteit van Amsterdam vol trots kan spreken 

over het willen bevorderen van de mentale gezondheid van haar studenten.  

 

Kwaliteitsgelden 

De Studentenraad kijkt uit naar de realisatie van de facultaire investeringsplannen voor de 

kwaliteitsgelden. In het kader hiervan wil zij graag een project, dat zich momenteel in de 

opstartende fase bevindt, onder uw aandacht brengen. 

Dit project focust zich op het aanbieden van passende, hernieuwde faciliteiten voor het 

intensiveren van kleinschalig onderwijs. Momenteel is de Faculteit der Geneeskunde hard bezig 

met verscheidene verbouwingen, waaronder een van onze collegezalen, in het kader van 

kleinschalig onderwijs. Naast deze collegezaal, behoeven ook de onderwijsruimtes vernieuwing 

en dan met name de kleinere lesruimten. De Studentenraad voorziet dat deze lokalen 

gerenoveerd zullen moeten worden om aan te sluiten op het moderne onderwijsconcept van 

kleinschalig onderwijs. Momenteel belemmert niet alleen de infrastructuur, maar ook de 

verouderde apparatuur van deze lokalen de volledige implementatie van de gewenste vorm van 

kleinschalig onderwijs. De Studentenraad acht het nodig dat er binnen het budget ruimte 

gecreëerd zal moeten worden voor deze lokalen. Echter is er enkel op centraal niveau geld 

vrijgemaakt voor passende en goede faciliteiten. Daarnaast attendeert zij u erop dat er ook op 
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lange termijn gekeken moet worden naar de structurele kosten voor het onderhouden van deze 

nieuwe lokalen in het kader van intensivering van kleinschalig onderwijs. Merendeels van deze 

initiële en structurele huisvestingskosten worden gedekt door het Amsterdam UMC - locatie 

AMC, maar ook zij is beperkt in haar investeringen. Concluderend verzoekt zij u dan ook om 

ontvankelijk te zijn voor de specifieke inbreng van de Faculteit der Geneeskunde met oog op het 

verdelen van het centrale budget van de kwaliteitsgelden voor faciliteiten. Tevens vraagt zij u 

om blijvend in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur aangaande  de structurele financiering 

van de huisvesting van de Faculteit der Geneeskunde. 

 

Internationalisering 

De Faculteit der Geneeskunde en de Universiteit van Amsterdam hebben een 

gemeenschappelijk belang hoog in het vaandel staan, namelijk de internationalisering van de 

universiteit. De Studentenraad sluit zich volledig bij dit streven aan en wil graag zoveel mogelijk 

de toekomstige plannen en projecten in het kader van internationalisering steunen. Zij is in het 

bijzonder erg content met de internationale banden die door de Faculteit der Geneeskunde 

worden gelegd met als uiteindelijk doel de uitwisseling van kennis onder de internationals en 

haar eigen studenten. Noemenswaardige plannen hiervoor zijn de summer schools met o.a. de 

University of Birmingham, uitwisselingsprojecten en internationale keuzevakken. De Faculteit 

der Geneeskunde zet zich hard in om een forse inhaalslag te maken op het gebied van 

internationalisering, waar de Studentenraad zich enthousiast bij aansluit en actief meedenkt 

over potentiële projecten. Om uiteindelijk op het gewenste niveau te komen en de projecten te 

kunnen bewerkstelligen, verzoekt de Studentenraad u om tijdig rekening te houden in de 

begroting met deze grootse, veelbelovende plannen. Desalniettemin wil zij de oprichting van 

een internationaliseringspanel op de Faculteit der Geneeskunde steunen, waarvoor extra budget 

zeer gewenst is. Concluderend hoopt de Studentenraad u duidelijk gemaakt te hebben dat de 

Faculteit der Geneeskunde zich inspant om haar faculteit internationaal op de kaart te zetten, 

en verzoekt u dan ook om ruimdenkend te kijken naar het gereserveerde budget voor 

internationalisering met oog op de begroting 2021. Zij zal te zijner tijd met een helder plan en 

de specificatie van de kosten komen. 

 

Health Incubator (student engagement) 

In de loop der jaren heeft er een interessante verschuiving plaatsgevonden met oog op de ideale 

student. Als Universiteit van Amsterdam maar ook als Faculteit der Geneeskunde zijn we onze 

studenten steeds meer gaan uitdagen om zichzelf te blijven ontwikkelen buiten de 

collegebanken om. Een passend voorbeeld hiervan is de groei van student engagement, dat op 

onze faculteit zijn bestaan heeft te danken aan het initiatief van enthousiaste studenten. Graag 

wil de Studentenraad daarom in het kader van student engagement het volgende aan u 

voorleggen. De Faculteit der Geneeskunde ondersteunt momenteel een nieuw project, ook wel 

de Health Incubator genoemd, die goed aansluit op het doel van student engagement. De Health 

Incubator is een initiatief in het bijzonder gericht op de ambitieuze, gedreven student die op 

een innovatieve manier iets wil bijdragen aan de zorg. Denk hierbij aan projecten gericht op de 

zorg die niet alleen de geneeskundestudent aangaan, maar ook de student van de opleiding 

kunstmatige intelligentie met de kennis over de zorgtechnologieën, of de rechtenstudent met 

het inzicht op de juridische aspecten van het opzetten van deze projecten. Zo zijn er vele 

voorbeelden te schetsen, maar de essentie van het verhaal is dat de Studentenraad met deze 

voorbeelden u wil laten zien dat een zodanig goed initiatief gedeeld zou moeten worden. Met de 
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Health Incubator hoopt zij dan ook een samenwerking aan te gaan met verscheidene faculteiten, 

het liefst door dit op centraal niveau hoog op de agenda te plaatsen, om zodoende te werken 

naar de optimale vorm van student engagement op vele faculteiten. Daarnaast voorziet de 

Studentenraad dat het behouden van dit project, het aansturen van de diverse partijen en het 

faciliteren van deze excellente studenten enige kosten met zich mee zullen brengen. 

Samenvattend verzoekt de Studentenraad u het volgende: 

1. De Health Incubator, in het kader van student engagement, op centraal niveau 

bespreekbaar te maken. De Studentenraad wil u hier graag in bijstaan. Zij ziet een 

bijzonder vruchtbare toekomst in dit project en ziet de potentie om dit interfacultair 

uit te breiden, en daarmee een grotere uitwisseling van kennis en voorzieningen plaats 

te laten vinden. 

2. Rekening te houden met de bijkomende kosten. Graag ziet zij de Health Incubator, in 

het kader van student engagement, als aandachtspunt terug in de begroting 2021 om 

zodoende dit project te kunnen blijven financieren. 

 


