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Advies startdatum nieuwe master Geneeskunde

Geachte prof. dr. Peerdeman, geachte leden van de Stuurgroep nieuwe master Geneeskunde,
In de eerste adviesbrief omtrent de nieuwe masteropleiding Geneeskunde (kenmerk U.19.47)
heeft de Studentenraad drie voorwaarden gesteld voor zij tot een positief advies kon overgaan.
Dankzij frequent contact is er op korte termijn aan de eerste twee van haar drie voorwaarden
voldaan. In eerdere correspondentie is aangegeven dat aan de eerste twee voorwaarden is
voldaan (kenmerk U.19.58). In de periode daaropvolgend is veelvuldig overlegd over haar
derde voorwaarde, betreffende het opstellen van een begeleidingsplan. 26 november jl. heeft de
Studentenraad in een adviesbrief (kenmerk U.19.58) kenbaar gemaakt dat er nog onvoldoende
aan de derde voorwaarde was voldaan. Zij gaf aan hierover in gesprek te willen gaan.
Sindsdien is er meermaals contact geweest tussen de Studentenraad en prof. dr. Peerdeman en
prof. dr. Van Trotsenburg om een schriftelijk plan op te stellen voor de realisatie van deze derde
voorwaarde. Op 6 december jl. heeft de Studentenraad een dergelijk plan ontvangen, aangaande
de begeleiding van de student in de wachttijd voorafgaand aan de nieuwe master Geneeskunde.
Gelijktijdig is haar gevraagd om haar eerdere negatieve advies te heroverwegen. De
Studentenraad wil in deze adviesbrief allereerst nogmaals de gemaakte afspraken en
randvoorwaarden omtrent deze begeleiding benoemen en beschrijven.
Onderstaand vindt u de desbetreffende afspraken en randvoorwaarden:
1. Het begeleidingsplan, zoals besproken met prof. dr. Peerdeman en prof. dr. Van
Trotsenburg, wordt verder uitgewerkt en tijdig nageleefd. De aandachtspunten in het
begeleidingsplan omtrent de communicatie, dienen uitgevoerd te zijn uiterlijk ten tijde
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van de eerste communicatie naar de student. Gedurende de looptijd van de nieuwe
master Geneeskunde dient het begeleidingsplan frequent geëvalueerd en waar nodig
geüpdatet te worden. Dit in samenspraak met de Studentenraad.
De Studentenraad waardeert het idee om het takenpakket van de huidige
studieadviseurs uit te breiden met begeleiding van de student tijdens de wachttijd.
Echter wil zij benadrukken dat dit niet ten koste mag gaan van de taken die zich reeds
bevinden in de functieomschrijving van de studieadviseurs. Daarbij mag dit er ook niet
toe leiden dat de wachttijd voor een afspraak met de studieadviseurs toeneemt. Indien
dit wel gebeurt, wil de Studentenraad graag hierover in gesprek om mee te denken hoe
dit opgelost kan worden.
De nominaalregeling voor de huidige derdejaars Epicurus studenten dient te worden
heropend zoals besproken tijdens het stuurgroepoverleg van 17 september jl. Er is op
dit moment voldoende plek om het huidige aantal aanmeldingen nog in de huidige
master te kunnen laten starten. Indien er door heropening meer aanmeldingen voor de
nominaalregeling zijn dan plekken, zal een deel in de nieuwe master terecht komen.
Deze groep zal dan voor de studenten van hun eigen studiejaar geplaatst worden.
De wetenschappelijke stage wordt gepland voorafgaand aan de coschappen als
tijdelijke curriculumwijziging. Desalniettemin wordt er duidelijk naar de studenten
gecommuniceerd dat, het doen van de wetenschappelijke stage voorafgaand aan de
klinische stages, geen verplichting is.
De groep studenten die de wetenschappelijke stage voorafgaand aan de klinische
stages doet en de groep studenten die deze aan het einde doet, worden als gelijk
beschouwd en als gelijk behandeld. Bij zowel voorziene als onvoorziene problemen die
optreden door de tijdelijke curriculumwijziging zullen alle studenten zo goed als
mogelijk door de opleiding ondersteund worden.
Eventuele onvoorziene kosten die optreden door het invoeren van de nieuwe
masteropleiding Geneeskunde zullen niet tot bezuinigingen leiden op de financiering
van andere onderwijsonderdelen en -investeringen.
De Onderwijs en Examenregeling voor de nieuwe master Geneeskunde dient bij
voorkeur vastgesteld te zijn voor 1 september 2020, echter uiterlijk voor 1 maart
2021. De Studentenraad ziet dit noodzakelijk gezien de start van de wetenschappelijke
stage in maart 2021 zal plaatsvinden.

De Studentenraad wil haar waardering uitspreken voor de frequente constructieve overleggen
die zij heeft gehad met prof. dr. Peerdeman en prof. dr. Van Trotsenburg. Zij is verheugd deze
gang van zaken voort te kunnen zetten in de vorm van regelmatig overleg om op de hoogte te
blijven van alle nieuwe ontwikkelingen omtrent de nieuwe masteropleiding Geneeskunde.

Besluit
Met inachtneming van bovenstaande randvoorwaarden en afspraken, adviseert de
Studentenraad positief aangaande het voorstel om per 1 september 2021 te starten met het
klinische programma van de nieuwe master Geneeskunde en in de communicatie aan te geven
dat het wetenschappelijke programma start per 1 maart 2021.
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Immer tot toelichting bereid,
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