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Inleiding
Ieder jaar wordt er weer een nieuwe Studentenraad gevormd, al sinds 1969. Dat is niet zomaar
een uit de lucht gegrepen jaartal, in dat jaar vond de Maagdenhuisbezetting plaats. 500
studenten bezetten het Maagdenhuis maar liefst vijf dagen lang. Sinds die grote gebeurtenis
heeft iedere faculteit een Studentenraad die de belangen van de studenten zo goed mogelijk
probeert te vertegenwoordigen. Rond maart starten ieder jaar de verkiezingen, dan sluiten
studenten zich aan bij een partij die zijn of haar idealen het beste vertegenwoordigt. In juni vinden
dan de verkiezingen plaats; alle medestudenten kunnen stemmen en zo wordt uiteindelijk de
Studentenraad gevormd. Tien man met ieder zijn of haar eigen ideeën en idealen. Samen met
die tien mede-SR-leden wordt er een jaarplan opgesteld met doelen die de raad dat jaar wil gaan
behalen. Deze wordt altijd goed ontvangen door alle instanties binnen het AMC. De
Studentenraad wordt echt gehoord. Maar kunnen studenten zich ook echt vinden in de plannen
van de Studentenraad of zijn er andere problemen die hogere prioriteit behoeven? Daarvoor is de
Studentenraadsenquête in het leven geroepen. Ieder jaar, rond de jaarwisseling, vindt deze
plaats. Er komen allerlei faculteitsbrede onderwerpen aan bod.
Met ondersteuning van het Centrum voor Evidence Based Education (CEBE) zijn de vragen
opgesteld en vervolgens verwerkt in Evasys, het enquête-programma (zie bijlage). Dat de
enquête al online plaatsvond, was in deze tijd echt een gunst. Alle studenten hebben de enquête
dit jaar vanuit huis ingevuld. En dat hebben ze massaal gedaan; maar liefst 393 respondenten!
De enquête bevat verschillende soorten vragen: Likert-schaal, single-choice, multiple choice en
open vragen. Het verslag dat hieronder te lezen is, is gemaakt op basis van de geleverde
rapporten van het CEBE. Indien een student een keuze krijgt op een schaal van 1 tot 5, geldt dat
1 staat voor ‘zeer oneens’ en 5 staat voor ‘zeer eens’. In dit verslag worden de scores van 1 en 2
samengenomen om uit te drukken dat studenten het ergens niet mee eens is. De scores van 4
en 5 worden samengenomen om aan te geven dat een student het ergens wel mee eens is of
tevreden is. Het kan zijn dat de percentages niet direct terug te vinden zijn in de resultaten per
opleiding, omdat de percentages van 4 en 5, en 1 en 2 bij elkaar op zijn geteld.
Aan de hand van dit verslag zal de Studentenraad een aantal aanbevelingen doen op basis van
de resultaten. Om de betrokken partijen het nog enigszins te vergemakkelijken, hebben we een
beknopte aanbevelingslijst opgesteld, waarin per divisie staat vermeld wat voor aanbevelingen
wij als Studentenraad ze aanbieden. Aan alle studenten: heel erg bedankt voor het invullen van
de enquête. Jullie stem doet er echt toe! En aan alle betrokkenen: laten we er samen voor zorgen
dat we zo goed mogelijk onderwijs neer blijven zetten, dat is en blijft ons gezamenlijke doel.
Ik wens jullie namens de gehele Studentenraad veel leesplezier toe. Schroom vooral niet om ons
een berichtje te sturen via facebook, instagram of de mail indien je vragen of opmerkingen hebt.
Door het gesprek aan te gaan komen we samen dichterbij ons doel: het verbeteren van het
onderwijs.
Hartelijke groet,
Sarah Lutterman
Voorzitter van de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geneeskunde

Pagina 3 ~ 30

Bachelor geneeskunde

Pagina 4 ~ 30

Facultaire Studentenraad

NB: Veel vragen zijn gesteld met een range van 1 (zeer oneens) tot 5 (zeer eens). Responsen
met een range van 1 tot 2 zijn gedefinieerd als studenten die het ‘oneens’ zijn, een respons van 3
wordt als ‘neutraal’ beschouwd en responsen met een range van van 4 tot 5 zijn gedefinieerd als
studenten die het ‘eens’ waren met de stelling. In sommige gevallen zijn de responsen 1 en 5
apart toegelicht, indien deze interessante resultaten gaven.

Algemene zaken
Dit jaar werd de enquête door 245 bachelor geneeskunde studenten ingevuld. De enquête werd
vooral ingevuld door eerste- en derdejaars studenten (respectievelijk 35% en 37.9% van de
respondenten) en door minder respondenten uit het tweede jaar (27.2%).
Het overgrote merendeel van de studenten ervaart de studie geneeskunde zoals verwacht
(73.5%). In totaal is 91.9% van de studenten tevreden met hun studiekeuze, 67.8% is zeer
tevreden.
Conclusie:
De enquête is beter ingevuld dan verwacht, met maar 10 responsen minder dan vorig jaar. Dit is
meer dan verwacht door de moeilijkheden met de promotie door onvermogen om de enquête
fysiek te promoten. De verdeling van respondenten in de enquête toont onderrepresentatie van
tweedejaars studenten. De tevredenheid van studenten over de opleiding is hoog en is niet
gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit is een positief resultaat, omdat het laat zien dat de corona
crisis de tevredenheid met de opleiding weinig beïnvloed lijkt te hebben.

Corona en onderwijs
Studenten zijn redelijk tevreden met de communicatie vanuit de opleiding omtrent corona, die
door 66.1% van studenten als voldoende wordt beschouwd. Echter is de tevredenheid veel lager
omtrent de kwaliteit van het onderwijs: 38.8% van studenten vindt dat deze op peil is gebleven
desondanks de corona crisis.
Studenten zijn ook gevraagd naar ideeën om socialisatie van de studenten tijdens deze periode
te bevorderen. De meest voorkomende antwoorden waren meer fysiek onderwijs, activiteiten
vanuit de studievereniging MFAS, meer koffiemomenten (zoals georganiseerd tijdens WDD-3) en
meer online kleinschalige werkgroepen.
Conclusie:
De communicatie rondom corona wordt door de studenten als redelijk goed ervaren, maar in de
kwaliteit van het onderwijs valt nog veel winst te behalen. Studenten zijn duidelijk ontevreden
over de kwaliteit van het onderwijs en de oorzaak van deze ontevredenheid is niet duidelijk. Het
zou kunnen berusten op het feit dat het onderwijs digitaal is, of aan de kwaliteit van de online
lessen. De meest waarschijnlijke reden is de eerste, aangezien 91.9% van de studenten tevreden
is met hun opleidingskeuze, zoals eerder aangestipt. Een korte vervolg-enquête zou behulpzaam
zijn om een onderscheid hierin te maken.
De meest gangbare manier ter bevordering van socialisatie onder studenten lijkt het inplannen
van koffie momenten te zijn, welke door vele studenten als positief zijn ervaren. Echter is ons
vertelt door Dr. Bosnak dat deze koffie momenten slecht zijn bezocht, wellicht doordat de drempel
nog te hoog lag voor studenten om mee te doen.
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Mentale gezondheid
De resultaten naar aanleiding van de vragen over de mentale gezondheid zijn verontrustend:
slechts 44.5% van de studenten geeft aan zich mentaal gezond te voelen. Uit alle respondenten
geeft 12.3% aan behoefte te hebben om met iemand te praten vanuit de faculteit over hun
mentale gezondheid. 20.5% van de studenten geeft aan niet te weten hoe ze in contact kunnen
komen met studieadviseurs en 30% weet niet met welke vragen en problemen de student naar
de studieadviseur kan gaan. 21.2% van de studenten heeft onvoldoende tijd voor
extra-curriculaire activiteiten (onderzoek doen, bestuursjaar).
Conclusie:
Deze resultaten komen goed overeen met die van het UvAcare onderzoek, die aantoont dat 55%
van de bachelor geneeskunde studenten klachten hebben op het gebied van depressie of angst.
Meer dan de helft van de studenten voelt zich dus niet mentaal gezond en een aanzienlijk deel
van deze studenten zou hier graag ondersteuning in krijgen vanuit de opleiding door met iemand
te kunnen praten van de faculteit. Een op vijf studenten weet niet hoe ze in contact kunnen
komen met studieadviseurs en hoe deze hen kunnen helpen. Hierdoor ontvangen deze
studenten geen hulp vanuit de opleiding indien zij door mentale klachten achterlopen met hun
studieprestaties.
Een aantal studenten geven aan niet voldoende tijd over te houden voor extra-curriculaire
activiteiten. Echter ontstaat dit waarschijnlijk niet door een te hoge druk vanuit de opleiding. Zoals
later in dit rapport zal worden besproken, besteden weinig studenten meer dan 40 uur per week
aan de studie. De beperkte vrije tijd komt dus waarschijnlijk door werken of andere bezigheden
naast de studie. Hieraan valt weinig te veranderen.

Communicatie
70.6% van de studenten zou graag informatie vanuit de medezeggenschap ontvangen via
canvas, 56.7% via de email en 47.3% via de social media kanalen. Studenten ontvangen het
liefst informatie vanuit de opleiding via canvas en e-mail (respectievelijk 91.4% en 69.8%).
Studenten zijn redelijk tevreden met het beheer van de discussiefora op canvas: slechts 12.7%
vindt dat vragen onvolledig worden beantwoord (36.5% is neutraal, 50.8% is tevreden met de
volledigheid van de antwoorden), maar 24.2% van studenten vindt dat vragen te langzaam
worden beantwoord (47.3% is neutraal, 28.3% is tevreden met de snelheid van antwoorden).
Het beheer van de discussiefora op canvas is ook afhankelijk van het blok.
Het is voor 60% van studenten duidelijk wanneer ze de DSSD kunnen benaderen. Dit percentage
is gelijk over alle jaarlagen.
Er werd ook een open vraag gesteld over mogelijke verbeteringen in de communicatie. Hieruit
bleek dat de opleiding voor acute vraagstukken onvoldoende bereikbaar is (mede door de
afschaffing van het telefonisch spreekuur van de DSSD). Het is voor veel studenten niet duidelijk
of een vraag via canvas of de DSSD moet gaan. Veel studenten vonden ook dat de DSSD te laat
en onvoldoende antwoord geeft op vragen.
Conclusie:
Studenten hebben duidelijk een voorkeur voor canvas als communicatiekanaal vanuit de
medezeggenschap, wat verschilt ten opzichte van voorgaande jaren. Een canvas pagina voor de
Studentenraad zou ons communicatiebereik mogelijk kunnen verbeteren, zeker aangezien nu
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vooral de social media kanalen worden gebruikt die bij minder studenten de voorkeur hebben. De
communicatiekanalen van de opleiding sluiten goed aan bij de wensen van de studenten,
aangezien de communicatie vooral via canvas en e-mail gaat. In het algemeen lijken studenten
ook tevreden te zijn met de discussiefora op canvas, waarbij maar een kwart van de studenten
vindt dat op de vragen te laat wordt gereageerd.
Studenten zijn ontevreden met de DSSD en willen sneller en meer volledige antwoorden. Het
meest voorkomende probleem onder studenten is dat communicatie op korte termijn met de
opleiding niet goed verloopt, waardoor acute problemen niet naar wens worden opgelost.
De wisselende kwaliteit van het beheer van de canvas discussiefora pleit voor een
gestandaardiseerde aanpak.

Opleiding
Het PO en AV onderwijs wordt door studenten niet als heel nuttig ervaren. 33% van de studenten
vindt het PO onderwijs niet zinvol, 35.1% vindt van wel. Voor AV zijn de resultaten slechter:
37.9% vindt het AV onderwijs niet zinvol, 28.6% vindt van wel. In beide gevallen is de de rest van
de studenten neutraal, 31.8% en 33.5% respectievelijk.
Studenten zijn ook ontevreden met de beoordeling van de AV opdrachten, waarbij slechts 27.1%
vindt dat deze consistent zijn en slechts 34.3% vindt dat de opdrachten duidelijk zijn. De meest
populaire verbetersuggesties voor AV zijn het aanstellen van een vaste beoordelaar per
mentorgroep (58%) en duidelijke kwaliteitseisen (62%).
Bijna de helft van de studenten (43%) besteedt 31-40 uur per week aan de studie, 17.6%
besteedt hier meer dan 40 uur per week aan. De meerderheid van de studenten (67.4%) vindt
dat zelfstudieopdrachten goed aansluiten op de hoorcolleges.
De meest gewenste aanpassing van het curriculum is meer kleinschalig onderwijs (60%), gevolgd
door meer hoorcolleges (44.1%). Slechts 0.4% van de studenten wil meer zelfstudie.
50% van de studenten vindt de responsiecolleges nuttig.
28.7% van de studenten vindt dat zij een goed beeld hebben van de kliniek. Gek genoeg is dit
percentage lager als alleen de resultaten van de derdejaars studenten worden meegeteld:
19.8%. Van de studenten heeft 83.3% meer behoefte aan klinische ervaring in de bachelor
(89.1% in de het derde jaar).
Conclusie:
Hoewel de beoordeling van de vakken AV en PO beduidend negatief is, is er wel duidelijk
verbetering vergeleken met vorig jaar, waarbij bijna 50% en 51% van de studenten PO en AV
respectievelijk niet zinvol vinden.
Het is moeilijk te geloven dat zoveel studenten weinig nut zien in het onderwijs van AV en PO,
aangezien ze duidelijk belangrijke onderwerpen voor artsen behandelen, zoals wilsbekwaamheid,
ethiek en evidence based medicine. Het kan zijn dat deze negatieve beoordeling voortvloeit uit
ontevredenheid over de organisatie en uitvoering van de leerlijnen en niet zozeer de inhoud an
sich. Wellicht zouden studenten deze leerlijnen nuttiger ervaren als zij vaker duidelijke
voorbeelden krijgen te zien van toepassingen in de praktijk, of als de leerlijnen beter worden
geïntegreerd met het blokonderwijs. Een voorbeeld van goede integratie is WDD-3, waarbij er
onderwijs was over wilsbekwaamheid en dwang in de psychiatrie, samen met een PO opdracht
over toepassing van die concepten op een casus.
De studielast lijkt goed ingesteld te zijn, aangezien de meervoud van de studenten de 40 uur per
week aan de studie besteedt (zoals wordt verwacht van een voltijdse studie).
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Aangezien studenten zowel meer hoorcolleges als meer kleinschalig onderwijs willen, is de
meest voor de hand liggende conclusie dat studenten meer contactonderwijs willen, wat wordt
ondersteund door het feit dat bijna geen enkele student meer zelfstudie wil.
De responsiecolleges worden dit jaar veel beter beoordeeld dan vorig jaar, waarbij de helft van
de studenten ze nuttig vinden, vergeleken met een kwart van vorig jaar. Het is duidelijk dat online
responsiecolleges positiever worden ervaren door studenten, wellicht doordat de drempel om een
vraag te stellen lager is, en/of doordat meer studenten de bijeenkomsten bijwonen.
Het is duidelijk dat bachelorstudenten als geheel geen goed beeld hebben van de kliniek, ook
niet in het derde jaar van de opleiding. Hoe het kan dat derdejaarsstudenten aangeven dat ze
een slechter beeld van de kliniek hebben dan eerstejaars, is onduidelijk. Een overgroot deel van
de studenten wil meer klinische ervaring opdoen in de bachelor, wat toont dat de stages uit het
eerste jaar voor veel studenten niet als toereikend worden beschouwd. Het doel van de bachelor
is natuurlijk om de theorie te leren en de master meer voor de praktijkervaring, maar
mogelijkheden om meer kliniek te integreren in de bachelor zijn door veel studenten gewenst.

Masterkeuze
95.5% van de studenten geeft aan de master geneeskunde te willen volgen na de bachelor. Voor
22.2% van de studenten heeft de wachttijd een effect op hun keuze om de master geneeskunde
te volgen. Slechts 10.7% van de studenten voelt zich voldoende geïnformeerd over hun wachttijd,
in jaar 3 is dit 15.4%. 48.5% van de studenten heeft behoefte aan een mastermarkt met
informatie over andere masters dan die van geneeskunde.
De meest voorkomende invulling van de wachttijd waren een andere bachelor/master volgen,
werken (in de zorg), onderzoek doenen reizen.
Conclusie:
Terwijl bijna elke student van plan is om de master geneeskunde te volgen na de bachelor, blijkt
er toch behoefte te zijn aan andere masterkeuzes. Dit blijkt uit het resultaat dat de wachttijd de
masterkeuze van 1 op 5 studenten beïnvloedt en dat de helft van de studenten behoefte heeft
aan informatie over andere masterkeuzes. Dit zijn best tegenstrijdige resultaten die zouden
kunnen duiden op het plan van de studenten om de master geneeskunde te volgen, maar wel
andere opties open te houden. Het zou ook kunnen dat studenten van plan zijn om meerdere
masters te doen: uit de open vragen over invulling van de wachttijd blijkt dat veel studenten
erover nadenken om een andere master te volgen tijdens hun wachttijd vóór de master
geneeskunde. Bovendien is het duidelijk dat de communicatie rondom de wachttijd tekortschiet,
aangezien de meerderheid van derdejaarsstudenten zich onvoldoende geïnformeerd voelt over
hun wachttijd.

Decentrale selectie
Eerstejaars studenten beoordelen de decentrale selectie als redelijk goed, waarbij 52.9% denkt
dat het belangrijke vaardigheden voor de studie heeft getoetst (23.5% was neutraal). De
decentrale selectie wordt meer positief beoordeeld onder eerstejaars studenten vergeleken met
tweedejaars en derdejaars studenten.
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Conclusie
De meest recente vorm van de decentrale selectie wordt door veel studenten ervaren als
relevante selectie voor de opleiding. Het wordt ook beter beoordeeld in de meest recente lichting
van de studenten. Dit toont dat veranderingen die zijn toegepast op de decentrale selectie de
procedure hebben kunnen verbeteren.

Student engagement
Een groot deel van de studenten (44.9%) wil een bijbaan in het doen van onderzoek, maar het
overgrote deel van de studenten (75.5%) weet niet hoe ze dit kunnen regelen. Bovendien vindt
66.5% van de studenten dat zij onvoldoende zijn geïnformeerd over potentiële bijbanen binnen
het Amsterdam UMC.
Conclusie:
Het is duidelijk dat studenten meer betrokken willen zijn bij onderzoek, maar dat het voor ze
onduidelijk is hoe zij dit kunnen regelen. Platformen hiervoor bestaan al, waardoor promotie van
deze waarschijnlijk effectief zou kunnen zijn om student bijdrage aan onderzoek te bevorderen.
Echter kunnen deze resultaten ook liggen aan de woordkeuze van de vraag: ‘bijbaan’
verondersteld dat het een betaalde functie is. Veel onderzoek posities zijn niet betaald, waardoor
het kan zijn dat studenten goed weten hoe ze een onderzoekspositie kunnen vinden, maar niet
een met vergoeding.
Studenten zijn ook onvoldoende geïnformeerd over bijbanen in het Amsterdam UMC.

Diversiteit
Problemen met discriminatie lijken niet heel prominent aanwezig te zijn; 5.4% van studenten
geeft aan praktijken te hebben gezien die uitsluitend of discriminerend zijn.
Hierbij is het met deze enquête niet mogelijk om een duidelijk probleempunt aan te wijzen.
Studenten werden gevraagd om voorbeelden te geven van discriminatie die zij hebben gezien of
ervaren, maar geen enkel voorbeeld kwam bij meer dan één student voor.
Bij de vraag of studenten aanbevelingen hadden om discriminatie tegen te gaan was er meer
consensus: meer aandacht besteden in het curriculum aan het probleem, bijvoorbeeld door
onderwijs te geven over verschillen in zorggebruik en zorguitkomsten binnen verschillende
groepen patiënten. De rode draad was “maak het bespreekbaar”.
Conclusie:
Terwijl 5.4% van studenten aangeven discriminatie of uitsluitende praktijken te hebben
waargenomen was het niet heel duidelijk wat dit betreft. De open vraag voor toelichting gaf hieren
weinig inzicht. Verder onderzoek moet worden verricht om probleempunten te ontdekken en zo
nodig aan te pakken, omdat het nu niet heel duidelijk is wat er mis gaat. Wel is het duidelijk dat
studenten belang hebben bij onderwijs naar de effecten van discriminatie in de zorg. Wellicht zou
een PO opdracht kunnen worden opgezet waarin studenten zelf literatuuronderzoek hiernaar
moeten doen.
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De opkomst van de enquête (N=113) is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Masterfase 2 en
3 zijn het best vertegenwoordigd in deze enquête (respectievelijk 34% en 27%). Studenten die
zich in de begin- en eindfase van het mastercurriculum bevinden, zijn minder vertegenwoordigd
(20% en 19%).

Coronacrisis
De meeste studenten (59%) geven aan dat hun kennis vergelijkbaar is gebleven door de
invoering van het flankerende onderwijs in het 80/20 en 50/50 coschappenscenario. Meer dan
een kwart (32%) van de studenten vindt dat hun kennis juist is verslechterd door de afschaling
van tijd in de kliniek. Klein percentage (9%) vindt zijn/haar kennis verbeterd ten opzichte van het
voorafgaande studiejaar.
Als de studenten worden uitgesplitst naar masterfase, dan blijkt dat vooral de studenten die in
masterfase 1 zich bevinden hun kennis verslechterd vinden (57%). Meerderheid van de
studenten in masterfase 4 (90%) geven aan dat hun kennis vergelijkbaar is gebleven.
Masterfase 1

Masterfase 2

Masterfase 3

Masterfase 4

Verslechterd

57 %

37%

23%

10%

Gelijkwaardig

30%

60%

59%

90 %

Verbeterd

13 %

3%

19 %

0%

Tabel 1: Masterstudenten uitgesplitst per masterfase over de kennis t.o.v. voorgaande studiejaren.

Meer dan de helft van de studenten (59%) vindt dat de kwaliteit van de master achteruit is
gegaan door de COVID-19 crisis. Een deel van de studenten (20 %) is neutraal over deze
stelling. Van de studenten is 21% van mening dat de kwaliteit van de master niet achteruit is
gegaan.
Na uitsplitsing naar masterfase, dan komt naar voren dat 83 % van de studenten die in
masterfase 1 bevinden de kwaliteit van de master verslechterd vinden. In masterfase 2 zijn 66%
van de studenten hier mee eens. Ongeveer 40% van de coassistenten die masterfase 4 zich
bevinden zijn ook van mening dat de kwaliteit van de masterfase achteruit is gegaan door de
invloed van COVID-19 crisis op het huidige mastercurriculum.
Een klein aantal van de respondenten (n=40) heeft geparticipeerd in de COVID-19 zorg.
Merendeel van deze groep studenten (63%) vonden deze ervaring leerzaam, zelfs 28% van deze
groep studenten hebben het als zeer leerzaam ervaren. Ongeveer 23% van de studenten geeft
aan dat ze weinig ervan hebben geleerd.
Over de organisatie van het flankerend onderwijs zijn de meningen van de studenten wisselend.
Bijna de helft (46%) heeft een neutrale mening hierover. Dit geldt ook voor de vraag of flankerend
onderwijs leerzaam werd ervaren door studenten. Ongeveer één derde (33%) van de studenten
was hierover ook neutraal, met een kleine merendeel die had aangeven flankerend onderwijs als
nuttig te hebben ervaren.
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Conclusie
Een groot gedeelte van de studenten geeft aan dat door het flankerend onderwijs als gevolg van
afschaling van tijd in de kliniek hun kennis vergelijkbaar is gebleven t.o.v. met de voorafgaande
studiejaren met voltijd in de kliniek.
Echter is de meerderheid van de studenten tegelijkertijd ook van mening dat de kwaliteit van de
master achteruit is gegaan door COVID-19 crisis.
Hierin spelen waarschijnlijk verschillende factoren een rol, waaronder één verder wordt
toegelicht. De resultaten laten zien dat studenten praktijkervaring een zeer belangrijk onderdeel
van het mastercurriclum vinden en hoeveel waarde studenten hieraan hechten.
Bij deze twee vragen werd een trend gezien dat studenten die verder in de huidige
mastercurriculum zich bevinden neutraler werden over beide stellingen.
Desalniettemin vindt nog steeds 40% van de studenten in masterfase 4 dat de kwaliteit van de
masterfase achteruit is gegaan, terwijl hun kennis vergelijkbaar is gebleven t.o.v. eerdere
studiejaren. Uit de open opmerkingen van onze enquête komt naar naar voren dat de mate van
afschaling van tijd in de kliniek zeer wisselend is tussen de affiliates. Voornamelijk studenten die
in masterfase 4 zich bevinden hebben voltijd in de kliniek gelopen tijdens de COVID-19 crisis,
terwijl studenten die in masterfase 1 en 2 regelmatig een 50/50 coschap scenario hebben
gelopen. Wellicht dat dit een rol speelt waarom een meerderheid van de studenten die zich in de
beginfase van de master bevinden (masterfase 1 en 2) aangeven dat hun kennis is verslechterd
en daarnaast ook vinden dat de kwaliteit van de masterfase achteruit is gegaan.
Van belang is dat de coschappen zo snel mogelijk worden opgeschaald wanneer dat natuurlijk
weer mogelijk is, zodat studenten meer tijd krijgen om die waardevolle praktijkervaring op te
doen.
Over flankerend onderwijs waren de meningen van studenten erg verdeeld, waardoor er geen
duidelijke resultaten naar voren zijn gekomen. Daarom is het belangrijk dat er wordt geëvalueerd
bij welke coschappen het flankerend onderwijs juist goed gaat en wat andere coschappen
daarvan kunnen leren.
Recentelijk is er gestart met de participatie van coassistenten in de COVID-19 zorg. Daardoor is
er een beperkte groep coassistenten die deze ervaring heeft opgedaan. Een duidelijke
meerderheid van de studenten heeft deze tijd in de kliniek als zeer leerzaam ervaren.
Desondanks is er ongeveer een kwart van de respondenten minder enthousiast. Het is onbekend
welke onderliggende factoren daarbij een rol spelen. Daarom is extra van belang dat dit verder
wordt onderzocht middels middels een specifieke evaluatie vanuit de opleiding dan wel een
meldpunt waar studenten knelpunten kunnen aangeven.

Keuze onderwijs
De helft van de studenten (52%) vindt het vervangende digitaal keuzeonderwijs het niet waard in
vergelijking met de beperkte vertraging als gevolg van het tijdelijk stopgezette mastercurriculum
wegens de COVID-19 crisis. Ongeveer 20% van de studenten was neutraal over deze stelling.
Een klein deel van de studenten (28%) vond het digitaal onderwijs het wel waard om de
vertraging van de master te beperken.
De meeste studenten hebben één of meerdere modules van Expert College en/of NHG gevolgd
(respectievelijk 81% en 43%).
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Tevens is de helft van de studenten (50.4%) van plan om de duur van hun semi-arts stage en/of
wetenschappelijke stage te verkorten en daarmee ruimte te maken voor klinisch keuzeonderwijs.
Conclusie
Uit de enquête blijkt dat studenten veel waarde hechten aan klinisch keuzeonderwijs. Studenten
zijn bereid om de de duur van semi-arts stage en/of wetenschappelijke stage daarvoor in te
korten. Studenten geven een zeer duidelijke voorkeur voor klinisch onderwijs aan t.o.v. digitale
variant van keuzeonderwijs. Een groot gedeelte van de studenten had liever uitloop gehad dan
(deels) verplichte digitaal keuzeonderwijs te volgen.
Een belangrijke kanttekening is dat uit de evaluaties vanuit de opleiding is gebleken dat de
kwaliteit van de modules van Expert College ondermaats waren. De opleiding heeft daarop ook
besloten om daarom Expert College niet meer aan te bieden voor de startende masterstudenten.
De meeste van de respondenten hadden een of meerdere modules van Expert College gevolgd.
Mogelijk dat dit de resultaten heeft beïnvloedt.
Toch sluit dit beeld aan bij dat masterstudenten praktijkervaring door middel van klinisch keuze
onderwijs zeer belangrijk vinden, zoals eerder is gebleken uit de resultaten van deze enquête.

Communicatie
Merendeel van de studenten (62%) vindt dat er voldoende berichtgeving vanuit de opleiding is
omtrent coschappen en COVID-19. Een klein deel van de studenten (15%) vindt dat ze
onvoldoende informatie krijgen. Ongeveer 24% heeft hier een neutrale mening erover.
Studenten geven aan dat zij deze berichtgeving het liefst via mail (81%) en/of Canvas (62%)
willen ontvangen. Verder blijkt dat de uitkomsten van de coschap evaluaties onvoldoende
teruggekoppeld te worden aan de studenten (67%).
Conclusie
De meeste studenten vinden dat zij voldoende worden geïnformeerd door de opleiding omtrent
coschappen en de COVID-19 crisis. Ten tijden van deze enquête was de berichtgeving vanuit de
opleiding per twee weken. Studenten ervaren dit als zeer positief. Daarom is van belang dat dit
wordt voortgezet. Ook als er geen nieuwe ontwikkelingen zijn op dat moment, is het belangrijk
dat studenten berichtgeving hierover ontvangen.
De uitkomsten van de evaluaties zijn terug te vinden op Canvas. Helaas is dit onbekend bij de
masterstudenten. Studenten vinden dat momenteel de resultaten van de evaluaties vanuit de
opleiding onvoldoende worden teruggekoppeld. Bij de enquête van vorig jaar kwam dit ook naar
voren met een vergelijkbaar percentage van 63%.
Er valt veel winst te behalen op dit gebied. Studenten kunnen worden ingelicht worden door een
factsheet te ontwikkelen met informatie over de evaluaties en wat ermee gedaan wordt. Hopelijk
worden studenten er zich meer van bewust dat invullen van de evaluaties juist belangrijk is en dat
de opleiding knelpunten die hieruit voortkomen oppakt.
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Huidige master curriculum Curius+
In het huidige master curriculum Curius+ missen studenten voornamelijk onderwijs over
onderwerpen zoals: ziekenhuismanagement (50%), praktische vaardigheden (46%), medisch
leiderschap (43%) en duurzaamheid (43%).

Conclusie
De opleiding is druk bezig met het vormgeven van de nieuwe master die in maart 2021 officieel
gaat starten. In de huidige plannen van de nieuwe master is onderwijs over duurzaamheid al
verwerkt. Echter bieden de komende maanden ruimte om het onderwijs verder in te richten op de
wensen van de huidige studenten, zoals bijvoorbeeld ziekenhuismanagement (samenwerking
met para-medici) of medisch leiderschap in het nieuwe master curriculum Epicurus.

Social safety en mental health
Bijna alle masterstudenten (88%) heeft het met zijn of haar sociale contacten over mentale
gezondheid. Bijna de helft van de coassistenten (47%) geeft aan te hebben overwogen om
psychologische hulp te zoeken in het afgelopen jaar. De meest voorkomende stressfactoren zijn:
hoge werk- en prestatiedruk tijdens coschappen en disbalans tussen werk en studie.
Het merendeel van de studenten (76%) doet wekelijks aan extra-curriculaire activiteiten. Daarvan
besteden de meeste studenten er 1-8 uur aan (60%).
Ongeveer 16% van de coassistenten heeft ooit tijdens coschappen (seksuele) intimidaties
ervaren. Daarvan geeft 4% van de masterstudenten aan dat het meerdere keren heeft
plaatsgevonden. (Seksuele) intimidaties worden voornamelijk gemeld bij studiegenoten (8%),
daarna bij de evaluaties vanuit de opleiding (7,1%). Ongeveer 4,4% geeft aan het niet eerder te
hebben gemeld. Geen enkele student heeft het gemeld bij de studieadviseur.
Conclusie
De enquête laat zien dat onder masterstudenten er wordt gesproken over mentale gezondheid
met zijn of haar sociale contacten. Net als voorgaande jaren heeft een groot gedeelte van de
coassistenten last van psychologische problemen, waarschijnlijk deels als gevolg van hoge werken prestatiedruk tijdens coschappen. Door de COVID-19 crisis loopt een deel van de
coassistenten minder tijd in de kliniek. Toch blijkt dat studenten ook met afschaling van tijd in de
kliniek een hoge werk- en prestatiedruk ervaren. Sommige studenten geven aan in de
opmerkingen dat ze gevoel hebben dat ze juist door de afschaling van de tijd in de kliniek het
gevoel hebben dat ze beter moeten presteren, doordat ze nu minder tijd doorbrengen in de
kliniek.
Het is aannemelijk dat de extra-curriculaire activiteiten ook een onderliggende factor hierbij
spelen, omdat driekwart van de studenten doet wekelijks aan extra-curriculaire activiteiten (1-8
uur). Zeker als ervan uit wordt gegaan dat een coassistent met voltijd in de kliniek een
gemiddelde werkweek heeft van ongeveer 45 uur.
Zeker voor de groep studenten die het afgelopen jaar hebben overwogen om psychologische
hulp te zoeken, is het belangrijk dat mentale gezondheid bespreekbaar blijft. Er moet ruimte
blijven in het huidige en nieuwe master curriculum om mentale gezondheid aan te kaarten en te
bespreken.
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Daarnaast moet de opleiding zich blijven inzetten voor een veilig leerklimaat. Van belang is dat
studenten die (seksuele) intimidatie hebben ervaren, zich gehoord voelen. Studenten moeten
zich veilig voelen om het aan te kaarten en ook moeten ze weten bij wie ze dat kunnen doen. De
opleiding heeft een hele mooie stap in de goede richting door de meldingen van (seksuele)
intimidaties nu maandelijks in te zien, zodat er sneller stappen kunnen worden ondernomen.

Internationalisering
Uit de enquête blijkt dat de wens naar internationale ervaringen leeft onder de studenten. Een
groot deel van de studenten (86,8%) zegt in meer of mindere mate ervaring op te willen doen in
het buitenland. Meer dan de helft (54,9%) van het aantal studenten is het zeer eens met deze
stelling. Over de hoe en wat wordt wisselend gereageerd. Bijna de helft van de studenten
(48.7%) zegt niet te weten wat de mogelijkheden zijn en bij wie informatie ingewonnen kan
worden over een stage in het buitenland. Ook voelt een groot deel (45.9%) van de studenten dat
de faculteit deze buitenlandervaring nog onvoldoende faciliteert. Tevens is gevraagd of er
behoefte is bij de studenten om coschappen te lopen in hoog inkomenslanden. Daarvan heeft
een deel (41,5%) wel deze behoefte, een deel niet (27,4%) en is een deel neutraal (30,1%).
Conclusie
De student van nu is grensoverschrijdend. Een groot deel van de studenten zegt
buitenlandervaring op te willen doen. Helaas is het voor hen nog niet altijd duidelijk waar ze deze
ervaringen op kunnen doen of hoe en waar dit te regelen is. Het is belangrijk dat met de
globalisering van het medische vak het voor studenten makkelijk is om een buitenlandervaring op
te doen en dat de opleiding hen daarin ondersteunt, of dat de student de mogelijkheden weet te
vinden om zelf de faciliteiten te creëren.
Hierbij is het belangrijk te zien dat twee op de vijf studenten graag een coschap in een hoog
inkomensland zouden willen lopen. De opleiding biedt deze mogelijkheid al. Echter is dit
onbekend bij de huidige masterstudenten. Een aanbeveling zou zijn om te inventariseren waar
studenten van voorgaande jaren coschappen hebben gelopen in hoge inkomenslanden. Deze
verschillende mogelijkheden in een duidelijk overzicht naar de masterstudenten te
communiceren, zodat buitenlandervaring in ieder land kan worden opgedaan. Concluderend zien
we hier dat de opleiding studenten meer zou moeten faciliteren om een stage of coschap in ieder
land op de wereld te kunnen lopen.
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Algemeen
Er waren niet veel reacties op de enquête: slechts 27 responses, ten opzichte van 45 responses
vorig jaar. Dit maakt de resultaten van de enquête mogelijk wat minder betrouwbaar. Ook toont
het aan dat er volgend jaar meer promotie van de enquête gericht op MI studenten nodig is.
De meeste respondenten zaten in jaar 1 en 2, met 42.3% en 50% respectievelijk, met zeer weinig
respondenten uit jaar 3 (7.7%).
Op gebied van duurzaamheid vinden studenten de meest belangrijke aanpassingen meer
watertappunten (29.6%) en minder wegwerp plastic in het restaurant (59.3%).
De informatiebronnen die door studenten het meest worden gebruikt zijn de studenten A-Z lijst
(44.4%) en de nieuwsbrief van de opleiding (37%).
De overgrote meerderheid van de studenten geeft aan om communicatie vanuit de
medezeggenschap te willen ontvangen via canvas (85.2%), met een maandelijkse nieuwsbrief
via de mail en e-mail als gedeelde tweede plaats (beiden 44.4%).
Conclusies:
Het aantal invullingen van de enquête dit jaar is teleurstellend. Wij hebben als Studentenraad dus
duidelijk niet genoeg online promotie uitgevoerd gericht op MI studenten. Bovendien is de
representatie van derdejaars studenten beperkt. Vorig jaar was de verdeling van respondenten
ongeveer gelijk over de 3 jaartallen. De reden voor de verlaagde opkomst van derdejaars kan
liggen aan de beperkte aantal respondenten, waardoor door kans derdejaars
ondergerepresenteerd zijn.
Studenten hebben duidelijk een voorkeur voor minder gebruik voor plastic in het restaurant en
voor meer watertappunten in het AMC.
Studenten gebruiken vaak de A-Z lijst voor informatie, evenals de nieuwsbrief van de opleiding.
Verder onderzoek dient te worden verricht om te kijken of studenten uit deze bronnen voldoende
informatie kunnen verkrijgen.
Bovendien geven veel studenten aan dat ze informatie vanuit de medezeggenschap willen
ontvangen via canvas. Dit komt overeen met de mening vanuit de geneeskunde studenten. Deze
mening is dus opleidingsoverstijgend, waardoor een medezeggenschapsorgaan zoals de
Studentenraad veel winst zou kunnen behalen door te communiceren via canvas. Studenten
willen ook informatie ontvangen via de e-mail, maar dit kan inbegrepen zijn op een canvas pagina
(waarbij de student kan kiezen om per e-mail updates van die canvas pagina te verkrijgen). Zo
kunnen we met een canvas pagina twee vliegen in één klap slaan.

CSW
De CSW in zijn huidige vorm schiet tekort in de behoeftes van studenten. Slechts 51.9% van
studenten is bekend met de CSW. Daarbij vinden ook maar 37% van de studenten dat zij thuis
net zo goed kunnen werken op een eigen computer als op een computer van het AMC. Slechts
29.6% van de studenten weet hoe ze gebruik kunnen maken van de CSW.
Conclusies:
Aangezien we nog een lange tijd vanuit huis moeten studeren is het essentieel dat studenten
vanuit huis toegang hebben tot alle benodigde programma's. Echter is dat nu niet het geval - vele
studenten geven aan de CSW niet te kennen, en nog meer studenten geven aan dat ze niet
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weten hoe ze het moeten gebruiken. Studenten kunnen ook duidelijk vanuit huis minder goed
werken dan vanuit een AMC computer, wat aantoont dat zij bepaalde software missen. Dit toont
aan hoe belangrijk het is dat MI studenten zo spoedig mogelijk toegang krijgen tot de CDW.

Health incubator
De Health Incubator is er om Medische Informatiekunde studenten te faciliteren bij het uitbouwen
van hun idee tot een echte onderneming. 25.9% van de studenten heeft behoefte aan een
platform waar ze terecht kunnen met hun eigen ideeën en ontwikkelingen. Echter is slechts 3.8%
van de studenten bekend met het idee van de Health Incubator.
De studenten hebben ook in de enquête aangegeven wat ze terug willen zien in de Health
Incubator. In de opstartfase vinden de meeste studenten het belangrijk om begeleiding te krijgen
op verschillende vlakken, waaronder financieel en technisch (85.2%). 55.6% van de studenten
vindt interdisciplinaire samenwerking van belang. De meest gewenste vorm van begeleiding is
mentorschappen (74.1%), gevolgd door online cursussen (63%) en masterclasses (55.6%).
Conclusies:
Er is weinig bekendheid over de Health Incubator onder de bachelor MI studenten. Dit kent twee
verklaringen. Enerzijds is er het afgelopen jaar weinig promotie gemaakt voor dit project
aangezien het op dit moment nog stil ligt i.v.m. de COVID-19 crisis. Anderzijds is het project
veelal gepromoot bij de huidige jaar 3 studenten. Dit is echter een populatie waarvan weinig
respons is in de huidige enquête. Studenten hebben wel duidelijk een behoefte voor een platform
als de Health Incubator.
De meest belangrijke elementen in de opstartfase van projecten zijn begeleiding op financiële en
technische vlakken, gevolgd door interdisciplinaire samenwerking. Daarnaast krijgen studenten
graag begeleiding via mentorships, online cursussen en masterclasses.

Leerdoelen en eindtermen
Uit de enquête blijkt dat het voor de meeste bachelorstudenten (59.3%) wel duidelijk is wat het
belang is van de onderwerpen en leerdoelen voor de latere beroepspraktijk.
De meeste studenten geven ook aan voldoende oefenvragen en oefententamens te hebben.
Toch is er een groep studenten (ongeveer 20%) die dat niet vindt.
Ook is er een grote groep studenten (33.3%) die vindt dat ze te veel tijd kwijt zijn aan de
opleiding. De andere 66.6% van de studenten staat er neutraal in met hoeveel tijd per week ze
kwijt zijn aan de opleiding. Geen studenten vinden de werkdruk te laag.
Conclusies:
Veel studenten hebben behoefte aan meer oefenvragen en oefententamens. Dit gaat echter wel
in tegen de wensen van de studenten die al vinden dat ze te veel tijd kwijt zijn aan de studie.
Hierdoor is een mogelijke oplossing optionele oefenvragen en oefententamens te stellen voor
studenten die daar ook echt behoefte aan hebben.
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Corona crisis
De corona pandemie heeft de werkdruk van studenten verhoogd: 45.8% van studenten is meer
tijd kwijt met studie verantwoordelijkheden in vergelijking met de periode voor corona. Anderzijds,
is 25% juist minder tijd kwijt aan studie gerelateerde werkzaamheden.
De meeste studenten zijn tevreden met hoe de opleiding is omgegaan met deze
omstandigheden. 51.8% van studenten is tevreden over de communicatie vanuit de opleiding
(11.1% is ontevreden), 81.5% vinden de onderwijskwaliteit hoog en 70.4% was tevreden over de
manier van toetsen tijdens corona (slechts 14,8% was ontevreden).
De vragen over de gezondheid van de studenten waren echter wat minder positief. Zo geeft
42,3% van de studenten aan dat ze meer lichamelijke klachten hebben sinds corona. Ook geeft
36% van de studenten aan meer psychische last te hebben sinds corona. 69.2% van de
studenten is niet bekend met het bestaan van het UvACare zorgplan.
Conclusies:
Bijna de helft van de studenten besteed meer tijd aan hun studie dan voor de pandemie, terwijl
een kwart minder druk is. Dit heeft waarschijnlijk vooral te maken met het aanpassingsvermogen
van de individuele studenten op deze situatie.
De meerderheid van de studenten is tevreden met de opleiding tijdens de pandemie, met goede
beoordeling van de communicatie, onderwijskwaliteit en wijze van toetsing.
De fysieke en mentale gezondheid van studenten blijft echter duidelijk achter tijdens de
pandemie. Hiernaast is bekendheid met het UvACare zorgplan laag. Veel studenten hebben
mentale klachten en zijn niet goed bekend met hulpstukken die de faculteit biedt. Betere
voorlichting over waar de student terecht kan bij klachten zou veel baat kunnen hebben. De
enquête is wel afgenomen voor de mental health week, waardoor de effecten daarvan niet in de
resultaten worden weerspiegeld. Of mentale gezondheid een vaker voorkomend probleem is
onder bachelor MI studenten buiten de pandemie is onbekend, wat pleit voor een korte vervolg
enquête om dit uit te zoeken. Hieruit zou kunnen worden bepaald of meer consistente en
structurele hulp nodig is voor studenten.

Voorlichting
Ondanks het feit dat er een masterboekje is verschenen, zijn nog maar weinig studenten hiermee
bekend (34.6%). Tevens ontbreekt het studenten aan voldoende voorlichting omtrent de
verschillende mogelijkheden voor een master. 46% van de respondenten is ontevreden, 40% is
neutraal en slechts 4% is tevreden.
Conclusies:
Studenten hebben duidelijk onvoldoende informatie over hun mogelijke toekomstige trajecten. Dit
probleem kan mogelijk ondervangen worden door een aantal vaste momenten in jaar 2 of 3 te
plannen wanneer studenten geïnformeerd worden over een master na hun bachelor. Bovendien
zou betere promotie vanuit de Studentenraad over het masterboekje kunnen helpen. Daarnaast
kan dit resultaat komen doordat weinig derdejaarsstudenten de enquête hebben ingevuld, het is
immers logisch dat eerstejaars en tweedejaars weinig weten over mogelijke vervolgtrajecten.
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Oude/nieuwe bachelorprogramma
De enquête is voornamelijk ingevuld door studenten die zijn begonnen in het nieuwe
bachelorprogramma (88.9%). Uit de gestelde vragen bleek dat 2/3e deel van de studenten het
niet duidelijk vonden wat de overgangsregelingen inhouden. Het 1/3e deel die wel duidelijk wist
wat de overgangsregelingen inhouden, vonden ook allemaal dat de overgangsregeling voldoende
rekening houdt met hun persoonlijke situatie.
Ook hadden 78.3% van de studenten vermeld dat ze voorafgaand aan hun studie voldoende
informatie hadden over het nieuwe curriculum.
Conclusies:
Studenten zijn niet goed geïnformeerd over de overgangsregeling. Dit komt waarschijnlijk doordat
vooral MI-X studenten de enquête hebben ingevuld, die geen kennis hoeven te hebben over de
overgangsregeling.
De opleiding is helder geweest in de informatievoorziening omtrent MI-X, aangezien de meeste
studenten zich voldoende geïnformeerd voelden voor de start van de studie.
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Master MI
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Algemeen
Er waren weinig reacties op de enquête, namelijk 8 responses. De meerderheid van studenten
(87.5%) begon in september. Op gebied van duurzaamheid is 37.5% van de studenten voor
minder wegwerp plastic in het restaurant, en 25% voor meer watertappunten op de faculteit. De
meest gebruikte informatiebron (50%) is de nieuwsbrief van de opleiding, gevolgd door de
schermen op plein J en de A-Z lijst vanuit de UvA (beiden 25%). 75% van studenten geeft aan
om informatie te willen ontvangen vanuit de medezeggenschap via Canvas.
Conclusie
De invulling van de enquête is dit jaar duidelijk slechter dan vorig jaar, met slechts 8 responses
vergeleken met 17 responses vorig jaar. Er is duidelijk een tekortschieting geweest in de
promotie onder master MI studenten. Deze lage opkomst trekt de validiteit van de resultaten van
de enquête in twijfel.
Studenten hebben duidelijk een voorkeur voor minder gebruik voor plastic in het restaurant en
voor meer watertappunten in het AMC. Deze wensen komen goed overeen met de rest van de
studenten op onze faculteit.
De nieuwsbrief van de faculteit is duidelijk een belangrijke informatiebron voor de studenten. Veel
studenten willen ook informatie van de medezeggenschap ontvangen via Canvas. Deze mening
wordt ook gedeeld door de andere opleidingen binnen onze faculteit. Dit pleit voor het kijken naar
de mogelijkheden voor het opzetten van een medezeggenschap pagina op Canvas.

CSW
Alle respondenten waren bekend met de CSW, waarvan 62.5% wist hoe ze hier gebruik van
moesten maken. 50% van de studenten geeft aan net zo goed te kunnen werken vanuit huis als
op een computer in het AMC. Studenten die projecten ontwikkelen willen vooral begeleiding via
online courses (75%) en masterclasses (62.5%).
Conclusies
Bekendheid met de CSW is veel beter onder master MI studenten vergeleken met bachelor MI
studenten. Ook zijn meer masterstudenten bekend met hoe ze de CSW moeten gebruiken. De
relevantie van deze cijfers is niet heel duidelijk, omdat een deel van de masterstudenten in de
CDW werkt. Daarnaast geeft de helft van masterstudenten aan net zo goed te kunnen werken
vanuit huis als op een computer van het AMC. Al met al tonen deze resultaten dat master MI
studenten beter gebruik maken van de CSW dan bachelor MI studenten. Echter is er wel
duidelijke verbetering te halen, aangezien slechts 50% van studenten aangeven goed te kunnen
werken vanuit huis. De meest gewenste vormen van begeleiding bij projecten zijn online courses
en masterclasses.

Health incubator/E-health lab
37.5% van de studenten heeft behoefte aan een platform waar ze terecht kunnen om hun eigen
ideeën te ontwikkelen. De meerderheid van de studenten (87.5%) is bekend met de Health
Incubator. De belangrijkste factor voor studenten bij het opstarten van een project is begeleiding
op verschillende vlakken (zoals financieel en technisch) (87.5%), gevolgd door interdisciplinaire
samenwerking (62.5%). De meest gewenste vorm van begeleiding is supervisie (62.5%), gevolgd
door mentorschappen en online courses (beiden 50%).
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Conclusies
Een aanzienlijk groot deel van de studenten heeft behoefte aan een platform als de Health
Incubator om hun eigen ideeën te ontwikkelen. De promotie van de Health Incubator onder
masterstudenten is duidelijk een succes geweest, aangezien het grootste deel ermee bekend is.
Belangrijke elementen voor hulp bij projecten zijn begeleiding op meerdere vlakken en
interdisciplinaire samenwerking.

Leerdoelen en eindtermen
Voor de meeste studenten (75%) is het duidelijk wat het belang is van de behandelde
onderwerpen en leerdoelen voor de latere beroepspraktijk. 87.5% van studenten vindt dat er
voldoende oefenopgaven zijn bij elk vak en 62.5% vindt dat er voldoende oefententamens zijn.
De werkdruk wordt als zeer goed beoordeeld, geen een respondent vond deze te hoog of te laag.
Conclusies
De leerdoelen en eindtermen worden door studenten goed beoordeeld, waarbij het duidelijk is
waarom het belangrijk is om deze onderwerpen te behandelen. Er is voor studenten ook
voldoende oefenmateriaal. Bovendien is de beoordeling van het werkdruk perfect - niet te hoog
en niet te laag!

Corona crisis
75% van studenten besteedt nu meer tijd aan de studie vergeleken met voor de corona
pandemie. 25% van de studenten ervaart nu door de pandemie meer lichamelijke klachten en
25% ervaart nu meer psychische last. 75% van studenten is bekend met het bestaan van het
UvAcare zorgplan.
De meeste studenten (75%) zijn tevreden met de communicatie omtrent corona vanuit de
opleiding. Alle respondenten vinden het onderwijskwaliteit tijdens corona heel goed.
Conclusies
Studenten besteden door de pandemie meer tijd aan de opleiding, maar zoals eerder besproken,
vinden studenten de werkdruk niet te hoog. Dus, deze stijging in werkdruk lijkt studenten niet te
benadelen. Een kwart van de studenten ervaart meer lichamelijke klachten door de pandemie en
een kwart meer psychische klachten. Deze resultaten zijn interessant, omdat vergeleken met
andere opleidingen dit weinig is. De bekendheid met het UvAcare zorgplan is goed. Dit zou
wellicht kunnen bijdragen aan de lage psychische belasting van de studenten door de pandemie,
doordat studenten goed hulp hebben weten te zoeken bij problemen.
De communicatie omtrent corona vanuit de opleiding wordt goed beoordeeld. Bovendien vinden
studenten dat de onderwijskwaliteit goed is gebleven. Deze resultaten tonen aan dat de opleiding
het onderwijs gedurende de pandemie goed heeft aangepakt.

Voorlichting
75% van de studenten vindt dat er voldoende voorlichting is over geweest over hun masterkeuze.
50% van de studenten geeft aan dat ze bij de informatiedag over de master zijn geweest.

Conclusies
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Op dit moment is de voorlichting voor de Master voldoende. Het is wel goed om dit in de gaten te
houden, aangezien MI een kleine opleiding is, dus het aantal aanmeldingen snel kan dalen.
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Aanbevelingen
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Aanbevelingslijst per divisie
I. Gesprekspartners
Communicatieteam onderwijssupport
➢ De communicatie rondom corona wordt door de studenten als voldoende ervaren. Net
zoals vorig jaar hebben de studenten van zowel MI als Geneeskunde een voorkeur voor
Canvas en de e-mail als communicatiemiddel vanuit de opleiding.
➢ Studenten zijn minder tevreden met de DSSD door trage en onvolledige antwoorden. Het
wordt aanbevolen om oplossingen te vinden voor de communicatie met de opleiding voor
acute vraagstukken.

Team ICTO
➢ De CSW is nu onvoldoende werkzaam voor bachelor MI studenten om effectief van huis
uit te kunnen werken. Overstappen tot de CDW moet zo snel mogelijk plaatsvinden.

Opleidingsteam Geneeskunde
Bacheloropleiding
➢ Opleidingstijl
○ Online responsiecolleges worden als zinvol ervaren door de studenten.
Mogelijk kunnen ook in de toekomst de responsiecolleges online
gegeven blijven worden.
○ Aangezien studenten meer contactonderwijs wensen, zouden de
mogelijkheden bekeken kunnen worden indien maatregelen het toelaten
om contactonderwijs te implementeren.
➢ Communicatie
○ De communicatie rondom corona wordt door de studenten als
voldoende ervaren. De wekelijkse update wordt door veel studenten
gewaardeerd en daarom adviseren wij hiermee door te gaan.
➢ Discussieforum
○ De kwaliteit van het beheer van de discussiefora op canvas zijn
wisselend en vragen daarom om een gestandaardiseerde aanpak dat
elk blok zou moeten volgen.
➢ AV/PO
○ De tevredenheid blijft laag, maar is aanzienlijk hoger dan vorig jaar.
Herziening van het onderwijs zit dus op een goed pad. De meest
gewenste aanpassingen zijn meer duidelijke kwaliteitseisen voor
opdrachten en een vaste beoordelaar.
○ Het AV onderwijs zou een vaste beoordelaar per mentorgroep en meer
duidelijke kwaliteitseisen moeten overwegen ter verbetering van het
onderwijs.
➢ Mental health
○ Socialisatie tijdens de corona pandemie
■ Studenten gaven als idee ter socialisatie aan behoefte te hebben aan
meer online kleinschalige werkgroepen. Dit zou meegenomen kunnen

Pagina 26 ~ 30

Facultaire Studentenraad

○

worden naar overige vakken dit jaar, als de maatregelen het natuurlijk
toelaten.
De mentale gezondheid
■ Het lijkt een goed idee dat de opleiding door blijft gaan met het promoten
van de studieadviseurs en hoe zij studenten kunnen helpen. Daarnaast
zou er gekeken moeten worden naar andere manieren om de mentale
gezondheid meer onder de aandacht te brengen in het curriculum.

➢ Student engagement
○ Meer informatie bieden over bijbanen in het Amsterdam UMC, en de
platform voor student bijdrage aan onderzoek promoten.

Masteropleiding
➢ COVID-19
○ Coschappen moeten zo snel mogelijk weer worden opgeschaald als dat mogelijk
is in de kliniek. De resultaten laten zien dat studenten praktijkervaring een zeer
belangrijk onderdeel van het mastercurriclum vinden. De tijd in de kliniek wordt
als zeer waardevol ervaren.
Daarnaast moet er aandacht zijn voor de studenten die in de beginfase bevinden
(masterfase 1 en 2). Meerderheid van deze studenten geeft aan dat hun kennis
en de kwaliteit van de master verslechterd vinden.
○ De participatie van de COVID-19 zorg wordt door merendeel van de studenten
als zeer leerzaam ervaren. Desondanks is er ongeveer een kwart van de
respondenten minder enthousiast. Er wordt onderzocht worden welke
onderliggende factoren daarbij een rol spelen.
➢ Keuzeonderwijs
○ Klinisch keuzeonderwijs moet altijd worden aangeboden worden voor de
masterstudenten. Studenten geven een zeer duidelijke voorkeur voor klinisch
onderwijs aan t.o.v. de digitale variant van keuzeonderwijs. Een groot gedeelte
van de studenten had liever uitloop gehad dan het (deels) verplichte digitaal
keuzeonderwijs te volgen. Studenten zijn nu bereid om de de duur van hun
semi-arts stage en/of wetenschappelijke stage in te korten om een klinisch
keuzecoschap te volgen.
➢ Communicatie
○ Twee-wekelijkse berichtgeving omtrent coschappen en COVID-19 crisis moet
worden doorgezet, ook als er geen nieuwe ontwikkelingen plaats vinden.
Studenten hebben de informatievoorziening van afgelopen periode zeer
gewaardeerd.
○ De evaluaties over coschappen vanuit de opleiding moet beter worden
teruggekoppeld naar de masterstudenten. Studenten kunnen worden ingelicht
door een factsheet te ontwikkelen met informatie over de evaluaties wat ermee
gedaan wordt.

➢ Nieuwe master curriculum Epicurus
○ In het nieuwe master curriculum ook onderwijs aan te bieden, zoals
ziekenhuismanagement (samenwerking met para-medici) of medisch
leiderschap.
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➢ Mental health en Social Safety
○ In de huidige en de nieuwe master moet er ruimte blijven voor mentale
gezondheid. De opleiding moet zich inzetten om mentale gezondheid van
coassistenten bespreekbaar te houden. Daarnaast is het belangrijk dat de
opleiding zich ook blijft inzetten voor een veilig leerklimaat waar studenten veilig
voelen om een incident van (seksuele) intimidatie te melden.
➢ Internationalisering
○ Inventarisatie welke mogelijkheden bestaan om een coschap in een hoog
inkomensland te lopen. Deze inventarisatie door middel van een duidelijk
overzicht te communiceren naar de huidige en komende masterstudenten.
Momenteel is het onbekend bij de huidige studenten dat de opleiding een
coschap in een hoog inkomensland faciliteert.

Opleidingsteam Medische Informatiekunde
De enquêteresultaten waren zeer positief, waardoor er weinig aanbevelingen zijn voor
zowel de bachelor als master.
➢ Health Incubator
○ Er is grote behoefte aan een platform als de Health Incubator. Zodra
omstandigheden het toestaan zou promotie van het platform onder
bachelorstudenten wenselijk zijn, aangezien het door veel studenten
onbekend is. Studenten willen bij deze projecten vooral hulp op
financiële en technische vlakken, en willen grotendeels begeleiding door
mentorschappen.
➢ Leerdoelen en eindtermen
○ Voor zowel bachelor als masterstudenten is het duidelijk hoe de
leerdoelen belangrijk zijn voor de toekomstige beroepspraktijk.

Bacheloropleiding
➢ Mental health
○ Studenten informeren over de hulp die de opleiding biedt aan studenten
met mentale klachten.
➢ Masterkeuze
○ Meer voorlichtingsmomenten over master keuzes organiseren.
➢ Oefenmateriaal
○ Meer optionele oefenmateriaal beschikbaar maken voor studenten.

Masteropleiding
➢ Projectontwikkeling
○ Studenten die projecten ontwikkelen willen vooral begeleiding via online
courses en masterclasses.
➢ Mental health
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○

De mental health van masterstudenten blijkt goed te zijn, waardoor geen
acute actie nodig is. Echter kan meer aandacht voor mental health
binnen het curriculum nooit kwaad.

II. Interne overdracht Studentenraden
Huidige Studentenraad
●
●
●
●
●

Een korte vervolg enquête uitzetten ter verduidelijking van de ontevredenheid over de
kwaliteit van onderwijs tijdens de pandemie.
De mogelijkheden nagaan van een canvas pagina voor de Studentenraad om ons
communicatiebereik de vergroten.
Mogelijkheden om meer kliniek te integreren in de bachelor Geneeskunde te bespreken
met de opleiding.
Korte vervolg enquête uitzetten onder bachelor MI studenten om meer inzicht te krijgen in
hun mentale gezondheid.
Masterboekje MI beter promoten.

Eerstvolgende Studentenraad
●
●
●
●

Volgend jaar opnieuw de vraag herhalen over de communicatie rondom de wachttijd.
Informeren dat de studenten het liefst informatie ontvangen vanuit de medezeggenschap
via canvas, de e-mail en de social media kanalen.
Blijven samenwerken met het OT-MI om de Health Incubator te promoten, aangezien
veel studenten behoefte hebben aan een dergelijk platform.
Verricht meer promotie van de enquête gericht op MI studenten.
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No. of responses = 245

Survey Results

Legend

Relative Frequencies of answers

Std. Dev.
25%

Question text

Mean
0%

Median
50%

0%

25%

Left pole

n=No. of responses
av.=Mean
md=Median
dev.=Std. Dev.
ab.=Abstention

Right pole

1

2

3

Scale

4

5

Histogram

1. Opleiding
1.1)

Welke opleiding doe je, en welke fase?
Bachelor Geneeskunde

100%

Master Geneeskunde

0%

Bachelor Medische Informatiekunde

0%

Master Medische Informatiekunde

0%

n=245

2. Algemeen Bachelor Geneeskunde
2.1)

2.2)

2.3)

Ik zit in jaar

De opleiding Geneeskunde is zoals ik had
verwacht

Ik ben tevreden met mijn studiekeuze

1

35%

2

27.2%

3

37.9%

1.2%

9%

16.3%

53.5%

20%

zeer oneens
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0.4%

0.8%

6.9%

24.1%

67.8%

zeer oneens
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zeer eens
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zeer eens
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av.=3.7
md=4
dev.=1

zeer eens
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av.=3
md=3
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3. Corona
3.1)

3.2)

Er is voldoende communicatie vanuit de opleiding
omtrent corona

De kwaliteit van het onderwijs is ondanks de
coronamaatregelen op peil gebleven

zeer oneens

1

2

3

4

5

8.6%

25.7%
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8.2%
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4. Mentale gezondheid
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4.1)

4.2)

4.3)

4.9%

Ik voel mij mentaal gezond

4.5)

30.6%

29.8%

14.7%

Ik weet hoe ik met de studieadviseurs in contact
kan komen of waar ik die gegevens kan vinden

Ik weet met welke vragen/problemen ik naar de
studieadviseur kan gaan

1
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4.1%

16.4%

23.8%

34%

21.7%
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12.3%

zeer oneens

1
4.4)

20%

zeer oneens

2

3

4
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zeer eens
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av.=3.2
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Ik heb behoefte om met iemand te kunnen praten van het AMC/UvA over mijn mentale gezondheid

Ik heb voldoende tijd voor extra-curriculaire
activiteiten (sport, hobby's, met vrienden
afspreken, studentenvereniging)

ja

12.3%

nee

87.7%

5.7%

15.5%

24.5%

36.7%

17.6%

zeer oneens

zeer eens

1
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n=244

n=245
av.=3.4
md=4
dev.=1.1
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5. Communicatie
5.1)

Welke mediakanalen vind jij prettig om te gebruiken voor informatie over ontwikkelingen op het gebied van onderwijs vanuit de
medezeggenschap (bijvoorbeeld de Studentenraad) ? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Canvas

70.6%

Mijn UvA app

11.4%

A-Z lijst

8.2%

Maandelijkse nieuwsbrief per mail

30.6%

e-mail

56.7%

Social media (Facebook, Instagram bijvoorbeeld)

47.3%

Whatsapp

33.5%

Geen van bovenstaande

5.2)

3.7%

Welke mediakanalen vind jij prettig om te gebruiken voor informatie over ontwikkelingen op het gebied van onderwijs vanuit de
opleiding ? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk
Canvas

91.4%

mijnUvA app

18.8%

Maandelijkse nieuwsbrief per mail

26.1%

e-mail

69.8%

Social media (Facebook, Instagram bijvoorbeeld)

19.2%

Geen van bovenstaande

Vragen op het discussieforum worden volledig
beantwoord

1.2%

3.7%

9%

36.5%

41%

9.8%

zeer oneens

zeer eens

1
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5.4)

5.5)

5.3%

Vragen op het discussieforum worden op tijd
beantwoord

18.9%

47.3%

23%

5.3%

zeer oneens

Het is voor mij duidelijk waarvoor ik de DSSD kan
benaderen
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15.1%

17.6%

41.6%

18.4%
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zeer eens
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6. Opleiding
6.1)

6.2)

6.3)

6.4)

Het PO-onderwijs is zinvol

zeer oneens

Het AV-onderwijs is zinvol
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25.3%

3.3%

zeer oneens

De beoordeling van AV is consistent
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20.5%
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34.4%

24.2%

2.9%
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De beoordeling van AV is duidelijk
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9.4%

21.2%

35.1%

29.4%

4.9%

zeer oneens

1
6.5)
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Hoe zou AV kunnen worden verbeterd?
vaste beoordelaar per mentorgroep

58%

peer to peer review studenten onderling

24.5%

duidelijke kwaliteitseisen

62%

anders

6.7)

21.2%

Ik besteed per week ... uur aan mijn opleiding Geneeskunde (contacturen en zelfstudietijd)
0-10 uur

1.6%

11-20 uur

11.5%

21-30 uur

26.2%

31-40 uur

43%

>40 uur

6.8)

De zelfstudieopdrachten sluiten goed aan bij de
hoorcolleges

n=244

17.6%

0.8%

7%

24.8%

56.2%

11.2%

zeer oneens

zeer eens

1
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n=245
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n=242
av.=3.7
md=4
dev.=0.8

5

Wat zou jij willen veranderen aan de opleidingsstijl?
meer kleinschalig onderwijs
meer hoorcolleges
meer zelfstudie
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6.11)

6.13)

6.14)

Ik vind de responsiecolleges nuttig

Ik heb een goed beeld van de kliniek

Ik heb meer behoefte aan klinische ervaring in de
bachelor

8.2%

11.1%

30.7%

31.1%

18.9%
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7. Master
7.1)

7.2)

7.3)

Ik wil na mijn bachelor Geneeskunde de master
Geneeskunde doen

De wachttijd heeft een effect op mijn keuze om
wel of niet door te gaan met de master
Geneeskunde

Ik ben voldoende geïnformeerd over mijn
wachttijd
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41.6%

24.5%
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8.2%
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36.9%

29.5%

23%

7%

3.7%

zeer oneens

1
7.5)

2
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4

5

Zou je een mastermarkt willen hebben met informatie over andere masters dan Geneeskunde?
nee

16.7%

neutraal

34.7%

graag

26.5%

heel graag

n=245

22%

8. Decentrale selectie
8.1)

De decentrale selectie vaardigheden heeft
getoetst die van belang zijn in de opleiding
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29.8%
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18.8%
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14.3%
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9. Student engagement
9.1)

9.2)

9.3)

Ik wil graag een bijbaan in het onderzoek

Ik weet hoe ik een bijbaan in het onderzoek kan
regelen

Ik ben goed geïnformeerd over mogelijke
bijbaantjes binnen het Amsterdam UMC
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42%
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zeer oneens

1

2

3

4

5

37.1%

29.4%

16.7%

13.1%

3.7%

zeer oneens

1
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10. Diversiteit
10.1)

Ik zie praktijken die ik uitsluitend of discriminerend vind voor mijzelf of voor anderen
ja
nee
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Profile
Subgroup:
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Values used in the profile line: Mean

2. Algemeen Bachelor Geneeskunde

2.2)

2.3)

De opleiding Geneeskunde is zoals ik had
verwacht

zeer oneens

zeer eens

Ik ben tevreden met mijn studiekeuze

zeer oneens

zeer eens

Er is voldoende communicatie vanuit de
opleiding omtrent corona

zeer oneens

zeer eens

De kwaliteit van het onderwijs is ondanks de
coronamaatregelen op peil gebleven

zeer oneens

zeer eens

Ik voel mij mentaal gezond

zeer oneens

zeer eens

Ik weet hoe ik met de studieadviseurs in
contact kan komen of waar ik die gegevens
kan vinden
Ik weet met welke vragen/problemen ik naar de
studieadviseur kan gaan

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

Ik heb voldoende tijd voor extra-curriculaire
activiteiten (sport, hobby's, met vrienden
afspreken, studentenvereniging)

zeer oneens

zeer eens

Vragen op het discussieforum worden volledig
beantwoord

zeer oneens

zeer eens

Vragen op het discussieforum worden op tijd
beantwoord

zeer oneens

zeer eens

Het is voor mij duidelijk waarvoor ik de DSSD
kan benaderen

zeer oneens

zeer eens

Het PO-onderwijs is zinvol

zeer oneens

zeer eens

Het AV-onderwijs is zinvol

zeer oneens

zeer eens

De beoordeling van AV is consistent

zeer oneens

zeer eens

De beoordeling van AV is duidelijk

zeer oneens

zeer eens

n=245

av.=3.8

md=4.0

dev.=0.9

n=245

av.=4.6

md=5.0

dev.=0.7

n=245

av.=3.7

md=4.0

dev.=1.0

n=245

av.=3.0

md=3.0

dev.=1.1

n=245

av.=3.3

md=3.0

dev.=1.1

n=244

av.=3.5

md=4.0

dev.=1.1

n=243

av.=3.2

md=3.0

dev.=1.2

n=245

av.=3.4

md=4.0

dev.=1.1

n=244

av.=3.4

md=4.0

dev.=0.9

n=243

av.=3.0

md=3.0

dev.=0.9

n=245

av.=3.5

md=4.0

dev.=1.2

n=245

av.=3.0

md=3.0

dev.=1.0

n=245

av.=2.8

md=3.0

dev.=1.0

n=244

av.=2.7

md=3.0

dev.=1.1

n=245

av.=3.0

md=3.0

dev.=1.0

3. Corona

3.1)

3.2)

4. Mentale gezondheid

4.1)

4.2)

4.3)

4.5)

5. Communicatie

5.3)

5.4)

5.5)

6. Opleiding

6.1)

6.2)

6.3)

6.4)
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6.8)

6.11)

6.13)

6.14)

De zelfstudieopdrachten sluiten goed aan bij
de hoorcolleges

zeer oneens

zeer eens

Ik vind de responsiecolleges nuttig

zeer oneens

zeer eens

Ik heb een goed beeld van de kliniek

zeer oneens

zeer eens

Ik heb meer behoefte aan klinische ervaring in
de bachelor

zeer oneens

zeer eens

Ik wil na mijn bachelor Geneeskunde de
master Geneeskunde doen

zeer oneens

zeer eens

De wachttijd heeft een effect op mijn keuze om
wel of niet door te gaan met de master
Geneeskunde
Ik ben voldoende geïnformeerd over mijn
wachttijd

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

Ik wil graag een bijbaan in het onderzoek

zeer oneens

zeer eens

Ik weet hoe ik een bijbaan in het onderzoek
kan regelen

zeer oneens

zeer eens

Ik ben goed geïnformeerd over mogelijke
bijbaantjes binnen het Amsterdam UMC

zeer oneens

zeer eens

n=242

av.=3.7

md=4.0

dev.=0.8

n=244

av.=3.4

md=3.5

dev.=1.2

n=244

av.=3.0

md=3.0

dev.=0.9

n=245

av.=4.3

md=4.0

dev.=0.9

n=245

av.=4.8

md=5.0

dev.=0.6

n=245

av.=2.2

md=2.0

dev.=1.3

n=244

av.=2.1

md=2.0

dev.=1.1

n=245

av.=3.4

md=3.0

dev.=1.1

n=245

av.=3.2

md=3.0

dev.=1.2

n=245

av.=2.0

md=2.0

dev.=1.2

n=245

av.=2.2

md=2.0

dev.=1.2

7. Master

7.1)

7.2)

7.3)

8. Decentrale selectie

8.1)

De decentrale selectie vaardigheden heeft
getoetst die van belang zijn in de opleiding

9. Student engagement

9.1)

9.2)

9.3)

(*) Note: If the number of responses to a question is too low the evaluation will not be displayed in the profile line.
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Comments Report
3. Corona
3.3)

Heb jij ideeën voor socialisatie onder studenten in coronatijden?
- (14 Counts)
- koffiemomenten tijdens WDD
- kleine groepsopdrachten
- zo veel mogelijk contactonderwijs
.
Als het kan op afstand meer fysieke werkgroepen
Buitenactiviteiten als het weer kan, meerdere dagen kleinere groepen
Communicatie moet veel beter.
Ook merk ik dat er heel weinig ondersteuning is. Het gevoel heerst heel erg dat je er alleen voor staat
De enige optie is meer onderwijs fysiek hebben, alleen is dit omtrent de huidige situatie niet mogelijk
Echt geen idee:(
Eens per week een ZSO die je samen moet maken via zoom.
Geen quarantaine voor jeugdigen.
Groeps activiteiten vanuit de MFAS met je tbl groepje
Groepsopdrachten
Helaas niet
Helaas niet.
Hmm eigenlijk niet nee.
In kleine groepjes op locatie activiteiten organiseren
In kleinere groepen op afstand toch bij elkaar laten komen
In mijn omgeving socialiseren studenten nu zonder de maatregelen omtrent corona in acht te houden. Een veilige manier voor
studenten om te socialiseren zou dit tegen kunnen gaan. Nu kan dat natuurlijk niet, maar wanneer dit wel kon, zijn hier naar mijn
weten voorstellen geweigerd die wel degelijk een oplossing konden bieden (o.a. openen Epsteinbar onder streng toezicht).
In verschillende groepen naar de uni komen. Nu ben je altijd met dezelfde groep op de uni, waardoor je die mensen nu wel goed kent,
wat ook leuk is. Maar misschien ook leuk om andere nog te leren kennen.
Kleine studiegroepjes creëren?
Kleine werkgroepen op amc
Koffieuurtje erin houden zoals dat nu bij WDD-3 was. Voor de rest is het juist fijn om gemixt te worden bij werkcolleges in break-out
rooms, zo blijf je iedereen een beetje zien en niet steeds alleen een kleine groep.
Laat studenten weten (uiteraard met toestemming van de andere studenten) of er medestudenten zijn die bij ze in de buurt wonen.
Samen reizen, samen (op anderhalve meter afstand) studeren of even overleggen zou veel helpen voor de socialisatie. Normaal was
deze ontmoeting in de collegezaal ook gebeurd, maar nu hebben de meeste studenten niemand meer dan de vijf medestudenten uit
de TBL leren kennen.
Leuk dat die koffiemomentjes worden ingepland!
Meer activiteiten buiten op afstand, waarbij je elkaar wel in het echt kan zien.
Meer creatieve bijeenkomsten online onder studenten dan alleen TBL-sessies.
Meer fysiek onderwijs, maar dat komt er alleen van als er versoepelingen komen. Mochten de versoepelingen zich aandienen dan zou
ik ervoor zijn snel (als het verantwoord is) het fysieke onderwijs weer op te schalen. the sooner the better
Meer interactie tijdens of buiten de lessen om
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Meer kleine werkgroepen online. Deze zijn er maar heel beperkt
Meer kleinschalig onderwijs proberen te regelen, ook af en toe in andere groepjes dan de TBL groep of verschillende TBL groepen bij
elkaar (bijvoorbeeld een keer nr. 50 en nr 10 bij elkaar i.p.v. altijd nr 49 en nr 50). Dit is nu tot 19 januari wat moeilijker, maar daarna
kan het misschien wel!
Meer kleinschalige online werkgroepen
Meer kleinschalige werkgroepen ipv college met honderden studenten en meer mentoruren dan normaal inplannen.
Meer mentorgespekken of proberen alsnog fysieke momenten te regelen waar even met elkaar kunnen spreken
Meer onderwijs met de tbl
Meer praktisch onderwijs mogelijk maken. Zo kan het denk ik prima dat je studenten afwisselt om fysiek naar colleges te mogen.
Meer verplichte werkgroepen inplannen die relevant zijn voor het blok
Meer werkgroepen
Meer werkgroepen in het echt houden. Ik heb vernomen dat dr Linthorst zijn mentorles fysiek gegeven heeft. Als zijn mentorleerlingen
voor een les naar het amc mogen komen kunnen de andere mentorlessen ook wel in het echt gegeven worden toch?......
Meer werkgroepen?
Mischien is het een idee om practicums meer op locatie te doen. Ik ben dit jaar met de premaster gestart, dus ook een eerste jaar.
Maar heb nog nooit een andere derde jaars gezien, naast een breakout room van 10 minuten
Misschien af en toe zoommeetings inplannen zonder docent, bijvoorbeeld om een voorbereiding samen te maken. Bijv met TBL maar
misschien ook juist niet? Dan heb je wel een duidelijke reden om te gaan maar kun je ook gezellig kletsen.
Misschien een forum/zoom meeting aanmaken om eens in de week een soort bijeenkomst te houden voor puur contact tussen
studenten
Misschien een keer een soort vrijwillige werkgroep houden dat studenten vlak voor een deeltoets samen kunnen leren?
Misschien een uurtje in de week inplannen met de TBL-groep om dingen te bespreken.
Misschien leuk om een soort vrijmibo met online pubquiz, geneeskunde quiz, kahoot, menti. Iets luchtigs en gezelligs
Misschien meer momenten dat je in andere groepjes dan je TBL kan samenwerken. Vaker overleggen in breakoutrooms of activiteiten
waarin je in kleinere groepjes werkt.
Naar de borrels gaan
Nee (6 Counts)
Nee en online is geen succes.
Nee het is gewoon lastig, maar op dit moment vind ik dat het goed geregeld wordt.
Nee sorry
Niet alleen werkgroepen beperken tot het eigen TBL groepje maar iets met variatie
Nope
Nvt
Online (kerst) borrel
Opdrachten waarin je moet samenwerken, meer colleges met break out rooms
Per TBL groep een uitje onder corona maatregelen, ik ken mijn groepje tot nu toe nog steeds niet goed wat invloed heeft op de
samenwerking
Practica op locatie door laten gaan en net als de 1e jaars werkcolleges / hoorcolleges op locatie, en anders de werkcolleges online in
kleinere groepen (2 TBL groepen bijv. net als bij de practica, en dan steeds dezelfde groepen zodat je elkaar wat leert kennen)
Proberen iets meer fysieke momenten / studieplekken te regelen
Proberen weer college op locatie op te starten, met afstand
Socialisatie vind ik tot nu toe goed geregeld. Vooral tijdens BOR’s in WC’s is er veel mogelijkheid voor communicatie.
Spelletjes op zoom, gespreksgroepen om het er over te hebben hoe mensen zich voelen bij corona.
Studenten in kleine groepjes naar amc laten komen en niet steeds met dezelfde studenten tegelijkertijd les krijgen, maar zorgen voor
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afwisseling. Zo leer je zo veel mogelijk nieuwe mensen kennen.
Studieuurtjes: bijvoorbeeld een (zoom) meeting waaraan je kunt deelnemen om zo samen te leren/vragen te stellen.
Break out rooms tijdens werkcolleges: hierdoor heb je toch ietsmeer contact met medestudenten en kun je naast de studiestof
bespreken soms ook nog eventjes bijkletsen.

Toch fysieke activiteiten waar mogelijk
Toch meer fysiek onderwijs, al dan niet in het AMC.
Toch meer kleinschalig onderwijs op locatie, met mondkapje op 1,5 meter afstand
Toch proberen iets op locatie te regelen, wanneer dat kan. Niet alleen voor 1e jaars maar ook voor de andere jaren
Toch proberen in kleinere groepen samen te komen/via zoom en breakout rooms en iets van spelletjes zoals een zoom speurtocht
elkaar meer te zien
Toch proberen meer contactmomenten in te plannen op het AMC of de HvA.
VR meetings
Vaker interactieve werkgroepen inplannen waar men als groepje over een opdracht kan discussiëren.
Vaker kleinschalig onderwijs op lokatie laten doorgaan zoals groepsmeeting van PO op het AMC in plaats van via ZOOM.
Vaker naar AMC/HvA mogen voor onderwijs, voor colleges in verschillende groepen
Virtuele spellenavond?
Wat minder opdrachten/deadlines geven, dan hebben we nog tijd om iets anders te doen.
We werken vaak in groepjes als we online les hebben, bijvoorbeeld tijdens TBL of online anatomielessen. We worden dan vaak in
kleine breakoutrooms gedaan om opdrachten te maken, ik heb het idee dat ik steeds weer met anderen zit in die breakoutrooms. Dit
is aan de ene kant fijn, zo leer je meer mensen kennen, maar omdat je steeds iemand anders voor maar 10 minuten spreekt, bouw je
niet echt een band op. Het zou wat mij betreft prettig zijn om iets meer met dezelfde mensen te zitten. Variatie is verder wel heel fijn,
het is leuk om iedereen te leren kennen, maar zou graag iets meer tijd hebben om daadwerkelijk een band op te bouwen.
Werkgroepen en borrels voor de studenten die dat leuk vinden.
Werkgroepen van AV, zoals presentaties zouden vaker op locatie kunnen. Je bent dan in principe in een klein groepje
Wij zoomen samen over studiestof
Zo veel mogelijk fysiek onderwijs inplannen
Zo veel mogelijk fysieke les geven. Je leert echt veel meer en helaas is dat de enige vorm van contact met je studiegenoten
Zoom borrels. Eventueel met breakout rooms met spelletjes om nieuwe mensen te leren kennen
Zoveel mogelijk kleinschalig onderwijs, waarin veel samengewerkt moet worden. Maximaal 1 of 2 TBL groepjes. Fysiek is natuurlijk
leuker, maar ook online zijn kleine werkgroepen al bevorderlijk voor de socialisatie.
aanbieden/ stimuleren van (on)officiele digitale socialiastie mogelijkheden.
zoals het via de studie vereniging het aanbieden van een sub-reddit en/of een discord chanel.
activiteiten door vereniging, vanuit opleiding communicatie momenten
drive-in colleges
helaas niet
meer activiteiten in discord
meer contactonderwijs, al is het in kleinere groepen en met een mondkapje op, maar regelmatig fysiek onderwijs vindt volgens mij
voor elke student wenselijk
nee (3 Counts)
nvt
online bar avonden waarbij je spelletjes speelt zoals je op huisfeestjes of in de kroeg zou doen. Ik denk dan vooral aan never have i
ever en verder heb ik even geen inspiratie
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5. Communicatie
5.6)

Indien niet zeer tevreden, waar zit volgens jou verbetering in?
- (10 Counts)
- nu in de coronatijd is helaas niemand meer beschikbaar voor acute vragen. Er zijn geen telefonische spreekuren meer met de
studieadviseurs, maar ook niet van het helpdesk. Dat is onhandig. De reactietijd van het DSSD aanzienlijk is verbeterd, dat is fijn!!
- ondertussen is het heel duidelijk voor welke vragen het DSSD benaderd dient te worden en welke vragen op Canvas ruimte hebben.
Dat was aan het begin van de studie niet geval. Een duidelijk uitleg tijdens OVV-1 zou veel frustratie en onnodige arbeid beiderzijds
voorkomen.
-.
/
Afgelopen maanden heb ik een best zware tijd gehad. Mijn oma die bij mij thuis heeft gewoond, is recent komen te overlijden. Voor
haar overlijden heb ik contact opgenomen met DSSD om te kijken naar enige versoepelingen of hulp omtrent de planning van
bepaalde deadlines. Omdat zij mijn hele leven bij mij heeft gewoond, heb ik in haar laatste weken ook intensief mantelzorg verleend.
Ik heb bij haar geslapen, heb hierdoor korte nachten gehad, ben hele dagen bij haar geweest om te helpen met eten, wassen e.d. Ik
heb de DSSD hiervoor twee keer gemaild, maar beide keren heb ik geen respons gekregen. Ze is nu inmiddels overleden en ik zit nu
midden in mijn rouwproces. Echter heb ik nooit steun en hulp gekregen van de DSSD of studieadviseur wat ik toen wel graag had
gewild.
Als ik een probleem heb, heb ik geen idee waar ik terecht kan en dit is aan het begin van het studiejaar ook niet goed aan ons
uitgelegd. Ik communiceer nu alles via mijn mentor, omdat dat de enige persoon is die voor mijn gevoel naar me luistert. Ik wil echter
zelf ook in staat zijn mijn problemen op te lossen, maar als ik niet weet waar ik terecht kan is dat vrijwel onmogelijk. Daarbij zijn
nergens mailadressen te vinden en is ons niet duidelijk wie de studieadviseurs zijn en waarvoor we bij hun terecht kunnen. Hier hoop
ik dus wel verbetering in te zien, want juist in tijden van corona levert dit niet alleen bij mij, maar ook bij medestudenten heel wat
frustratie op.
Antwoord van de DSSD duurt vaak lang en meestal kost het meerdere mailwisselingen om een probleem op te lossen.
Antwoord van de dssd en vriendelijkheid
Antwoorden van de vragen in het discussieforum kunnen echt sneller en vaker beantwoord worden. Zeker in deze tijd, waar je de
docenten niet zelf kunt benaderen na een college.
Bij bepaalde dingen wordt je van het kastje naar de muur gestuurd; op canvas staat dan dat je iets via de DSSD moet regelen, terwijl
ze bij de DSSD zeggen dat je iets via de docenten (op het discussieforum op canvas) moet regelen.
Communicatie over wachttijd
DSSD reageert zo langzaam en zegt dat ze je niet kunnen helpen, terwijl coördinatoren je juist naar DSSD sturen
DSSD zou wat eerder mogen reageren.
De DSSD antwoordt vaak pas na lange tijd terwijl sommige vragen die je aan hen moet stellen haast hebben. Dit is vaak erg
onhandig.
De DSSD is meestal heel erg laat met reageren. Vaak worden wij door docenten verwezen naar de DSSD bij spoedgevallen, maar
dan moeten we heel lang wachten en moet uiteindelijk toch een coördinator het probleem komen oplossen.
De DSSD is vaak traag in antwoorden
De DSSD reageert heel langzaam
De DSSD reageert soms te laat, voor de betreffende vraag.
De DSSD zou soms wat vriendelijker kunnen reageren.
De WDD3 toets is gecanceld en er wordt ons zogenaamd een “podium” gegeven. Waar vervolgens op geen enkel punt wordt
ingegaan. Het voelt dus echt alsof ze makkelijk van ons af willen door ons op een forum af te stomen. Vervolgens krijgen we te horen
dat er “helaas” niets anders op zit dan dat iedereen het opnieuw moet doen. Er was absoluut te weinig uitleg over de waarom in dit
geval.
De beantwoording op discussiefora is heel erg afhankelijk van het blok en de week. Sommige weken wordt er amper gereageerd,
terwijl er andere weken volledig en tijdig wordt geantwoord
De bereikbaarheid is ontzettend slecht. Er kan alleen gemaild worden naar de DSSD, antwoord krijgen duurt heel lang en meestal
word je meteen weer doorverwezen.
De communicatie vanuit de dssd is vaak traag of onvolledig. Ook reageren sommige docenten niet regelmatig op het discussieforum.
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De dssd is onbeleefd en niet altijd behulpzaam. Docenten doen altijd goed hun best.
Discussieforum hangt echt af van het blok. De coordinatoren van WDD-3 zijn erg betrokken dus vragen worden snel beantwoord, dat
is wel eens anders.
Docenten moeten vaker de tijd nemen om vragen op tijd en uitgebreid te beantwoorden. Op dat vlak is zeker veel verbetering
mogelijk!
Docenten reageren niet altijd op tijd op de vragen, waardoor je pas te laat voor een tentamen antwoord krijgt.
Dssd is verschrikkelijk slecht in het verstrekken van informatie. De medewerkers kijken nooit verder dan hun neus lang is. Heb
afgelopen maanden helaas vaak contact moeten opzoeken en alles voor moeten kauwen, toch nog verkeerde informatie gekregen
meerdere keren. Vind dit zeer stressvol en frustrerend. Ben bereid alle correspondentie uit te printen en mee te sturen voor
beoordeling van de slechte service.
Dssd reageert heel vaak dat ze niks met de vraag kunnen of dat ze het uberhaupt niet beantwoorden
Dssd reageert vaak heel laat
Duidelijk aangeven naar wie je moet bellen met welk probleem
Duidelijke communicatie met de docent en dssd. EN OP TIJD
Duidelijkheid over dat alle verzoeken nu niet via de studentenbalie maar via DSSD gaat.
Duidelijkheid over wat de DSSD voor een student betekenen kan.
Eigenlijk gebruik ik de DSSD overal voor
Er mag soms sneller gereageerd worden op vragen op het discussieforum
Gerichte personen waar je je vragen aan kan stellen
Het duurt veel te lang
Het duurt veel te lang voordat je een berichtje terug krijgt ( buiten de verwachte tijd). Altijd 2x minimaal moeten mailen om een
berichtje te krijgen of een update. Dit kan/moet beter!!!
Het komt regelmatig voor dat vragen op het discussieforum überhaupt niet beantwoord worden. Het zou fijn zijn als iemand dagelijks
het forum checkt en de vragen beantwoordt.
Het op tijd plaatsen van antwoordmodellen en antwoorden op vragen op het discussieforum
Het verschilt erg per week of vragen of het discussieforum worden beantwoord, volgens mij is het niet altijd duidelijk voor de docent.
Het zou handig zijn als de coördinator dit door communiceert aan desbetreffende docent, bijvoorbeeld aan het einde van de week
Het verschilt per docent hoe snel er op discussiefora gereageerd wordt
Hoewel je meestal wel snel een reactie op je vraag krijgt kunnen ze mij nog bij veel meer onderwerpen dan verwacht niet helpen.
Vaak vraag ik dan vervolgens of ik doorverwezen kan worden naar iemand die wel het antwoord zou kunnen krijgen zonder reactie.
Ik gebruik het discussieforum niet zo vaak
Ik hoor vaak van anderen die een bericht naar de DSSD hebben gestuurd, dat dit niet beantwoord wordt.
Ik kan bijna nooit een passend ‘onderwerp’ vinden om aan te klikken. Daarnaast is het verschil tussen de dssd en de
onderwijsadministratie me ook niet helemaal duidelijk.
Ik vind de DSSD een beetje onduidelijk. De vraag die je hebt staat niet altijd aangegeven tussen de opties (die je online moet
selecteren). Verder vind ik de antwoorden ook niet heel duidelijk. Bijvoorbeeld een mailtje krijgen met "Je kan dit nummer bellen voor
een antwoord" (na een paar dagen wachten op antwoord).
Ik vind het prima werken zo, al denk ik dat sommige andere studenten dingen nog niet zo goed snappen als ik sommige vragen op het
discussieforum zie maar ik zou niet weten hoe dat te verbeteren valt.
Laat het minder klinken als drempel om hulp te vragen. Dit zorgt ervoor dat bij problemen mensen sneller naar de studenten adviseur
gaan
Leerlijn AV en PO beantwoorden vragen op het discussieforum laat of helemaal niet.
Mijn ervaring met DSSD is dat er niet vlot wordt gereageerd: dat kan verbeterd worden door in elk geval binnen de termijn die ze zelf
stellen te reageren.
Mogelijk door de maatregelen, maar soms is het antwoord van de DSSD jammer genoeg te laat, omdat de standaard wachttijd
mogelijk iets te lang is
Nvt (2 Counts)
Nvt
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Nvt.
Onderscheid studentdecaan en studieadviseurs
Ondersteuning. Vragen kunnen stellen aan iemand, een op een!!
Organisatie kan beter, soms worden dingen te laat op canvas geplaatst of vragen van discussieforum genegeerd.
Overzicht met alle zaken waarvoor je dssd kan/moet benaderen
Richtlijnen omtrent contact
S
Snelheid van reacies
Sneller antwoord van de DSSD
Snellere en duidelijkere reacties op berichten. Docenten moeten niet aannemen dat dingen allemaal zo duidelijk zijn, want dat zijn ze
niet. De enige docent die dat begrijpt tot nu toe is Karin van AV.
Snellere reacties van de DSSD
Sommige docenten antwoorden totaal niet op het discussieforum.
Sommige punten moeten volgens de informatiewijzers bij de DSSD geregeld worden, een voorbeeld is de aanwezigheidsregeling.
Maar als je hiermee naar DSSD gaat zeggen ze dat zij hier niets aan kunnen doen.
Soms is een antwoord op een iRAT vraag pas na de iRAT
Soms moeilijk te contacten en kan lang duren voordat probleem wordt aangepakt/opgelost
Soms weet ik niet onder welke categorie een vraag valt, omdat er ook zoveel categorieën zijn.
Studieadviseurs en de mate van hun bereikbaarheid tijdens Corona
Tijdige reactie van communicatiekanalen
Veel systemen, e learnings, Academy Attendence etc werken niet en er wordt altijd doorverwezen naar de DSSD maar dit schiet
weinig op meestal
Voor het vak vele verschillende docenten. Niet iedere docent reageert op de vragen die voor hem of haar zijn bedoeld
Vooral in mijn eigen moeite die ik doe om te weten wat de DSSD nou precies doet. Het discussieforum wordt door sommige docenten
heel goed bijgehouden, maar door sommige ook totaal niet. Hier kan een keer op gehamerd worden.
Vragen op het discussieforum mogen soms wel sneller beantwoord worden
Vragen op het discussieforum worden soms pas na een week beantwoord.
Vragen op het discussieforum worden vaak laat of zelfs helemaal niet beantwoord, dit zou beter kunnen
Zoals u ongetwijfeld zult weten worden de antwoorden van de ZSO’s pas aan het einde van de week aan ons ter beschikking gesteld.
Dit systeem heeft als gevolg dat we eerst zelf de opdrachten moeten maken en de antwoorden hiervan moeten instuderen zonder te
weten of we wel het goede hebben gedaan.
Deze methode leidt blijkens frustratie hierover in de Whatsapp groepen tot het verkeerd instuderen van onderwerpen en het
vervolgens moeten corrigeren hiervan aan de hand van de antwoord modellen.
Allereerst is dit erg frustrerend en inefficiënt. Het corrigeren van verkeerd ingestudeerde studiestof kost immers meer tijd en moeite
dan het direct goed aanleren/instuderen.
Daarbij zijn we door dit systeem genoodzaakt in het weekend al onze gemaakte opdrachten te herzien, te corrigeren en opnieuw in te
studeren terwijl we deze tijd graag zouden gebruiken ter voorbereiding van de nieuwe stof.
Zorgen dat de onderwijsadministratie bereikbaar is op korte termijn. Als je nu een bericht stuurt naar de dssd duurt het lamg voordat
het beantwoord wordt. Zeker aangezien de hoeveelheid fouten die worden gemaakt is het handig dat je hier snel contact mee kan
opnemen.
de DSSD antwoordt meestal pas na enkele weken, als ze al antwoorden. Hier heb je heel weinig aan, waardoor de drempel om de
DSSD te benaderen heel hoog is voor veel studenten
de communicatie met de DSSD kan heel wisselend zijn, in hoe snel ze antwoorden en hoe behulpzaam het antwoord is
eerder reageren op discussiefora
ik kijk nooit op discussiefora.
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ik kijk nooit op het forum, kan die vragen dus niet beantwoorden
meer two-way communicatie, minder 1-way communcatie. TELEFONISCHE bereikbaarheid op peil houden!!!!!!!!!!!!
n.v.t.
niks
nvt
qua communicatie kan het vanuit de opleiding in deze ‘online’ tijd echt beter. zoals benoemd in de vorige vragen, worden de vragen in
de discussieforum regelmatig niet op tijd of überhaupt niet beantwoord, terwijl er in deze tijd juist veel meer behoefte is aan
duidelijkheid en initiatief
soms wacht ik 2 dagen of langer op een antwoord van het discussieforum. Dit is soms erg vervelend als een vraag dringend is
waardoor ik niet verder kom en de leerstof niet volledig begrijp

6. Opleiding
6.6)

Indien "Anders", licht toe:
- (8 Counts)
- nog steeds zijn niet voor alle opdrachten beoordelingscriteria aanwezig, dit is echt vervelend. Bijvoorbeeld: ethiek en verslaving (jaar
3), ethische en praktische aspecten van levenseindebeslissingen (jaar 2)
- Vaak is het zo dat meer duidelijk over de opdracht en de verwachtingen uit de beoordelingscriteria wordt verkregen ipv de opdracht
zelf.
- voor de critical appraisal in jaar 2 a.d.h.v. het PRISMA protocol was het hoorcollege erg behulpzaam
- het vrijwillige aanbieden werkgroepen ter hulp van het wetenschappelijk verslag in jaar 2 was er prettig en hielp enorm, dit zou
kunnen worden toegepast bij andere grote opdrachten
AV is soms het ondergeschoven kindje, terwijl de onderwerpen die behandeld worden volgens mij erg belangrijk zijn voor het
ontwikkelen van een moreel besef. Ik denk dat het belang van AV duidelijk gemaakt mag worden, bij voorkeur door meer incorporatie
in het blokonderwijs. Denk aan OVV-2 over het gecombineerde onderijs, of CMI-1 waar het goed aansloot bij het blok. Dit geeft, wat
mij betreft, meer inzicht in het belang van AV --> het wordt immers ook echt in het blok, de kliniek, gebruikt.
Altijd eerst een AV college of inleidend college voor een opdracht. Duidelijk alle deadlines bespreken en wat er van je verwacht wordt!
Beoordeling is niet altijd even grondig. Ik wil graag feedback en niet alleen op boven of onder niveau. Daarnaast zijn de
beoordelingscriteria soms niet duidelijk, logisch of haalbaar
Betere instructies bij de opdrachten en in sommige gevallen een voorbeeld verslag. Minder deadlines in wdd 3
Betere opdrachten uitwerken, zodat wij als studenten weten wat er van ons wordt verwacht.
Daarnaast zou een vaste docent fijn zijn, ook zodat je dan weet wat de docent graag wilt zien.
Betere opdrachten waar we later meer aan hebben
De feedback is erg inconsistent en vaak veel te laat, ik heb al een AV opdracht niet kunnen maken simpelweg omdat de feedback van
de vorige er na weken wachten nog niet was
De indeling door het jaar heen vind ikzelf een beetje rommelig en vervelend. We hebben tijdens wdd bijvoorbeeld 1 werkcollege en
verder helemaal niks, maar vervolgens worden er wel 2 deadlines ingepland op het moment van 2 andere deadlines tijdens IEMS,
waardoor je 4 deadlines in een keer krijgt. Daarnaast waren die deadlines okk heel vaag, de ene om 17 u en de ander voor 21 dec,
wat later Weer aangepast is zonder hier een melding van te maken.
De mogelijkheid om opdrachten te kunnen verbeteren. Nu wordt een ingediend opdracht maar een keer beoordeeld, vaak door een
willekeurige beoordelaar. Een procedure waarbij we, bijvoorbeeld, een slecht beoordeeld opdracht kunnen corrigeren of verbeteren
ipv eindeloze bezwaren schrijven zou veel constructiever zijn.
De opdracht beter laten aansluiten bij de beoordelingscriteria (of andersom).
De opdrachten mogen duidelijker, nu is het soms vrij onduidelijk wat er precies van je gevraagd wordt.
Door opdrachten individueel te kunnen herkansen. Het slaat nergens op hoe het hele vak in elkaar zit. De verwachting is maar dat je
het in één keer goed doet en als dat niet zo is zoek je het maar uit. Er is geen mogelijkheid te leren van je fout(en) en als je er genoeg
hebt mag je een leuke herkansing maken. Terwijl de fouten die je hebt gemaakt misschien maar heel klein waren, maar zich hebben
opgeteld. Ook dat autoritaire gedrag van de beoordelaars is ontzettend vervelend. Hun wil is wet en als ze je onterecht onder
verwacht niveau geven moet je hier weer bezwaar op maken en moeite voor doen om het goed te krijgen, want als je dan een fout
maakt in je bezwaar zullen ze daar weer over beginnen. Als je dan toch je gelijk krijgt is er ook geen pardon of enige excuses te
bekennen. Herzie de structuur van het vak, want dit is onzin.
Een beoordelaar die je volgt, het liefst over de verschillende jaarlagen. Dan kunnen verbeterpunten longitudinaal worden gevolgd en
je ontwikkeling wordt gezien en beoordeeld.
Een persoon die controles uitvoert over de gegeven beoordelingen
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Een vaste beoordelaar zou zeer fijn zijn, bij PO werkt dat namelijk goed. Vaak krijg je weinig feedback, dus 1 a 2 zinnen. Dat is ook
lastig, omdat je dan niet goed weet hoe je het de volgende keer beter kan doen.
Eigenlijk gewoon uberhaupt minder veeleisend (en tijdrovend soms), want het is niet per se het belangrijkste onderdeel van de studie.
Er is op dit moment een te groot verschil tussen beoordelaars. De ene leerling krijgt de beoordeling van het hoofd van AV en de ander
van een 6e jaars master student. Je merkt dat de AV docenten vaak veel strenger zijn en dat je er dan al bijna vanuit kan gaan de je
een ‘onderverwacht’ krijgt.
Er wordt niet duidelijk gekeken naar de criteria voor op verwacht en boven verwacht niveau door de beoordelaars. Als je volgens de
criteria boven verwacht niveau hebt, bijvoorbeeld op verwacht niveau en je moet onder een aantal woorden zitten, dan krijg je bijna
altijd nog op verwacht niveau
Er zijn veel te veel opdrachten dit jaar voor AV. Ook op heel onhandige tijden in het jaar (laatste week voor het tentamen en rond
Sinterklaas)
Geef ons les over wetenschappelijk schrijven en beoordeel het gemaakte werk klasikaal
Het is op zijn minst opmerkelijk dat er studenten van een jaar hoger de opdrachten beoordelen. Het lijkt mij dat bij de leerlijn AV
beoordelaars wetenschappelijke ervaringen dienen te hebben. Als recidivist zie ik soms namen langskomen van studenten met wie ik
ben begonnen. Zij zijn dan uiteindelijk verantwoordelijk of men wel of niet die onmogelijke herkansingsopdracht moet maken.
Het is vaak gewoon een saai vak met saaie stof wat soms moeilijk is te koppelen aan Geneeskunde. Ik persoonlijk, vind de connectie
altijd super ver gezocht en zie niet in hoe dit mij een betere arts gaat maken (behalve de ethiek opdrachten). Het is al zo'n zware
studie en dit komt er dan ook nog is bij terwijl ik, en vele anderen zullen het met mij eens zijn, er niet het nut van inzie.
Het model van nakijken is fundamenteel verkeerd: je kunt NIET leren van je fouten. Dit komt doordat je commentaar krijgt en dat a.d.
h.v. dat commenteer een beoordeling wordt gegeven. Je kunt negatief commentaar krijgen en toch op verwacht niveau, of juist onder
verwacht niveau. Je lijkt overgeleverd aan de visie van de docent voor het dan wel aanvinken van op, onder of boven verwacht
niveau. (de een is daarin soepeler dan de ander) Daarnaast kun je GEEN lering trekken uit de opdrachten. Onder verwacht niveau?
Jammer dan, de redenen staan er, de mogelijkheid tot het verbeteren niet.
Waarom niet gewoon: op verwacht niveau als het volstaat,
en niet op verwacht niveau met de mogelijkheid tot verbetering (opnieuw inleveren)
Nu ben je overgeleverd aan willekeur en is de motivatie om er het beste uit te halen bij AV tamelijk laag (alhoewel iedereen zijn best
doet, om maar nergens 'op 'gepakt' te kunnen worden. Dus geen intrinsieke interesse of energie, maar angst voor het niet voldoen
aan alle regeltjes en daarmee verbonden een 'onder verwacht' niveau bepalen de sfeer en het gevoel omtrent die vak. )
Met klem verzoek ik dan ook dit in de toekomst te veranderen, aangezien mensen erg negatief ten opzichte van dit vak staan, terwijl
het inhoudelijk vaak leuk is.
Het onderwijs van de leerlijn AV is gebouwd op opdrachten die geen enkele student maakt zoals het precies in de aanwijzingen staat,
en waar geen enkele student zo veel van leert als zou kunnen... en eigenlijk ook zou moeten. Het onderwijs moet wat mij betreft echt
meer gericht zijn op vaardigheden, ipv dezelfde soort schriftelijke opdrachten met af en toe een presentatie.
Het ontvangen van feedback of een beoordeling kan soms lang duren.
Het verschilt nu zo erg wie je opdracht nakijkt. En het zijn veel te veel opdrachten voor het aantal studiepunten
Ik doe geen AV ik ben zij-instroom student
Ik heb het idee dat de uitgebreide beoordelingsmatrixxen (geen idee wat hier meervoud van is excuses) die op canvas staan hier wel
bij helpen. dit is als student ook handig om op terug te vallen
Ik heb laatst contact gezocht met Karen Nieuwenhuijsen. Ik heb namelijk het idee dat de beoordelaars niet op de hoogte zijn van de
eisen die aan onze opdracht worden gesteld. Ik gebruik alle ruimte (vaak 1A4) optimaal, en dan krijg ik commentaar dat het langer en
uitgebreider had gemoeten. Dit druist in tegen de opdracht die ons wordt gegeven. Karen begreep echter mijn punt niet, of wilde er
niks aan doen.
Ik heb op sommige opdrachten niet eens feedback gekregen terwijl andere studenten dat wel hebben. Hier hebben ik en de mensen
die het ook niet hadden totaal geen verklaring voor gekregen. Ik snap dus ook niet hoe dit fout kan gaan en vooral waarom er niet
naar ons gecommuniceerd wordt waarom het fout is gegaan. De manier van beoordelen maakt me niet veel uit, alleen ik vind het wel
oneerlijk als de een wel feedback krijgt en de ander niet. Ik zie namelijk het nut van die hele leerlijn niet in als het niet wordt
nagekeken.
Ik heb vrijstelling voor het vak AV. Ik kan hierdoor geen oordeel vellen over dit vak.
Ik vind PO redelijk goed gaan. Ik vind het leuk en interessant de geneeskunde van de andere kant te bekijken. Ook vind ik het fijn dat
we getraind worden op academische taal.
Ik vind dat er de afgelopen weken opeens wel erg veel AV-opdrachten zijn, en dan vooral veel groepsopdrachten. Ik zou het fijn vinden
om wat meer individuele opdrachten te hebben en als de AV-opdrachten wat beter over het jaar verspreid worden.
Ik vind de beoordeling van Av heel persoonlijk en subjectief. Iedereen krijgt een andere beoordelaar en de beoordelaar beoordeelt het
erg subjectief. Ik vind dit erg jammer want hierdoor had ik vorig jaar mijn jaar bijna niet gehaald. Gelukkig kon ik bezwaar aantekenen.
Ik vind sommige aspecten fijn en prettig zoals het leren hoe we een wetenschappelijk verslag moeten schrijven. Maar ik heb nu ook al
3 of 4 uur les gehad waarin we bijvoorbeeld leren wat een toetsmatrijs is en wat het begrip samenvatten inhoudt. Ik vind dit echt veel
te lang en niet interessant , en zeker als we daarnaast wel nuttige stof hebben.
Ik volg AV bij biomedische wetenschappen, dus mijn antwoorden tellen niet echt
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Ik volg dit vak niet
Indien toch peer to peer review: anoniem! Anders krijg je vriendjespolitiek
Les krijgen hoe we moeten schrijven. Dat hebben we nooit duidelijk gehad.
Liever geen deadlines elke week.
Meer contact met docenten, bijvoorbeeld via werkgroepen met je mentorgroep. Zo wordt de studiestof interactiever behandeld en is er
meer mogelijkheid om vragen te stellen.
Ik vond bijvoorbeeld de organisatie van het onderwijs over het wetenschappelijk verslag in jaar 1 prettig: er was een vaste docent en
verschillende werkgroepen. Dit vond ik leerzamer dan alleen een HC.
Meer contactonderwijsmomenten. Op verschillende wijzen de stof behandelen, kijk naar de toetsingscriteria en invulling van het
keuzevak immunologie in de kliniek. Dat is echt een goed voorbeeld
Meer feedback en lessen over schrijven wat wetenschappelijke en niet wetenschappelijke stukken. Nu wordt een verbetering verwacht
in mijn schrijfvaardigheid na 2/3 regels feedback. Het leren schrijven van bijvoorbeeld een scriptie lijkt mij adhv dit en een theorieboek
over academisch schrijven niet voldoende.
Meer wetenschappelijk onderwijs. Vaker verslagen leren schrijven en onderzoekjes daadwerkelijk uitvoeren. Het kan vrij simpel maar
toch leuk, bijvoorbeeld bloed prikken bij alle studenten en dan studenten een spreiding van Hb gehalte laten maken en
beargumenteren of dat overeen komt met de bevolking.
Minder presentaties, deze kosten veel tijd en voegen niet veel toe aan onze kennis
Minder ruimte voor subjectieve beoordelingen en minder ruimte om herkansingsopdrachten zo traumatiserend te maken. Het is
belachelijk dat een herkansingsopdracht groter is dan alle opdrachten bij elkaar en dat je dat al toegewezen krijgt als je een paar keer
pech hebt en een beoordelaar treft die je schrijfstijl niet waardeert. Ik heb oprecht de afgelopen twee jaar hartkloppingen als ik al een
opdracht zie staan van AV. Het zijn vaak ook zeer vage opdrachten met weinig praktische toelichting, zijn zeer tijdrovend en buiten
proportie t.o.v. wat je ervan kan leren. Ik kijk er zeer tegenop om het tijdens de master te moeten volgen.
Minder verslagen en dan bijvoorbeeld de stof in interactieve werkgroepen behandelen
Mogelijk kan een voorbeeld van wat een goed verslag zou zijn verduidelijking kunnen geven over de vereisten
Nvt (3 Counts)
Nvt., zij-instroom doet dit niet
Ook docenten kwaliteitseisen goed laten doornemen! Soms krijg ik zinder uitleg op lager niveau dan wat ik adhv de kwaliteitseisen
zou verwachten.
Pas na het schrijven van mijn thesis, kreeg ik het idee dat ik daadwerkelijk wat leerde bij de leerlijn AV. Ik zou meer werkgroepen
geven waarbij studenten worden ondersteund bij het maken van de opdrachten.
Planning: niet alles tijdens WDD-3: we hebben het qua studielast veel te zwaar gehad met 4 deadlines (elke twee weken). Wellicht
kan er ook al wat naar het keuzevak verplaatst worden wat niet in groepjes samen hoeft (kwalitatieve onderzoeksvraag)?
Beoordeling vind ik nog heel verschillend, is zeer afhankelijk van de beoordelaar.
Snelheid van beoordelen
Tussentijdse beoordelingen zou wel fijn zijn aangezien AV streng beoordeelt.
Zorg er voor dat elke beoordelaar op dezelfde manier beoordeeld. Vorig jaar vertelde een onderwijs supporter dat de nakijkers niet bij
bijeenkomsten zijn waarin dat besproken wordt. Zo kan het zijn dat je soms een opdracht heel goed maakt en een slechte beoordeling
krijgt vanwege een strenge nakijker, terwijl een ander een slechte opdracht ik kan leveren maar een betere beoordeling krijgt vanwege
een soepele nakijker
afschaffen
meer consistentie in de opdrachten en terugkoppeling naar de studie: vaak is het belang/nut van de opdrachten niet evident en de
vormgeving ervan al helemaal onzinnig voor de student. ikzelf zie bijvoorbeeld graag een duidelijker verband met het blok en/of
concretere beschrijving van de rol van bepaald onderwijs in de toekomstige werksfeer
n.v.t.
n.v.t. ik volg geen AV (daarom ook bij alles rond AV zo neutraal mogelijk beantwoord)
nvt
6.10)

Indien "Anders", licht toe:

- (9 Counts)
- meer vaardighedenonderwijs
- kleine werkgroepen waarbij samen casuïstiek wordt opgelost, van diagnose over behandeling tot hoe spreek ik met patient, ook
graag niet alleen het onderwerp van de blok.
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Bekendmaking van een rode draad van een blok. Soms krijg je een wirwar aan informatie, dan moet je je maar net op de juiste
onderwerpen gefocust hebben.
Bij het blok wdd vind ik het lastig te zien wat nou bij wat hoort. Wellicht wat meer structuur brengen in welk hc nou hoort bij welke zso.
Daarnaast vond ik de ZSO van LO ook onduidelijk, ook is het onduidelijk of we wel of niet een toets moeten maken aan het begin.
Colleges van tevoren opnemen. Zo kan je je tijd zelf indelen. Anders zit je elke dag thuis.
Dat de studiestof en de ZSAs beter aan elkaar worden aangepast. Nu hoor je in het hoorcollege dat je bepaalse stof niet hoeft te
kennen en wordt het doodleuk wel gevraagt in het tentamen
De opdrachten voor AV en PO zijn vaak heel erg saai.
Duidelijker aangeven hoe diep je op de stof in moet gaan die in ZSO’s voorkomt. Moet dit alleen gebruikt worden voor het maken van
de ZSO’s, of moet het grondig bestudeerd worden?
Duidelijker overzicht van studiestof: nu veel aan het 'heen en weer klikken' om de juiste studiestof te vinden bij juiste college/
practicum, moet veel zoeken naar de boeken die gebruikt worden. Wat mij zou helpen is meer emodules, en samenvattende
hoorcolleges die even de belangrijkste rode lijn bespreken.
Een aparte vak maken van de twee leerlijnen, ipv elke keer een deadline inplannen voor de reguliere tentamens. En tijdens de leerlijn
AV vooral focussen op onderzoek doen en het schrijven van wetenschappelijke artikelen i.p.v. zweverige opdrachten waar zelfs
docenten niet van snappen waar het op slaat.
Eerst hoorcollege en daarna een zso erbij maken. Ook de antwoorden van de zso’s oo dezelfde dag als dat ze gemaakt moeten
worden online zodat je ze meteen kan nakijken, anders heb je geen vrije vrijdag.
Er wordt soms wel heel veel gevraagd van de studenten
Ik vind in jaar 3 de ZSA’s wel erg veel werk. Daarbij merk ik dat ik soms het hele hoofdstuk heb gelezen, zoals beschreven in de ZSA
en dan blijkt in de HC’s dat de helft van deze info niet toetsstof is.
Ik zou vooral binnen het online onderwijs meer hoorcolleges willen, de werkcolleges vind ik persoonlijk niet heel nuttig wegens de vele
break-out rooms
In coronatijd: iets interactiever onderwijs. Bijvoorbeeld polls en break out rooms, maar ook het onderzoeken naar de mogelijkheid van
online practica.
Los ‘vaardigheidsonderwijs’ zoals gespreksvaardigheden, echoscopieren, bloed prikken, etc. Dat zit nu nog een beetje hier en daar
met wat losse opdrachten door het onderwijs verweven maar ik heb het idee dat dit minder effectief is vergeleken met als je hier een
soort los lijnonderwijs van maakt (zoals in Rotterdam, ik vond dat heel chill klinken en bij de UvA juist een beetje onoverzichtelijk/
chaotisch).
Maak geen zso's van 4uur met ingewikkelde studiestof om vervolgens precies het zelfde te vertellen in een werkcollege van 2 uur.
Studenten zitten dan veel langer aan zo'n zso terwijl het werkcollege genoeg is voor het tentamen (RA)
Meer TBL achtige lessen. Meer interactie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Meer begeleiding bij de zelfstudieopdrachten en daar de antwoorden van. Als we het grootste deel van de studie zelf moeten
uitzoeken en de antwoorden bijna nooit besproken worden (maar gewoon maar teruggelezen moeten worden in theorieboeken) dan
lijkt mij dat niet de bedoeling.
Meer contactonderwijs
Meer hoorcolleges ipv tbl werkgroepen. Die doen niks voor mijn gevoel. Vooral met anatomie bijv. Was het zo vervelend dat je een
verplichte les hebt met belachelijk veel informatie die je in een paar uur moet stampen. Dat werkt gewoon niet en begrip daarvoor was
fijn geweest. (Ik snap dat het met corona anders is dan normaal en dat is logisch, maar ipv 3 dagen achter elkaar elke keer een
practicum in te plannen, had het beter geweest om elke keer een dag er tussen te laten. Zo heb je ook echt de kans om het te leren
ipv alleen maar de opdracht opschrijven en niks blijft hangen. Hierdoor waren de online practica ook geen succes!!)
Meer kennisclips, deze zijn vaak kort en erg informatief
Meer kleinschalig onderwijs
Meer praktische toelichting
Meer ruimte voor rust, om ook van de stof te kunnen genieten in plaats van er doorheen te moeten razen (geneeskunde)
Meer tbl. Ik vind dat er niet genoeg gebruik gemaakt wordt van deze leerzame en interactieve onderwijsvorm
Minder colleges ook een optie?
Maar vooral; werkcolleges die niet veranderen in hoorcolleges. Als studenten helemaal niks hoeven te doen en niks hoeven te
zeggen, zijn we alleen aan het luisteren... en dan is het geen werkcollege meer
Minder nadruk op toetsing voor het halen van een vak. Essays, wetenschappelijke opdrachten presentaties en zo voort zouden even
zo goed kunnen mee tellen. Met toetsing wordt alleen een manier van denken getoetst, terwijl andere even, of niet zelfs meer,
belangrijk zijn voor ons toekomstige rol als arts.
Minder online TBL. Ze zijn niet waardevol als het online is.
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Minder zelfstudie
Minder zelfstudie, meer practica
Mogelijk juist met een lockdown en minder fysiek contactonderwijs is het handiger om meer colleges te hebben, omdat dat meestal
effectiever is dan zelfstudie in deze omstandigheden
Nvt (3 Counts)
Ook meer opgenomen zodat je ook als je je die dag minder goed voelt het op een ander moment terug kan kojken
Tijdens corona is kleinschalig onderwijs erg fijn. Dit vond ik normaal gesproken echter niet nodig. Zonder corona zouden meer
hoorcolleges juist wel fijn zijn.
Uitgebreidere antwoordformulieren die eerder op canvas worden gezet.
Ook dat er meer toets relevante informatie wordt besproken bij de colleges. Nu komen er vaak vragen die niet bij de colleges zijn
besproken. Daarnaast ook dat de deel en eindtoets meer lijkt qua moeilijkheid op de oefentoets
Veel minder druk op studenten leggen, corona op zichzelf is al mentaal ontzettend belastend, laat staan tentamens cancelen.
ZSO’s zijn vaak erg verwarrend. Meestal is dit omdat modelantwoorden of laat of niet worden vrijgegeven. Dit is jammer want soms
leer je als student verkeerde stof en dat ik vervelend. Het zou fijn zijn als modelantwoorden aan het begin van de week gegeven
worden zodat het eigen verantwoording is in plaats van restrictie.
meer colleges over de theorie
meer consistentie. alles verschilt per blok, en binnen een blok verschilt de werkdruk ook enorm per week; er zijn weken met letterlijk
>10 colleges en >7 ZSO vervolgd door weken met nauwelijks colleges en opdrachten. in dat opzicht zou een vast rooster (maar dan
wel flexibel) fijn zijn.
meer praktijk! Ook kleine handelingen (HA kwaaltjes, bloed prikken, wondleer)
n.v.t.
nvt
overzichtelijker indeling. beter overzicht studiestof. betere aansluiting zso hoorcollege practica
6.12)

Waarom wel of niet?

- (4 Counts)
Alhoewel het vaak meer gewoon een college is met de bijkomstigheid dat er iets meer gelet wordt op vragen, voelt het fijn om nog
even aan het einde van de week wat dingen te bespreken
Alleen als er oefenvragen worden behandeld
Alleen die voor het tentamen zijn handig omdat deze goed worden voorbereid met goeie interessante vragen. Maar bij de rest heb ik
het gevoel dat het maar wordt gedaan omdat het moet. Maak bijv een poll aan om te kijken of er überhaupt behoefte is aan een RC
Allereerst wegens het live contact: je kunt je vragen meteen stellen
Ten tweede omdat het inhoudelijk heel fijn is en je zo snel tot nieuwe inzichten komt.
Als er oefenvragen gebruikt worden
Als je vragen hebt kan je die daar altijd stellen en weet je zeker dat het beantwoord wordt
Als je zelf echt vragen hebt zijn ze nuttig, maar als ik het gevoel heb dat ik het goed snap kijk ik ze meestal niet.
Als studenten vragen hebben kunnen zij die nog stellen.
Behandelde vragen zijn voor drie kwart van de groep al duidelijk en het andere kwart heeft nog niks geleerd.
De oefenvragen gaven een goeie representatie van de week weer.
De vragen zijn vaak of makkelijk in de studiestof te vinden, of juist zo specifiek dat het niet voor het gehele jaar interessant is.
Daarnaast ligt het tempo van de responsiecolleges vaak erg laag.
Dit is een laagdrempelige manier om vragen te stellen, zeker voor mensen die zich bezwaard voelen vragen op het discussieforum te
plaatsen ("straks vinden mensen mij dom")
Docenten antwoorden op de vragen van de afgelopen week
Docenten gaan altijd wel goed in op de vragen.
Duidelijke herhaling van afgelopen week met ruimte voor vragen
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Duurt veel te lang, je moet maar wachten tot je een keer aan de beurt bent
Echt geweldig dat ze de ZSOs bespreken. Die antwoordmodellen zijn vaak echt heel droog en zonder uitleg
Een deel van de informatie is niet nuttig of hele simpele herhaling, andere dingen zijn wel nuttig
Een goede terugblik op de week
Een samenvatting aan het einde van de week is altijd prettig!
Er is veel ruimte voor vragen en er wordt de tijd voor genomen
Er komen vragen waaraan ik zelf niet aan gedacht.
Er worden vaak vragen gesteld die in colleges al beantwoord waren maar door maar een paar studenten niet begrepen was. Daarbij
zijn de responsiecolleges altijd op een onhandig moment.
Er worden vaak vragen in de responsiecolleges gesteld die toch niet belangrijk zijn voor het tentamen. Ik heb dan niet het gevoel alsof
ik meer leer voor het tentamen.
Er wordt in principe niks nieuws in verteld. Het is wel handig voor als je nog vragen hebt.
Extra mogelijkheid tot het stellen van vragen. Zelfs als ik geen vragen heb ga ik erheen: je steekt er altijd wat van op zodat je zo ook
ziet wat anderen lastig vinden. Hierdoor heb je soms extra herhaling of extra uitleg die je achteraf zelf ook nodig had. Verder vind ik
het ook prettig als oefenvragen behandeld worden.
Fijn alles even te herhalen, en de ruimte voor vragen
Fijn dat er ruimte is voor individuele vragen en dialoog!
Fijn om live vragen te kunnen stellen en nog even te kunnen oefenen
Fijn om vragen te kunnen stellen, maar vaak is het wel zo dat de hele 'slimme' studenten vragen gaan stellen die veel te diep gaan.
Het is voor mij dan heel moeilijk te volgen wat ik nou wel en niet moet kennen en brengt me alleen maar meer in de war.
Wel zijn de oefenvragen die er soms komen heel fijn om te kijken wat het niveau ongeveer is en hoe ik daarin sta.
Ga er zelf niet heen, maar kan wel begrijpen dat voor sommige mensen nuttig is
Goed moment om vragen te beantwoorden waarbij er ook contact is met de docenten
Goed moment om vragen te stellen en moeilijke onderwerpen worden nogmaals behandeld.
Goed om zo je vragen te beantwoorden, extra uitleg
Goed overzicht en fijn om de mogelijkheid te hebben om vragen te stellen.
Goede samenvatting van wat er is gebeld
Goede vragen van medestudenten meekrijgen
Handig om zo vragen besprokeb te hebben
Hangt erg af van het blok
Heel fijn om alles even te herhalen en de tijd krijgen om vragen te stellen
Herhaling van belangrijke punten. Vooral de quiz vragen vind ik erg prettig, omdat je een idee krijgt hoe de vraagstelling zou kunnen
zijn en wat je kan verwachten
Het geeft een samenvatting van wat je moet kennen in grote lijnen. Vaak is er ook nog ruimte voor vragen stellen
Het is een goede herhaling van de stof.
Het is fijn de mogelijkheid te hebben vragen te stellen
Het is fijn om alles nog een beetje te herhalen en vragen te kunnen stellen.
Het is handig om te zien of je het onderwerp begrijpt, maar daarvoor zouden dan wel oefenvragen moeten worden voorbereid, nu is
het soms alleen maar vragen stellen waardoor het niet altijd heel interessant is.
Het is mij nog steeds niet duidelijk wat op responsie colleges gebeurt. Elke keer is het anders. Soms waren ze nuttig, soms helemaal
niet.
Het is vaak een soort recap van de hele week wat wel fijn is als herhaling
Het is zeker nuttig alleen maak ik er geen gebruik van
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Het ligt eraan per rc. Oefenvragen tijdens een responsie vind ik altijd wel fijn
Het responsiecollege is handig voor studenten met vragen die tijdens het college kunnen stellen.
Verder is dit college niet heel gestructureerd omdat er te weinig vragen van te voren worden ingestuurd.
Het verschilt heel erg per response college, oefenvragen vindt ik persoonlijk altijd erg prettig
Het voegt naar mijn idee niet voel toe bovenop het discussieforum. Dit geldt voornamelijk als docenten deze tijd gebruiken om een
mentimeter op te straten om vragen uit de proeftoets te behandelen, terwijl het bijvoorbeeld pas week 2 is. Dan heeft het maken van
de proeftoets vlak voor het tentamen geen nut meer.
Het wordt heel erg inefficiënt gedaan waardoor de aandacht erbij houden erg lastig is
Het zou fijn zijn als de responsie colleges ook voor een deel worden voorbereid net als de hoorcolleges met bijvoorbeeld oefen vragen
die worden doorgenomen of slides met belangrijke/complexe stof.
Hier kan je vragen stellen als je die hebt en vaak zijn de benodigde docenten aanwezig. Je kan ook het responsiecollege terugkijken
om vragen van andere studenten te horen.
Hierbij kan duidelijk een afronding van een bepaald onderwerp plaatsvinden en kunnen de laatste vragen gesteld worden
Ik denk dat waar ze nu voor bedoeld zijn wel redelijk nuttig zijn, maar bij RA-1 werd een prettige indeling van het RC gemaakt. In het
begin kon je (in discussieforum voorafgestelde) vragen bespreken, vervolgens werd een moeilijk deel van de week sowieso
besproken en tot slot gingen we nog oefenvragen maken. Persoonlijk had ik hier veel aan!
Ik ga er nooit heen, er zijn altijd een paar studenten met specifieke vragen die voor mij niet van toegevoegde waarde zijn.
Ik ga nooit heen. Ik raak vaak in de war en onzeker van alle vragen die gesteld worden.
Ik heb de responsiecolleges niet vaak genoeg bijgewoond om er een oordeel over te kunnen hebben.
Ik kijk ze niet
Ik kijk ze niet terug.
Ik kom er vaak wel uit met behulp van de studiestof.
Ik maak hier geen gebruik van.
Ik vind het een goede gelegenheid om vragen te stellen en van anderen te horen
Ik vind het wel fijn om alles aan het einde van de week even te herhalen, maar ik merk dat er toch nog wel heel veel nieuwe stof wordt
behandeld in de responsiecolleges. Het zou fijner zijn als deze puur op de vragen gebaseerd waren.
Ik vind ze wisselend nuttig. Door deze wisseling ga ik inmiddels vaak niet meer. Ze zijn vaak ook op vervelende tijdstippen. Ik ga dan
liever nog even aan een ZSA dan een mogelijk nuttig RC te bekijken.
Ik volg ze nooit, dus geen idee
Ik zou het handiger vinden als de responsiecolleges begonnen met een samenvatting van de afgelopen week.
In de RC kan je vragen stellen die dan nog behandelt kunnen worden. Ik vind dit veel fijner dan op het discussie forum.
Is een mogelijkheid om er wat meer rode lijn in te krijgen in de studiestof, maar van mij mag responsiecollege meer in de vorm van
een samenvattend college (bijv. paar dia's die kort belangrijkste punten van de week noemen, en dan per onderwerp een moment om
vragen te stellen)
Is herhaling
Is voor mij vaak te langdradig. Er worden vragen gesteld waarvan ik het antwoord weet, en door de uitleg raak ik vaak in de war. De
ene keer gaan ze alleen vragen beantwoorden, de andere keer doen ze oefententamenvragen en soms geven ze zelfs een
samenvatting van de week. Dus ik kijk ze meestal niet, maar dan hoor ik later dat er een tentamenvraag leek op eentje die in het RC
was besproken.
Je kan vragen stellen en er wordt veel herhaald.
Je kunt Vragen stellen waar je anders mee blijft zitten. Daarnaast hoor je andermans vragen waar je zelf misschien nog niet aan had
gedacht (of denkt; oei, daar moet ik nog even naar kijken)
Kan om vragen te stellen + nog een kapstok van de stof
Kijk, vaak kom ik er niet aan toe en dan tijdens het leren voor de toets denk: he ik had nog wat willen vragen.
Misschien is het een goed idee, als men het discussie hiervoor meer inzet.
Ligt aan de docent, Aten blijft maar doorgaan tot ver na de tijd, maar Bramer hield het kort en krachtig
Ligt aan de vragen en de docent
Ligt heel erg aan het onderwijs, als er duidelijk een powerpoint is bij het uitleggen helpt het zeker, maar soms lijkt het alsof de
05.01.2021

EvaSys Evaluation

Page 20

Rapport BaGen enquête Studentenraad 20-21

professoren onvoorbereid het responsie college inkomen waardoor de kwaliteit van het onderwijs minder is
Ligt wederom ook aan de docent/blok. Positieve aan corona is dat er nu tijdens responsie wel veel vragen worden gesteld. De
drempel ligt waarschijnlijk lager.
Meestal voegt het niet veel toe aan de andere colleges
Meestal worden er bij responsiecolleges geen voorbeeldvragen behandeld, dat vind ik een gemiste kans.
Mogelijkheid is er. Maar vaak zijn niet alle docenten er.
Mogelijkheid om onduidelijkheden op te helderen, erg fijn!
Mogelijkheid om vragen te stellen indien nodig
Niet naar toe geweest
Niet want vaak niet erg voorbereid door de docent. Als je dan geen specifieke vragen hebt gaat de docent ook niet echt wat vertellen.
Terwijl het juist wel fijn zou zijn als de docent ook uit zichzelf een kleine samenvatting geeft van wat er de afgelopen week besproken
is.
Nuttig voor een te beperkte groep. Zou nuttiger zijn om alle stof te herhalen of belangrijkste punten voor het tentamen te noemen.
Nvt
Nvt
Omdat er vragen worden gesteld waar je zelf nog niet bij stil hebt gestaan
Omdat ik dan alle stof nog een keer tot mij kan nemen. Daarnaast herinner ik mij door de responsiecolleges welke onderwerpen ik
nog niet goed heb begrepen en stel ik hier dan ook een vraag over.
Omdat je daar ook op het laatste moment nog vragen kunt stellen over je onduidelijkheden en het een goede samenvatting is van alle
studiestof.
Onbeantwoorde vragen worden beantwoord en de stof wordt herhaald.
Onduidelijkheden worden beantwoordt
Op deze manier wordt de stof nog een keer opgehaald.
Persoonlijk vind ik met name de online responsiecolleges erg nuttig; de drempel om vragen te stellen lijkt zo veel lager, ik merk dat er
veel meer gevraagd wordt dan bij de live colleges (ook door mij zelf). Het is fijn om zo een laagdrempelig contactmoment te hebben
met de docenten
Samenvatting van de week waardoor je ook weet of je nog vragen hebt.
Sommige docenten geven een fijne samenvatting en andere docenten laten het helemaal leiden door studenten. In het laatste geval
vind ik het altijd vrij rommelig, zeker als ik niet van die hele specifieke vragen heb.
Sommige wel, sommige niet. Ik zou graag willen dat we bij het responsiecollege toets vragen doornemen en die samen bespreken.
Het is soms echt niet nuttig hoe het dan gaat.
Soms veel nieuwe uitleg ipv vragen ophelderen.
Soms vervelend dat tentamen vragen al worden behandeld, deze. wil ik altijd liever bewaren tot ik alle stof goed bestudeerd heb.
Soms worden er goede vragen gesteld die het onderwerp nog een laatste keer mooi in kaart brengen maar de grote hoeveelheid van
de behandelde vragen vind ik onnodig om nog een keer aan te kaarten.
Soms worden ze gebruikt als herhaling wat prettig is, er is genoeg ruimte voor vragen en soms oefenen allemaal zeer handig!
Soms zijn ze nuttig, soms niet
Studenten stellen meestal domme en irrelevante vragen.
Te veel in op detail
Tijd voor vragen en terugkoppeling
Vaak een precieze replica van het college eerder in de week.
Door zoom zijn vragen veel minder efficient.
Vaak gaat het te langzaam. Er wordt heel sloom op vragen gereageerd en niet alle vragen zin. Nuttig
Vaak geen vragen ingediend, waardoor er eigenlijk niet zoveel informatie in wordt gegeven
Vaak is het even tentamen vragen uitproberen, of vat een docent iets nog heel erg samen, dat is handig als je bijloopt met de stof
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Vaak is het fijn om even een herhaling te krijgen van de week! En een kans te hebben om vragen te stellen. Ook zijn de responsie
colleges vaak wat gezelliger, doordat er veel meer interactie is met de docenten.
Verschilt overigens per responsiecollege, maar vooral als er ruimte is voor vragen + er vragen aangeboden worden waar we onze
kennis snel even met feedback kunnen testen, vind ik de responsiecolleges erg nuttig
Voelt meer als een samenvatting van de week en als je zelf niet echt vragen hebt, dan is het niet per sé heel nuttig.
Vooral als er oefenvragen worden gedaan. Het is fijn dat we nu anoniem vragen kunnen stellen, dan zijn er altijd meer vragen dan live
Vooral als er oude tentamenbriefje behandeld worden
Vragen die je had en die niet beantwoord waren op het discussieforum, worden dan alsnog behandeld.
Vragen stellen is mogelijk maar meestal worden er tijdens die uren nog hele nieuwe onderwerpen besproken. Dit laat minder ruimte
over voor vragen waar dat uur voor bedoeld is
Vrijblijvend maar als wel even fijne herhaling of vragen moment
Wel als er tentamenvragen worden geoefend, niet als de inhoud alleen gebaseerd is op vragen van onze kant.
Ze gaan wat snel soms
Ze geven me geen extra kennis waardoor ik beter zou presteren
Zijn nuttig, maar worden op verschillende manieren in gevuld. Sommihe docenten benutten ze als hc en anderen als
samenvattingsuurtje van de week of puur voor vragen. Dat zorgt voor enige onduidelijkheid.
Zijn vaak langdradig, te gedetailleerd en weinig nuttig voor het tentamen.
Zo kan je snel een recap voor jezelf doen of je de stof van de afgelopen week goed hebt gevolgd.
Zonde van de tijd die vragen kunnen ook tijdens de colleges gesteld worden nu vis de Chatfunctie. Dat is handige aan zoom,
eventueel hij tijds nood worden antwoorden op vragen via canvas alsnog gedeeld. Zou die tijd eerder gebruiken voor kleinschalig
onderwijs of zoals in week 3/4 of extra tijd voor een moeilijk onderwerp.
de gelegenheid tot (verdiepende) vragen stellen.
Mogelijkheid om te verbeteren: tijd voor oefen-vragen/casussen in responsiecollege
geen idee ik kom er niet altijd aan toe
handige samenvatting van belangrijke stof
ik heb ze niet gezien
nvt
op zich zijn ze nuttig, soms zijn er vragen die niet beantwoord kunnen worden omdat een docent er niet is, dit is een beetje vervelend
soms zijn ze erg representatief, samenvattend en leidend voor de toets. soms bestaan ze alleen uit vragen die op de forum zijn
gesteld of bevatten ze slechts 1/2 in de week besproken onderwerpen. dat is niet per se slecht, maar je hebt er gewoon niet altijd wat
aan
vaak herhaling of vragen die voor mij niet relevant zijn
zijn vaak laat georganiseerd

7. Master
7.4)

Indien je de master Geneeskunde wil gaan doen, wat ben je dan van plan om tijdens je wachttijd te gaan doen?
- werken
- klinische ervaring
3 maanden reizen en werken
Aan mijn CV werken
Aller eerst, wil ik laten weten dat ik het zeer teleurstellend vind dat de wachttijd zo lang is en dat er niet van te voren goed genoeg is
nagedacht hierover. Het is ook zeer respectloos dat er geen compensatie is geregeld voor de studenten, elke student wist van te
voren dat geneeskunde een lang traject zou zijn, toch wilden zij in ruil voor hun droombaan dit traject afleggen, het is belachelijk dat
dit nu door slordigheid en ignorant gedrag nog langer is. Iedereen loopt minstens een jaar dokterssalaris mis en moet wellicht tijdens
de wachttijd genoegen nemen met een mbo baan. Ook erg spijtig dat dit pas een aantal maanden geleden is gecommuniceerd aan de
studenten. Hoe dan ook zal ik mijn best doen om het beste uit deze tijd te halen, misschien onderzoek doen naast mijn mbo-baan,
boekenlezen, proberen te genieten van het feit dat ik een tijdje geen tentamens hoef te maken en mijn best doen om me geen zorgen
te maken over het vergeten van de studiestof die ik tijdens de bachelor heb moeten opslaan in mijn geheugen.
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Als het kan reizen & nieuwe taal leren
Alvast te beginnen aan een onderzoek / in de zorg werken.
Ander onderwijs volgen
Andere bachelor
Andere master
Andere master doen of een combinatie van keuzevakken van verschillende disciplines
Andere master of werken
Andere opleiding/reisje maken
CV building
Cv opbouwen, andere zaken in mijn leven regelen.
Daar heb ik nog niet over nagedacht en hoop nogsteeds dat dat niet nodig zal zijn
Dat is sterk afhankelijk van de duur van de wachttijd.
Dat moet ik nog uitzoeken...
Dat weet ik niet aangezien ik niet weet hoe lang de wachttijd is (ik weet niet of dit ergens te vinden is maar ik kan het niet vinden).
Daarnaast is er erg weinig informatie gegeven over nominaal studeren (hoe zit het bijvoorbeeld met dat je geen voorkeuren kan
opgeven? Wat betekent dat precies? En hoeveel verschilt de wachttijd tussen nominaal en nietnominale pakketten?)
DuMa, dus geen wachttijd
Echt helemaal niks. Een jaartje pauze is precies wat ik nodig heb.
Een 1-jaars master ergens anders te doen, of vrijwilligerswerk in het buitenland.
Een 2e master, hier in Nederland of het buitenland
Een andere master
Een andere master (HEPL in Rotterdam) en werken in de praktijk (huisartsenpraktijk of OLVG)
Een stage in het buitenland
Een tweede master
Ervaring opdoen in de kliniek.
Ervaring opdoen in de zorg. Ik zou in de zorg aan het werk willen, maar reizen lijkt me ook heel leuk. Een ideaal plaatje zou werken in
de zorg in Suriname of Curaçao.
Fulltime werken
Geen idee
Geen idee nog omdat het nog niet geheel bekend is hoe lang de wachttijd uit gaat vallen in de nominaal regeling. Pas wanneer dit
bekend is en de precies startdatum er is kun je echt een plan maken omdat er vrij veel verschil is tussen 3 of 6 maanden wachttijd
voor de mogelijkheden.
Geen idee, ik ben al relatief oud dus ik wil gewoon zo snel mogelijk door. Ik denk dat het werken wordt, in ieder geval geen andere
studie.
Geen idee, misschien een andere studie of een minor of werken.
Geen idee, waarschijnlijk werken om m'n co-schappen te kunnen betalen.
Geen idee, werken of reizen denk ik.
Genieten van de laatste rust voor de coschappen en het arts zijn
Hangt van de duur af; evt een andere master, anders werken
Het plan was om te gaan reizen, maar gezien COVID lijkt mij dit niet mogelijk. Nu hoop ik onderzoekservaring op te kunnen doen.
Hopelijk de dubbele master biomedisch en geneeskunde
Hopelijk een MD PHD traject. Mocht dat niet lukken, werken en bij onderzoek helpen.
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Huilen
Ik denk nuttige werkervaring op doen. Wellicht een andere studie volgen.
Ik denk werken in de zorg. Waarschijnlijk in een ziekenhuis b
Ik heb nog geen idee, er is veel keuze, ik zou graag meer willen weten over de type keuzes die je kan maken.
Ik heb nog geen idee, want ik weet niet wat de mogelijkheden zijn en of er vanuit de opleiding iets wordt aangeboden. Ik weet wel dat
ik iets moet vinden om mijn huur te kunnen blijven betalen omdat er geen studiefinanciering tijdens de wachttijd is.
Ik hoop deze te kunnen verkorten door snijzaalassistente te worden maar anders ga ik werken
Ik twijfel nog heel erg. Het gaat ook afhangen van de duur van de wachttijd. Ik wil wel graag reizen (maarja corona) en sowieso
werken.
Ik weet niet wat de medisch-gerelateerde opties zijn, maar iets in die richting.
Ik weet vanuit de opleiding weinig over de wachttijd. Lastig om in te schatten hoe lang het gaat duren. In de zorg werken of een
additionele studie beginnen.
Ik wil gaan werken, reizen en leren ik beter voorbereid aan mijn master te beginnen, aangezien ik op het moment nog niet het gevoel
heb dat ik voldoende ben voorbereid. Hopelijk veranderd dit wel in verloop van dit jaar of in het laatste jaar.
Ik wil tijdens mijn wachttijd de master biomedische wetenschappen doen. (Dubbele master)
Ik wil werken en misschien reizen als het mogelijk is. Daarnaast een cursus frans
Ik wist niet dat er een wachttijd was, er is niks over gecommuniceerd, daarnaast moest ik er via andere studenten achterkomen dat
niks moeten herkansen de mogelijkheid biedt tot een kortere wachttijd.
Ik zou het heel jammer vinden als de wachttijd langer dan drie maanden zal zijn. Als de wachttijd langer duurt dan drie maanden duurt
ben ik van plan om te gaan reizen of te gaan werken.
Ik zou waarschijnlijk een jaar gaan werken, maar waar en in welke sector weet ik nog niet.
In een ideale wereld zou ik ergens bij de SEH of anders een afdeling werken waar je ook handelingen uit mag voeren zoals
venapuncties. Doordat je in de bachelor geen EHBO diploma haalt ben je wel veel beperkter in vinden van een bijbaan.
MSc healthcare management aan de Erasmus Universiteit
Master bmw
Meer transparantie, er is zo weinig bekend over wat er nu gebeurd. Tevens vind ik ook dat jullie niet alleen de 3de jaars moeten
informeren, maar ook dit moeten melden bij de open dagen. Om de studenten die voor deze uni kiezen niet zo maar voor het blok te
zetten
Mijn andere bachelor opleiding afronden (scriptie schrijven + nog een paar punten halen)
Mijn bachelor biomedische wetenschappen hopelijk afronden, en misschien mn wetenschappelijke stage alvast doen.
Minor bij de geesteswetenschappen, bestuursjaar en/of reizen.
Misschien assisteren in het onderwijs, bijv. Op snijzaal
Misschien een minor en/of onderzoek
Misschien minor, op vakantie en werken
Mogelijk bijbaan voor overbrugging, of als er een goede keuze is een kleine minor af te leggen
Nog onduidelijk
Nominaal lopen en zo min mogelijk wachttijd. Ik zou verder gaan werken en ervaring opdoen.
Onderwijs of reizen
Onderzoek
Onderzoek of PhD
Onderzoek, werk en evt een extra master
Onderzoek, werken
Promotieonderzoek
Propedeuse halen van een andere studie of werken
05.01.2021

EvaSys Evaluation

Page 24

Rapport BaGen enquête Studentenraad 20-21

Reizen (5 Counts)
Reizen
Reizen en werken (3 Counts)
Reizen en werken, heb dan een beetje mijn tussenjaar gepland
Reizen en werken, maar nog voor mij onduidelijk hoeveel tijd ik hiervoor heb (nominaal regeling)
Reizen of stages lopen in buitenland
Reizen of werken
Reizen of werken (in de zorg)
Reizen of werken of evt een ondersoeksmaster.
Reizen voor zo ver dat kan, onderzoek, werken en wellicht de master scriptie
Reizen wellicht en vooral gewoon genieten van een extra lange vakantie. Mocht ik niet nominaal blijven lopen, zal mijn plan
veranderen, maar dat weet ik op dit moment nog niet.
Reizen, ander vakken/ studie/ master, werken om meer klinische ervaring op te doen evt internationaal
Reizen, andere studie, werken
Reizen, bestuur jaar, misschien een module
Reizen, vrijwilligerswerk
Reizen, werken (3 Counts)
Reizen, werken
Reizen, werken of skilesgeven in de winter en ‘s zomers werken
Reizen.
Reizen/werkervaring opdoen in bv een onderzoeksgroep (wellicht in buitenland)
Reizen? Werken?
Rijbewijs of doventaal leren
Semester in Australië
Skilerares worden voor een half jaar.
Werken (doktersassistent, bloedprikken, ggd)
Reizen
Skiles geven en reizen
Snijzaalassistenf
Sowieso veel werk-ervaring opdoen. Daarnaast ook zeker voor een aantal maanden reizen (met mede-studenten).
Stage lopen in het buitenland.
Tijdens de wachttijd wil ik gaan werken en reizen.
Tussenjaar naar buitenland, werken, minor, alvast beginnen met wetenschappelijke stage.
Vanuit de opleiding is er eigenlijk vrij weinig gecommuniceerd over de wachttijd. Ook voorafgaand de opleiding heb ik hier niet alles
van mee gekregen. Toevallig ken ik bijna niemand die ook geneeskunde doet en was ik niet op de hoogte dat de wachttijd zo lang zou
zijn. Zelf heb ik hiervoor al een bachelor gedaan en ben ik helaas geen 18 meer.. het staat me wel enigszins tegen dat ik nog zo lang
zou moeten wachten. In die tijd wil ik ervaring op doen, het liefst in het buitenland.
Verschillende baantjes die me hopelijk helpen om me beter voor te bereiden op de coschappen.
Vrijwilligerswerk, werk, reizen.
Waarschijnlijk een minor of andere studie. Misschien in het buitenland.
Waarschijnlijk ga ik in de tussentijd bij Expertcollege werken. Ik heb daar namelijk al gewerkt van de zomer.
Wedstrijdroeien, werken in het ziekenhuis
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Weet ik niet. Ik wil meer en duidelijkere informatie over de wachttijd en de opties hiervoor. Het kan nuttig zijn om dit alvast in het 2e
jaar van de bachelor te geven omdat studenten dan eventueel al vooruit kunnen plannen.
Weet ik nog niet, wachttijd overviel mij. Waarschijnlijk moet ik hierdoor terug verhuizen naar mijn ouders, echt werk in de zorg is
moeilijk te vinden, voorlichting voor de master konden maar 75 mensen inschrijven dus deze zat te snel vol en daardoor kan ik nu niet
eens naar de voorlichting. Ik zie ertegen op, denk nu aan vakken volgen ergens anders: maar hoe moet dat financieel? Antwoorden
zoeken is lastig en veel werk: voelt alsof 'wachttijd', wat niet onze schuld is, volledig op ons bordje wordt geschoven en de uva de
handen er volledig vanaf trekt: Hoe moet ik die wachttijd betalen als stufi en ov wegvalt? Of hoe betaal ik een jaar extra collegegeld en
mijn huur? Ook komt het over alsof de uva doet alsof ze 'ons een gunst doen' oa doordat ze noemen dat dit het mooie moment is voor
internationale ervaringen: het is geen gunst, het is een probleem.
Weet ik nog niet.
Wereldreis
Werken (14 Counts)
Werken
Werken / reizen / ervaring in zorg opdoen
Werken aan mijn CV
Werken bij een huisarts en misschien meewerken aan een onderzoek.
Werken bij zorginstelling, reizen
Werken en als het kan een buitenlandse klinische stage.
Werken en ervaring opdoen, onderzoek, misschien een jaar bestuur doen op mijn studentenvereniging
Werken en hopelijk reizen
Werken en misschien een extra master
Werken en misschien een éénjarige andere master doen
Werken en op kamers gaan
Werken en reizen (2 Counts)
Werken en reizen (als dit weer mogelijk is)
Werken en reizen wss, wat ervaring opdoen in de kliniek en daarna (eindelijk) mijn eindexamenreis doen
Werken en reizen.
Werken fulltime
Werken in bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk
Werken in de zorg voor ervaring
Werken in de zorg, reizen
Werken in de zorg.
Werken in het buitenland, een andere bachelor of gewoon blijven wonen en werken in Nederland en actiever worden bij verenigingen/
vrijwilligerswerk
Werken in medische sector, zelfontwikkeling, kunst maken
Werken of een andere master
Werken of onderzoekservaring opdoen
Werken of vrijwilligers werk
Werken om geld te sparen voor de coschappen. Tijdens je coschappen kan je namelijk geen baantje ernaast hebben aangezien de
coschappen al een soort fulltime baan is en je krijgt er weinig compensatie voor.
Werken om studieschuld terug te betalen, een andere master of een bestuursjaar.
Werken on de zorg.
Werken op medisch gebied
Werken voor vaderland
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Werken, bijscholen en ervaring opdoen.
Werken, iets in het onderwijs of juist een wat meer medisch gerichte bijbaan (of het liefste een combinatie daarvan)
Wellicht reizen en dan ontwikkelingswerk gaan doen.
Werken, minor, cursussen, wetenschappelijke stage
Werken, onderzoek doen, etc.
Werken, reizen (2 Counts)
Werken, reizen en mij verder oriënteren op mijn toekomst.
Werken, reizen en misschien nog een minor volgen
Werken, reizen of andere master
Werken, reizen of iets anders
Werken, reizen, andere master/bachelor
Werken, reizen, andere studie afmaken
Werken, reizen, hopen dat ik alsnog eerder mag starten en de nominaal regeling wordt afgeschaft.
Werken, reizen, vrijwilligerswerk
Werken, reizen, vrijwilligerswerk.
Werken. Indien de wachttijd te lang is 1-2 jaar, overwegen om elders te studeren/iets anders te studeren. <- zou ik niet denken als ik
jonger was (leeftijd nu 29jr)
Werken/Research+ Reizen
Werken/reizen (2 Counts)
Werken/vrijwilligerswerk doen in het buitenland en een lange tijd buiten Nederland wonen. Als dit niet kan, dan zou ik waarschijnlijk
een tijd meer focussen op m'n verenigingen en/of gaan werken in Nederland bij een bedrijf waar ik goed achtersta (Misschien
MediMaat, Artsen Zonder Grenzen, etc.)
Werken?
Werken? Reizen?
Werkervaring in de zorg op doen. Zonder Corona zou ik reizen nog overwegen.
Werkervaring opdoen in de kliniek, of in het buitenland studeren/werken.
Werkervaring opdoen op het gebied van geneeskunde.
Een tijdje naar het buitenland om daar bijvoorbeeld au pair te zijn of onderzoek te doen.
Wetenschappelijk stage en werken.
Wetenschappelijke stage of keuzeonderwijs.
Wetenschappelijke stage, misschien keuze coschap
geen idee
ik heb nog geen idee
ik wil een seizoen als ski/snowboard instructeur werken in Oostenrijk en daar omheen werken bij als huisartsassistent. Mocht er nog
meer tijd zijn denk ik aan een extra eenjarige master.
ik zit er aan te denken om vrijwilligerswerk te doen in hetzelfde ziekenhuis in Tanzania als waar ik vrijwilligerswerk heb gedaan voordat
ik begon met geneeskunde. Anders zou ik graag een bijbaan in de zorg willen en veel tijd investeren in het tattoeëren wat ik doe. Ook
is vrijwilligerswerk in andere landen een optie waar ik voor opensta.
master beleidskunde in de gezondheidszorg
misschien een andere studie, anders werken
onderzoek
reizen en/of werken
reizen?
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relevante ervaring opdoen in de zorg
tijdelijk gaan werken in de farmaceutische industrie
werken (4 Counts)
werken en reizen
werken in de zorg (2 Counts)
werken of andere opleiding (misschien geen universitaire opleiding maar gewoon iets wat ik interessant vind)
werken, op vakantie gaan en genieten van wat vrije tijd :)
werken, reizen.
NB: ik kies neutraal voor de mastermarkt, het lijkt me heel nuttig voor andere studenten maar ik heb het zelf niet nodig

10. Diversiteit
10.2)

Indien wel, zou je het kunnen toelichten?

- (13 Counts)
- Ik vind dat studenten met veel passie en engagement niet voldoende vrijheid hebben in de opleiding, bijvoorbeeld door vrijstellingen
de Bachelor eerder afronden.
Dat is jammer genoeg soms nog wel.
Docenten die nog steeds termen zoals “negeoïde ras, neger ect.” gebruiken... Niet meer van deze tijd
Er is een e-learning (KWM, jaar 2) waar ongekend vervelende, stigmatiserende afbeeldingen inzitten, van o.a. obesitas afgebeeld als
naakte vrouwen bij een zwembad. Ik heb dit in de betreffende e-learning ook gemeld, maar geloof niet dat dit is veranderd. Dit is niet
meer anno 2020. Deze mensen hebben volgensmij geen toestemming gegeven op op deze manier ingezet te worden (in het
onderwijs nota bene). Dat vind ik wel kwalijk.
Ik ben niet genoeg op de universiteit geweest om hiervan iets te zeggen
Ik heb hier nog geen ervaring mee gehad.
Niet zo zeer discriminerend, maar illustrerende casussen zijn vaak erg heteronormatief of gericht op blanke patiënten. Ik zou hier
graag meer diversiteit in willen zien terugkomen.
Nog geen last van gehad, maar voorlopig ook niet veel in de praktijk mee kunnen maken. Tijdens de bachelor geen discriminatie
ervaren.
Nou beginnend met de nominaal regeling, alle extra kansen zijn exclusief voor de mensen die een “normaal” beloop hebben. Als je
niet het privilege hebt om 3 jaar 100% op de studie gericht te kunnen zijn door gezondheid of sociaal economische status mis je direct
de kans voor het honors programma, phd/master regeling, kortere wachttijd etc. Dit soort kansen zouden juist aan de studenten die
starten met een (dikke) streep tegen moeten worden aangeboden zodat ze zich in hun carrière kunnen opwerken naar het punt waar
de studenten met betere omstandigheden zich al bevinden.
Nvt (4 Counts)
Nvt
Nvt.
Overgangsuitzonderingen door verzoeken aan de examencommissie. Het verschilt per individu (ongeacht opgegeven redenen). De
examencommissie moet bijvoorbeeld als die een ander student afwijst om niet naar het 3e jaar door te laten stromen omdat een
1ejaars vak open staat, een ander student wel doorlaten. Hierin zijn ook persoonlijke situaties uitgewisseld, wordt niet voldoende
rekening mee gehouden.
Overgrote deel van de docenten zijn witte mannen. Dat geldt voor het academisch gedeelte, zowel voor mentorschap. In e-learnings
en opdrachten zijn voorbeeld artsen en patienten maar zelden van niet-Nederlandse afkomst. Het studentenraad en het bestuur van
MFAS is overwegend ook wit.
Sommige docenten discrimineren of doen kwetsende uitspraken oa linthorst
Soms wordt er denigrerend over geloof gepraat door docenten
Via zoom krijg ik voor mijn idee minder vaak de beurt wegens mijn moeilijke naam.
Weinig les over bijvoorbeeld derma bij een niet-witte huidskleur.
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Zij-instromers krijgen soms automatisch een 1 voor tbl, omdat ze er niet bij kunnen zijn
ik vind het moeilijk om hier een antwoord op te geven omdat ik denk dat dit meer een algemeen globaal probleem is. er zitten veel
dingen in het traject van arts worden die gewoon niet kloppen. er heersten bepaalde opvattingen en sommige groepen hebben nu
eenmaal privileges. racisme of seksisme zou ik het niet noemen, maar toch; het lijkt er soms op dat je maar beter niet te veel
persoonlijkheid moet hebben als arts, en dat is wel jammer.
nvt
10.3)

Op welke manier kan de opleiding meer aandacht besteden aan diversiteit?

- (10 Counts)
?
Antropologie lessen over de meest voorkomende culturen
Bij elk onderwerp dit bespreekbaar maken; want bij elk onderwerp zijn er weer andere dingen
Bijeenkomsten organiseren?
Dat kan bijna niet. Aan de hand van de decentrale is er in één jaar meer diversiteit dan in een ander jaar.
De patiënt is ook divers, dus het onderwijs aanpassen.
Dit in het onderwijs bespreken. In bijvoorbeeld het reguliere (klinische) onderwijs, maar ook bij AV en PO.
Diversiteit meenemen in het klinische beeld
Docenten van diverse achtergronden (bijvoorbeeld in het kleinschalig onderwijs)
Door deze termen niet te gebruiken en ook door bijvoorbeeld colleges te geven met verschillende andere etniciteiten in de hoofdrol
Door het simpelweg te bespreken. Bepaalde campagnes opzetten, lessen inplannen etc. Het is niet per se nodig om er extra aandacht
aan te besteden voor mijn gevoel
Door meer kansen te bieden aan studeren die minder gezegend zijn met gunstige omstandigheden, zodat ook zij hun carrière een
boost kunnen geven.
Een diversere samenstelling van docenten. E-learnings diverser maken. Het studentenraad en het bestuur aan sporen om diverser te
worden, om zo zichtbaarheid van minderheid te vergroten.
Een lastig punt, maar mogelijk meer diverse personen in de casuïstiek
Er goed op letten dat in ZSO's en colleges wordt besproken hoe aandoeningen verschillen per etniciteit. Maar ik heb persoonlijk het
idee dat dit al best goed gaat.
Er zijn zeker manieren, maar ik zou zelf niet kunnen zeggen wat de beste manier zou zijn
Geen idee
Geen idee voor mijn gevoel gaat het op de huidige manier goed.
Geen idee. Heb hier zelf niet echt mee te maken, dus vind dit moeilijk voor andere aan te geven.
Geen idee. Ik merk wel dat de uva bekend staat om "de witte school" en dat de meerderheid van de studenten witte kakkers zijn. Op
de vu is er meer diversiteit te zien, dit kan komen door een specifieke selectie.
Het lijkt mij ook een goed idee om studenten te vragen waarom zij geneeskunde willen studeren, velen kiezen dit voor hun ouders ipv
dat het hun eigen passie is.
Geen, is niet nodig naar mijn mening. Het is al prima
Hoeft voor mij niet.
Hoorcolleges over diversiteit
Iets in de selectie aanpassen waardoor meer mensen van culturele afkomst een kans krijgen om op de opleiding te geraken. Nu zie je
best weinig diversiteit op de opleiding, weinig diversiteit in culturen. Ik zou zelf niet goed weten waar dat aan ligt.
Ik denk dat daar al goed op wordt gefocust. Terug te zien in o.a. colleges over huidaandoeningen waarin aandacht wordt besteed aan
de donkere huid; dokter Bindraban die uitgebreid vertelt over HVZ bij hindoestaanse-surinaamse patiënten
Ik denk dat diversiteit iets is dat je moet laten gebeuren en niet moet afdwingen. Daarvoor heb je wel een open klimaat nodig en ik
denk dat het amc en de UvA dat goed aanbieden
Ik hou mij hier niet zo mee bezig
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Ik merk dat vaak bij foto's of plaatjes het om een blank persoon gaat. Dit maakt het voor mij(ook blank) lastig om me voor te stellen
hoe zoiets (een wond/infectie/of juist 'normaal') eruit ziet bij iemand met een andere huidskleur.
Ik vind dat bij dermatologie te weinig aandacht wordt besteed aan het beeld bij mensen met een donkere huid
Ik weet niet of het nodig is om meer aandacht te besteden aan diversiteit. Ik heb geen situaties gezien waarin anderen worden
gediscrimineerd of benadeeld, dus ik denk dat het nu al goed gaat.
In colleges andere culturele groepen benoemen
In gesprek gaan over hoe ziektebeelden verschillen per "race" (Nederlandse woord kwijt, sorry) en wat überhaupt verschillen zijn
Is er al wel genoeg denk ik
Is naar mijn mening al divers genoeg. Er wordt ook aandacht besteed aan diversiteit in de patiëntenpopulatie
Meer aandacht voor diversiteit onder patiënten, dwz. epidemiologie maar ook verschillen in de omgang tussen patiënt en arts. Bij het
laatstgenoemde vind ik het wel van belang dat er specifiek ingegaan wordt op bepaalde cultureel bepaalde etiquettes, niet alleen in
het algemeen bespreken hoe om te gaan met culturele verschillen.
Meer diversiteit in leraren.
Meer diversiteit onder de docenten trekt wellicht meer diversiteit onder de studenten aan.
Meer diversiteit promoten in bijv posters.
Meer samenwerking met buitenlandse universiteiten, het uitnodigen van gastsprekers uit een andere context. Misschien zelfs een
exchange organiseren. Misschien ook excursies naar ziekenhuizen, onderzoeksinstanties, farmaceuten. Dit om een beeld te krijgen
van de wereld om ons heen en al de verbanden die er ook buiten het ziekenhuis zijn.
Miss docenten die om dat soort opmerkingen bekend staan aanspreken?
Naar mijn idee wordt er in de colleges al aandacht besteed aan diversiteit (voornamelijk onder patiënten)
Niet (2 Counts)
Niet nodig
Niet, de opleiding lijkt me divers.
Nog vaker vertellen over verschil in uiting van ziektes bij een donkere en lichte huidskleur
Nvt
Op afbeeldingen van operaties zijn het vaak blanke mensen. Misschien meer afbeeldingen van donkere mensen.
Probeer te kijken waar het spaak loopt, is het bij de selectie, dan moet je kijken of deze mensen ook begrijpen wat er van ze wordt
verwacht ( anders meer aandacht daarnaartoe)
Studiestof meer inclusief maken
Vaker oefenen met moeilijke namen.
Valt niet echt te beoordelen vanuit thuis studeren
Van mij hoeft het niet
Voorbeelden uit de praktijk geven waar (gebrek aan) diversiteit een belangrijk invloed heeft of heeft gehad
Voorkomen van stigma door geen 'typerende' afbeeldingen toe te voegen aan powerpoints; houd het professioneel.
Weet ik niet (2 Counts)
Weet ik niet
Wellicht meer aandacht schenken aan hoe verschillende ziektebeelden tot uiting komen in de verschillende rassen
in het blok RA3 waren twee colleges over diabetes en etniciteit. dit soort colleges zijn goed, ook bij ziektebeelden melden hoe dit zich
uit bij mensen met andere achtergronden vind ik goed. wel zijn er weinig docenten/artsen van kleur. om nog even bij het voorbeeld te
blijven: het hoorcollege diabetes en etniciteit werd door een goed geïnformeerde witte vrouw gegeven. de boodschap kwam alsnog
goed over. Het werkcollege werd door een wat minder goed geïnformeerde wat jongere vrouw gegeven, die zelf de antwoorden op
moest zoeken van sommige antwoorden. Het lijkt mij dat dit beter kan. Juist voor de studenten die tot een 'etnische minderheid'
behoren
meer promoten. als ik kijk naar de vu dan vind ik dat zij dat heel goed doen. misschien dat er een samenwerking kan zijn met de vu
om hetzelfde ook op uva/amc te krijgen
momenteel zou ik dit niet zomaar kunnen beantwoorden, maar ik wil wel even zeggen dat het heel fijn is dat er aandacht wordt
besteed aan dit onderwerp
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No. of responses = 113

Survey Results
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1. Opleiding
1.1)

Welke opleiding doe je, en welke fase?
Bachelor Geneeskunde

0%

Master Geneeskunde

n=113

100%

Bachelor Medische Informatiekunde

0%

Master Medische Informatiekunde

0%

0 Wetenschappelijke stage voorafgaand aan mijn coschappen

0%

12. Master Geneeskunde
12.1)

In welke masterfase zit jij?

1 Dermatologie t/m IHK1

20.4%

2 IHK 2 t/m Gynaecologie

33.6%

3 Poli interne t/m sociale geneeskunde

27.4%

4 Verbredend coschap, semi-arts stage, keuzeonderwijs, wetenschappelijke stage

18.6%

n=113

13. COVID-19
13.1)

Door de invoering van studiedagen in 80/20 - 50/50 coschappen is mijn kennis nu verhoudingsgewijs ...
verslechterd

32.1%

gelijkwaardig

58.9%

verbeterd

13.2)

13.4)

13.5)

De kwaliteit van de master is achteruit gegaan
door COVID-19

Vervangend digitale onderwijs is goed geregeld

Vervangend digitaal onderwijs is leerzaam en een
mooie toevoeging aan het coschap

8.9%

3.5%

16.8%

20.4%

41.6%

17.7%

zeer oneens

1

2

3

4

5

5.4%

25%

45.5%

20.5%

3.6%

zeer oneens

1

2

3

4

5

13.4%

17.9%

33%

29.5%

6.3%

zeer oneens

1
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13.6)

15%

Het was leerzaam om te participeren in de
COVID-19 zorg

7.5%

15%

35%

27.5%

zeer oneens

zeer eens

1

2

3

4

n=40
av.=3.5
md=4
dev.=1.4
ab.=73
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14. Keuzeonderwijs
14.1)

14.2)

Welk keuzeonderwijs heb jij gedaan? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Nyenrode

12.4%

Expert College

80.5%

NHG

42.5%

Biostatics Analysis

26.5%

Essay

14.2%

n.v.t.

11.5%

36%

Digitaal keuzeonderwijs was het waard om de
vertraging van mijn master door COVID-19 te
beperken

19.8%

16.2%

11.7%
zeer eens

1
14.3)

16.2%

zeer oneens

2

3

4

n=113

n=111
av.=2.5
md=2
dev.=1.4

5

Ik ben van plan om de Semi-arts stage en de Wetenschappelijke stage te verkorten, zodat ik klinisch keuze-onderwijs kan volgen.
Zo ja, in welke volgorde?
1. n.v.t.

49.6%

2. Klinisch keuzeonderwijs --> Semi-arts stage --> Wetenschappelijke stage

15.9%

3. Semi-arts stage --> Klinisch keuzeonderwijs--> Wetenschappelijke stage

14.2%

4. Semi-arts stage --> Wetenschappelijke stage --> Klinisch keuzeonderwijs

9.7%

5. Wetenschappelijke stage --> Semi-arts stage--> Klinisch keuzeonderwijs

6.2%

6. Klinisch keuzeonderwijs -> Wetenschappelijke stage -> Semi-arts stage

0.9%

7.Wetenschappelijke stage -> Klinisch keuzeonderwijs -> Semi-arts stage

3.5%

n=113

15. Communicatie
15.1)

15.2)

7.1%

Ik ben voldoende op de hoogte van de
ontwikkelingen binnen het onderwijs en de
coschappen

32.1%

36.6%

8%

Ik word voldoende geïnformeerd door de opleiding
over ontwikkelingen omtrent COVID-19 en
coschappen

1

2

3

4

5

4.5%

9.8%

24.1%

50.9%

10.7%

zeer oneens

1
15.3)

16.1%

zeer oneens

2

3

4

zeer eens

n=112
av.=3.2
md=3
dev.=1

zeer eens

n=112
av.=3.5
md=4
dev.=1

5

Welke mediakanalen vind jij prettig om te gebruiken voor informatie over ontwikkelingen op het gebied van onderwijs vanuit de
opleiding? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Canvas

61.9%

A-Z lijst

8%

Nieuwsbrief per mail

43.4%

e-mail

80.5%

Social media (Facebook, Instagram bijvoorbeeld)

15.9%

Whatsapp
Geen van bovenstaande
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15.4)

De uitkomsten van de coschap evaluaties worden
voldoende teruggekoppeld aan de studenten

27.4%

39.8%

18.6%

12.4%

1.8%

zeer oneens

1

2

3

4

5

4.5%

7.3%

24.5%

31.8%

31.8%

zeer eens

n=113
av.=2.2
md=2
dev.=1

zeer eens

n=110
av.=3.8
md=4
dev.=1.1

16. Coschappen
16.1)

Ik heb het idee dat in andere ziekenhuizen er
andere verwachtingen zijn van mijn medecoassistenten van hetzelfde coschap

zeer oneens

1
16.2)

In het huidige master mis ik onderwijs over:

2

3

4

5

(meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Public Health

37.2%

Ziekenhuislogistiek

35.4%

Ziekenhuismanagement (bv. samenwerking met paramedici)

50.4%

Medisch Leiderschap

42.5%

Duuraamheid

42.5%

Praktische vaardigheden
Anders

n=113

46%
10.6%

17. Social safety en mental health
17.1)

Welk van de volgende stress-factoren zijn voor jou van toepassing? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Werk-studie niet in balans

41.6%

Je minder goed voelen dan medestudenten

32.7%

Hoge werkdruk tijdens de coschappen

46.9%

Ingrijpende levensgebeurtenissen

23.9%

Weinig ondersteuning vanuit de opleiding

25.7%

Te veel sociale activiteiten

15.9%

Geld kwesties

38.1%

Twijfelen aan studie- en beroepskeuze

29.2%

n.v.t.

17.2)

17.3)

17.4)

n=113

9.7%

Hoeveel uur per week besteed jij aan extra-curriculaire activiteiten. Denk hierbij aan onderzoek, medezeggenschap,
studievereniging of vrijwilligerswerk
0 uur

23.9%

1-8 uur

59.3%

9-16 uur

12.4%

>16 uur

4.4%

n=113

Heb jij het met familie, vrienden of studiegenoten over je mentale gezondheid?
ja

87.6%

nee

12.4%

n=113

Heb jij afgelopen jaar overwogen om psychologische hulp te zoeken?

05.01.2021

ja

46.9%

nee

53.1%
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17.5)

Heb jij zelf ooit tijdens coschappen (seksuele) intimidatie ervaren?
Ja, eenmalige situatie

11.5%

Ja, meerdere keren

4.4%

Geen

17.6)

n=113

84.1%

Heb jij jouw (seksuele) intimidatie gemeld bij een bepaald persoon? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Ja, bij studieadviseur

0%

Ja, bij coschapscoördinator

1.8%

Ja, bij de evaluaties

7.1%

Ja, mijn mentor

4.4%

Ja, bij studiegenoten

n=113

8%

Nee, ik heb het niet gemeld

4.4%

n.v.t.

81.4%

18. Internationalisering
18.1)

18.2)

18.3)

18.4)

Ik ben geïnteresseerd in het opdoen van
buitenlandervaring tijdens mijn master
Geneeskunde

Ik wist vanaf het begin van de master welke
mogelijkheden er waren om ervaring in het
buitenland op te doen en bij wie ik informatie kan
inwinnen om mij te oriënteren op een coschap in
het buitenland
De faculteit ondersteunt mij organisatorisch
gezien voldoende bij het organiseren van een
coschap in het buitenland

De opleiding heeft een vast aanbod
keuzecoschappen in lage inkomenslanden (bv.
Afrika, Sri Lanka). Ik zou liever een keuzecoschap
willen lopen in een hoog inkomensland

05.01.2021

6.2%

7.1%

14.2%

17.7%

54.9%

zeer oneens

1

2

3

4

5

24.8%

23.9%

23.9%

20.4%

7.1%

zeer oneens

1

2

3

4

5

17.1%

28.8%

48.6%

4.5%

0.9%

zeer oneens

1

2

3

4

5

11.5%

15.9%

30.1%

26.5%

15.9%

zeer oneens

1

EvaSys Evaluation

2

3

4

zeer eens

n=113
av.=4.1
md=5
dev.=1.2

zeer eens

n=113
av.=2.6
md=3
dev.=1.3

zeer eens

n=111
av.=2.4
md=3
dev.=0.9

zeer eens

n=113
av.=3.2
md=3
dev.=1.2

5
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Profile
Subgroup:

Rapport MaGen enquête Studentenraad 20-21

Values used in the profile line: Mean

13. COVID-19

13.2)

13.4)

13.5)

13.6)

De kwaliteit van de master is achteruit gegaan
door COVID-19

zeer oneens

zeer eens

Vervangend digitale onderwijs is goed
geregeld

zeer oneens

zeer eens

Vervangend digitaal onderwijs is leerzaam en
een mooie toevoeging aan het coschap

zeer oneens

zeer eens

Het was leerzaam om te participeren in de
COVID-19 zorg

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

n=113

av.=3.5

md=4.0

dev.=1.1

n=112

av.=2.9

md=3.0

dev.=0.9

n=112

av.=3.0

md=3.0

dev.=1.1

n=40

av.=3.5

md=4.0

dev.=1.4

n=111

av.=2.5

md=2.0

dev.=1.4

n=112

av.=3.2

md=3.0

dev.=1.0

n=112

av.=3.5

md=4.0

dev.=1.0

n=113

av.=2.2

md=2.0

dev.=1.0

n=110

av.=3.8

md=4.0

dev.=1.1

n=113

av.=4.1

md=5.0

dev.=1.2

n=113

av.=2.6

md=3.0

dev.=1.3

n=111

av.=2.4

md=3.0

dev.=0.9

n=113

av.=3.2

md=3.0

dev.=1.2

14. Keuzeonderwijs

14.2)

Digitaal keuzeonderwijs was het waard om de
vertraging van mijn master door COVID-19 te
beperken

15. Communicatie

15.1)

15.2)

15.4)

Ik ben voldoende op de hoogte van de
ontwikkelingen binnen het onderwijs en de
coschappen
Ik word voldoende geïnformeerd door de
opleiding over ontwikkelingen omtrent
COVID-19 en coschappen
De uitkomsten van de coschap evaluaties
worden voldoende teruggekoppeld aan de
studenten

16. Coschappen

16.1)

Ik heb het idee dat in andere ziekenhuizen er
andere verwachtingen zijn van mijn medecoassistenten van hetzelfde coschap

18. Internationalisering

18.1)

18.2)

18.3)

18.4)

Ik ben geïnteresseerd in het opdoen van
buitenlandervaring tijdens mijn master
Geneeskunde
Ik wist vanaf het begin van de master welke
mogelijkheden er waren om ervaring in het
buitenland op te doen en bij wie ik informatie
De faculteit ondersteunt mij organisatorisch
gezien voldoende bij het organiseren van een
coschap in het buitenland
De opleiding heeft een vast aanbod
keuzecoschappen in lage inkomenslanden (bv.
Afrika, Sri Lanka). Ik zou liever een
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(*) Note: If the number of responses to a question is too low the evaluation will not be displayed in the profile line.
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Comments Report
13. COVID-19
13.3)

Heb je specifieke opmerkingen over het onderwijs t.a.v. COVID-19?

Al mijn coschappen na de COVID studiepauze waren 100%, dus ik kan niet meepraten over het vervangende onderwijs of de
kwaliteitsveranderingen van de opleiding. Voor het 100% scenario lijkt de kwaliteit van hetzelfde niveau.
Als het goed geregeld is, kan het heel nuttig zijn. Vaak is het helaas slecht geregeld
Als het onderwijs goed wordt geregeld door het betreffende coschap is het goed geregeld, duidelijk een document met dingen die
verwacht worden dat je doorloopt. Maar bijvoorbeeld een week krijgen voor zelfstudie wat je zelf maar moet invullen werkt veel minder
goed. Studenten hebben daarin meer sturing nodig, ander wordt er gewoon vaak niks gedaan.
Bij psych AMC best goed geregeld, bij andere coschappen niet/ nauwelijks flankerend onderwijs gehad vanwege voldoende tijd op de
werkvloer
Dankbaar dat het onderwijs zo goed mogelijk opgepakt wordt.
De combinatie afgeschaalde zorg, meer telefonische consulten, minder fysieke consulten en minder dagen aanwezig mogen zijn op
co-schappen, zorgt voor heel erg weinig praktijkervaring. Het is niet anders, maar ik maak me wel oprecht zorgen over de kennis en
vaardigheden van mijn generatie co-assistenten die straks als basisarts afstudeert.
Daarbij is het online keuze-onderwijs in mijn ogen een hele vervelende opdracht die ons is opgelegd.
Allereerst is het maken van online opdrachten geen vervanging voor praktijkervaring, waar nu al veel minder van hebben.
Ten tweede zou ik zelf veel liever wat meer uitloop hebben aan het einde van mijn studie, dan dat ik nu online keuze-onderwijs moet
maken, maar deze optie wordt niet aangeboden, wat erg jammer is.
Ten derde is de kwaliteit van het online onderwijs heel laag en de kwantiteit enorm. Dat de kwaliteit van het online keuze-onderwijs
laag is blijkt uit talloze voorbeelden, waarvan ik er hier geen zal noemen, om dit verhaal niet langer te maken dan het reeds is.
Ten vierde is het bijzonder vervelend om, in een periode waarin sociale interactie al ver beneden het wenselijke niveau ligt, eindeloos
thuis te moeten zitten kijken naar een computerbeeldscherm om het online keuze-onderwijs te maken. In de weken waarin je wel
aanwezig mag zijn op je co-schap is er absoluut geen tijd voor het maken van e-learnings. Zodra je thuis komt heb je misschien nog
genoeg tijd om te koken, te eten en de patiënten van de volgende dag voor te bereiden, maar de avonden bieden zeker niet
voldoende ruimte om al het online keuze-onderwijs te maken. In de weken tussen de co-schappen in, die oorspronkelijk bedoeld zijn
als rustmoment/vakantieweken, zit ik nu aaneengesloten thuis opgesloten om de e-learnings af te maken.
De eindeloze hoeveelheid opdrachten die gemaakt moeten worden voor het online keuze-onderwijs is ontmoedigend. Er lijkt geen
einde aan te komen en bovendien zorgt de sociale isolatie met monotone dagen van online-onderwijs ervoor dat de concentratie laag
is en dat het tempo daardoor ook weer lager is.
Om te zorgen dat de opdrachten toch ooit nog aan een einde komen worden de e-learnings minder serieus gemaakt, waardoor er
minder van wordt geleerd en er minder van wordt onthouden. Met een kleiner aantal e-learnings en e-learnings van hogere kwaliteit,
zou dit waarschijnlijk een minder groot probleem zijn.
Daarnaast is de studielast van de verschillende opties van online keuze-onderwijs niet in verhouding. Het schrijven van een verslag
over je activiteiten tijdens corona-pandemie kost beduidend minder tijd dan het maken van 60 e-learnings van ExpertCollege. Van
tevoren lijkt het schrijven van een verslag geen leuke optie en kies je eerder voor het maken van e-learnings over een onderwerp wat
je interessant vindt. Maar als eenmaal blijkt dat de studielast van e-learnings zo expansief is, wens je al snel dat je toch maar voor het
verslag had gekozen. Achteraf ruilen is alleen helaas niet mogelijk.
De praktijkervaring is JUIST een essentieel deel van de master en dit ontbreekt echt zo erg in de master. Een coschap Psychiatrie
aan het AMC stelt nu gewoon geen klap meer voor. Hier heb ik voor de toekomst helemaal niets aan want ik heb er niets kunnen
leren.
Vaak is het onderwijs online ook van zeer minimale kwaliteit: veelste makkelijk, te lage werkdruk, te weinig contacturen. Zit je
uiteindelijk toch maar weer je boek te lezen.
Digitale onderwijs is kwalitatief goed, maar uitvoering is oprecht belabberd. Vaak onderwijzers die te laat zijn, niet eens de online les
starten omdat ze niet weten hoe. Daarnaast als er veel aios en anios onderwijs is dan krijgt die altijd voorrang (techniek word
opgestart op tijd en alles word geregeld) in tegenstelling tot coassistent onderwijs waar er dan helemaal geen technische support
aanwezig is. Super scheef gezien de tweede groep betaald voor onderwijs en de eerste betaald word ...
Door Covid heb ik geen keuze-co-schap. Wel heb ik e-learnings van Expert College. Het zijn toetsjes in begrijpend lezen waar in het
geheel geen wetenschappelijke concepten, belangrijke kennis of nieuwe vaardigheden in worden aangeleerd en getoetst. In de media
hoor je vaak dat corona moeilijke tijden oplevert voor studenten. Dat valt voor mij wel mee, ik pas me aan en heb een leerzame tijd
gehad in corana-tijden, ook al ben ik er wel een cynischer mens van geworden om te zien hoe stuntelig en met hoe weinig solidariteit
een rijk land als Nederland met een gezondheidscrisis om gaat. Maar echt zwaar werd het pas met de e-learnings. Ik heb gewoon
keihard gewerkt in de zorg tijdens de eerste golf. Ik heb mijn SAS gedaan tijdens de tweede golf. En dan moet je daarnaast nog die elearnings doen? E-learnings die bovendien ontzettend veel tijd vragen zonder wat op te leveren. Mijn eerste baantje was aan de
SorteerMachine Groot bij Post-NL. Ik wachtte tot een bak vol was en verving die dan voor een lege bak. Daar begon ik om 5 uur 's
ochtends mee. Ik was de enige daar die Nederlands sprak. En toch, als ik het allersaaiste en meest hersendodende arbeid in mijn
korte bestaan moet noemen, dan staat bovenaan Expert College.
Door de pandemie wordt er minder verwezen, waardoor ik bij sommige coschappen weinig patiënten zelf heb kunnen zien. Persoonlijk
leer ik veel meer wanneer ik patiënten zie ipv alleen theoretisch onderwijs.
Eindtoesten van coschappen worden nog steeds fysiek afgenomen. Terwijl alle andere opleidingen van de UvA de tentamens digitaal
maken.
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Er gaat veel niet door. Bijna alles is zelfstudie, zonder duidelijke instructies wat er bestudeerd moet worden. Het is begrijpelijk dat er in
deze tijden minder klinisch onderwijs voor ons beschikbaar is, maar we moeten nog steeds dezelfde toetsen maken. Er zou meer
(digitaal)onderwijs moeten zijn, niet minder.
Er is gepoogd om hetzelfde programma een op een over te zetten naar digitaal, maar er wordt totaal geen rekening gehouden met het
verschil in interactie tussen in persoon en digitaal. Daarnaast is het onderwijsprogramma sowieso erg verouderd, met wat meer durf
hadden er lessen uit het nieuwe curriculum uitgeprobeerd kunnen worden.
Er is veel te weinig onderwijs en als het er al is (in het amc) dan is het heel specifiek.
Er zijn minder mogelijkheden om fysiek aanwezig te zijn bij leermomenten, bijvoorbeeld bij de overdracht. Vaak kan inbellen/zoomen
dan wel, maar dan krijg je toch minder mee van de gesprekken.
Verder zijn er minder patienten in het ziekenhuis waardoor er minder zelf te doen is en dus minder te leren.
Fijn hoe zo veel afdelingen zich in gezet hebben om flankerend onderwijs te realiseren.
Heel erg goed dat we 1 dag les hebben. Op deze manier leer je veel meer tijdens het coschap door en kan je dit meteen toepassen.
Heel fijn om 1 middag in de week tijd te hebben om je kennis te verbreden
Het deeltijd werken werkt goed, maar de kwaliteit van het online onderwijs en de elearnings is echt onwijs slecht.
Het gebeurt regelmatig dat een docent niet komt opdagen.
Het is heel erg afhankelijk van de locatie/het coschap of het onderwijs goed geregeld is.
Het is niet anders
Het onderwijs ging vaak niet door, omdat het lastig te implementeren was in de agenda's van de artsen. Zo had je eigenlijk net zo veel
gezamenlijk onderwijs als eerst, misschien alleen wat elearnings meer. Maar elearnings wegen absoluut niet op tegen de ervaring en
kennis die op de werkvloer wordt opgedaan.
Het onderwijs is op zich bij de meeste coschappen best goed op gezet vind ik, maar in de praktijk leer je toch echt meer. Daarnaast
onthou ik de stof duidelijk veel beter adhv een praktijkvoorbeeld dan uit een studieboek.
Hoewel ik volledig begrip heb voor de gekozen methode van online keuzeonderwijs, vind ik wel dat de kwaliteit hiervan te wensen
overlaat. Met name de expert college e-learnings waren vrij laag van kwaliteit en niet ingericht voor geneeskundestudenten (wederom
begrijpelijk op zulke korte termijn, maar wel zeker een verbeterpunt voor komende jaren).
Overigens in vraag 13.1 - mijn kennis is verhoudingsgewijs gelijk gebleven, maar ik heb dan ook geen 80/20 of 50/50 coschappen
hoeven lopen.
In vraag 13.6 wordt gesteld het was leerzaam om te participeren in de COVID-19 zorg, en dat was het zeker, maar dat werd niet door
de opleiding zelf gefaciliteerd , dus ik zie niet goed hoe dit hier relevant is.
Ik heb door mijn masterfase niet te maken gehad met extra onderwijs. Alle desbetreffende vragen zijn voor mij dus obsoleet
Ik heb enkel Pre-DOK gehad, maar het was organisatorisch en comminucatief een chaos.
Ik heb hier zelf weinig van gemerkt ivm 100% coschap elke keer.
Ik heb tot nu toe altijd 100% gehad.
Ik heb vaak 50% gehad. Ik kwam er niet lekker in doordat ik tussendoor 7 dagen thuis was. Ook is de waarde van de je beoordeling in
je boekje niet goed omdat de artsen nu al helemaal geen beeld van je kunnen schetsen, ze zien je maar heel weinig.
Ik heb vrijwel niet met aangepaste scenario's te maken gehad
Ik heb wel goed aan mijn kennis kunnen werken, maar dit vak leer je niet door e-learnings te maken, je leert het door te doen in de
praktijk..
Ik leer veel beter in de praktijk en naar mijn inzien is 4,5 van de 15 dagen co-schap echt te weinig ondanks het goede vervangende
digitale onderwijs.
Ik vind het heel jammer dat we tijdens de eerste golf zijn "buitengesloten" terwijl we opgeleid worden tot zorgverleners. Ik denk dat we
er erg veel van hadden kunnen leren, al is het met ondersteunende taken. Ik ben zelf als buddy ingezet in het OLVG (ik werkte daar al
als bijbaan) en heb daar ongelooflijk veel geleerd. Daar hebben jullie mijn inziens echt wat laten liggen.
Ook vind ik het belachelijk dat we in die maanden wel collegegeld hebben moeten betalen. Uiteindleijk kwam de optie om je een
maand uit te schrijven, maar dat kon maar voor 1 maand terwijl we er 3 thuis hebben gezeten.
De e-learnings heb ik eerder al beoordeeld, die waren mijn inziens ook lang niet allemaal van een goed niveau. Ik had gehoopt er wat
van te leren, maar dit was slechts in een aantal e-learning het geval. Er zaten er veel bij die bedoeld waren voor verzorgenden en
bovendien zaten er erg veel fouten in. Ik vind het ontzettend jammer dat dit mijn keuzecoschap heeft vervangen, want ik keek daar erg
naar uit en dat is een van de weinige coschappen die je helemaal zelf had kunnen inrichten.
In de fase waarin ik mij nu bevind, ondervind ik eigenlijk helemaal geen hinder. Met uitzondering dat de studentenbalie op plein J dicht
is.
In het 50/50 scenario vond ik het onderwijs bij psychiatrie onvoldoende uitdagend en tijdsvullend.
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Introductie van vaardighedencentrum bleek fysiek te zijn ipv online
Kindergeneeskunde heeft het onderwijs prettig ingericht.
Online onderwijs is niet te vergelijken met het doen van patienten en het meedraaien in een team.
Meer theoretisch, minder klinisch. Kliniek blijkt toch vaak anders denken te zijn dan de theorie. Bovendien wil je gewoon veel praktijk
zien om snel te leren.
Minder fysiek onderwijs heeft wel een nadelig effect. Je kan ook minder overleggen met mede coassistenten. Echter is het met
zelfstudie redelijk op pijl te houden mits je daar zelf de motivatie voor hebt
Minder patiënten contact door 50/50 rooster interne doet voor mijn gevoel wel af aan de ervaring die je op doet. Door een week op en
een week van de afdeling af te zijn heb je minder mogelijkheid om te groeien in je klinische skills. Verder vond ik het onderwijs tijdens
de schaduwweken niet optimaal. De patiënten overdracht droeg voor mij niks bij, de presentaties daarintegen wel.
Nee
Niet over het onderwijs, maar wel over de onderwijsbegeleiding. Ik heb 3 maanden geen reactie gehad op meerdere mails,
telefoontjes en berichten van de DSSD en dat vond ik erg slecht. Zeker omdat je als student betaalt voor onder andere
onderwijsbegeleiding
Onderwijs is een goed alternatief, maar kwalitatief inferieur aan patiëntencontact om jezelf te ontwikkelen tot een bekwame arts.
Online bijeenkomsten werken bij mij veel slechter dan fysiek, ook heb ik het idee dat ik veel onderwijsmomenten mis loop en dar
coassistenten minder bij de kliniek betrokken worden.
Op de poli zijn heel veel telefonisch consulten waardoor het niet mogelijk is veel patienten zelf te zien.
Opleiding slecht bereikbaar, geen alternatief voor tropencoschap in de vorm van online tropenonderwijs oid
Sommige delen van het onderwijs kunnen heel lastig via zoom gegeven worden, en zijn daardoor ook moeilijker te volgen.
Soms is er weinig ruimte voor de verwachte zelfstudie door veel ingeroosterd onderwijs, sommige lessen zijn overbodig.
Thema-weken tijdens onderwijs was bij de neurologie goed opgestart, er zou wat meer tijd voor vrijgemaakt kunnen worden tijdens
100% coschappen. Verder werd in mijn geval gelukkig waar nodig praktijkonderwijs gegeven en was veel onderwijs op locatie nog wel
mogelijk.
Tijdens de ‘schaduwweek’ van IHK1 (interne geneeskunde) bestaat het onderwijs uit een presentatie van 1 uur vanuit het amc en 4
uur presentaties en casus vanuit coassistenten. Dit vervangt natuurlijk met geen mogelijkheid een week van 45 uur op een afdeling en
ik denk dat de kwaliteit van de master hiermee sterk achteruit gaat. Bovendien is de behandelde stof van de onderwijs weken reeds
besproken in de bachelor.
Tijdens interne geneeskunde in het AMC was het flankerend onderwijs echt niet gelijkwaardig aan een week coschap lopen. Ik vind
het fantastisch dat er in korte tijd iets geregeld is, maar kwaliteit liet te wensen over.
Tijdens neurologie heb ik 50/50 gehad. Onderwijs daarvan was erg leerzaam en ben juist blij dat we de kans hebben gehad dat te
volgen.
Veel gaat niet door, wat jammer is want het gaat ten koste van verdieping naast de casuïstiek.
Veel te weinig klinische expositie.
Vervangende verslagen/opdrachten staan qua ervaring en kennis niet in verhouding met praktijkervaring, zeker bij 50/50
Voornamelijk het Keuzeonderwijs is erg matig vergeleken met 'live' coschappen. Daarnaast waren er in sommige coschappen
onvoldoende patiënten voor het aantal co-assistenten, ondanks de 80/20 of 50/50 aanpassing.
We zien weinig patiënten.
Weinig ZKH houden zich aan de regels mbt overdrachten etc. Als je als co een live verbinding volgt, dan is het niet te verstaan.
Weinig onderwijsmomenten
Weinig van meegekregen ivm coschappenstop door andere redenen.
Zeer weinig onderwijs tijdens coschappen zelf
het is heel rommelig, weinig tijd voor de kliniek
niet dekkend voor een universitaire master
over het algemeen is er goed nagedacht over het digitale onderwijs, in de meeste gevallen doet het niet onder voor fysiek onderwijs,
maar een toevoeging zou ik het niet willen noemen. Vooral belangrijk om de online sessies niet te lang te maken, dat gaat qua
concentratie niet goed
tot nu toe heb ik alleen naar 100% gehad. Ik vind alleen dat op sommige locaties dit echter niet kan. Je mag hier niet bij de overdracht
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aanwezig zijn en soms zelfs niet bij de visite.

16. Coschappen
16.3)

Indien "Anders", licht eventueel toe:

- (2 Counts)
.
Cardiologie. Een zeer onderbelicht specialisme binnen de master zowel voor als na de COVID pandemie
Enige vorm van bedrijfskunde voor alle mensen die huisarts gaan worden.
Er mag sowieso meer onderwijs zijn, met name coschap specifiek.
Herhaling van BLS, dit krijg je alleen in de bachelor terwijl het een belangrijk onderdeel is gedurende je hele geneeskunde carriere.
Ik mis onderwijs over het maken van (medische) fouten en hoe daarmee om te gaan. Tevens mis ik onderwijs over de huidige druk die
op studenten wordt gelegd om in opleiding te komen en hoe daarmee om te gaan. Ik zag veel van mijn medestudenten een burn-out
krijgen en ik denk dat de manier van onderwijs geven daarmee te maken heeft.
Meer opfris momenten. De constructie van de VU lijkt mij heel nuttig. Vooraf een week onderwijs om de meest voorkomend
ziektebeelden etc op te halen
Ondernemersschap. Hoe werkt een maatschap en hoe werkt een huisartsenpraktijk?
Onderzoek en wetenschap
Palliatieve zorg (2 Counts)
Persoonlijke ontwikkeling als professional
Professioneel gedrag en sociale vaardigheden
Specialismen/werkmogelijkheid buiten het ziekenhuis!
Zelfstandig ondernemen
geldstromen in de zorg
Opties na studie, doorstroom mogelijkheden
Zou nog meer vakspecifiek onderwijs willen
het is veel prettiger om het onderwijs vlak voor het coschap te hebben, ipv alleen tijdens de bachelor, want dat is grotendeels weg
gezakt.

19. Aflsuiting
19.1)

Heb jij nog overige opmerkingen die wij kunnen meenemen als Studentenraad?

- (5 Counts)
- Meer duidelijkheid in wat er mogelijk is voor studenten om bijvoorbeeld zelf een coschap te regelen in het buitenland, wat de
vereisten zijn. Hoelang van tevoren dit geregeld moet worden, etc.
- 1 dag per week voor onderwijs zou iets zijn wat best goed zou kunnen werken in de toekomst voor coschappen, zo heb je 1 dag per
week de tijd om dingen uit te zoeken waar je tijdens je drukke coschap dagen op de werkvloer geen tijd voor hebt. Zo heeft de
coassistent minder het gevoel achter de feiten aan te lopen. Kennis bijspijkeren op dingen waar je gedurende de week merkt je te
weinig kennis van hebt. Zo wordt de daarop volgende week weer leerzamer
- Fijn dat er minder coassistenten op de werkvloer zijn, zo heb je als co meer werk om te doen, niet vechten om iets te doen
.
Bij veel vragen is geen optie "nvt" terwijl die dan wel gepaster is dan "neutraal".
De communicatie en de organisatie schakels van de master zijn slecht. Denk aan, bijvoorbeeld, secretariaat dat onze roosters maakt
maar niet weet dat we een eindtoets hebben. Secretariaten die vanuit de master niet op de hoogte worden gesteld van veranderingen
in ons programma, bijvoorbeeld het tijdelijk uitvallen van de DOK dagen.
De druk is enorm in te presteren, er is nu minder tijd voor.
Subjectieve beoordelingen (boekje) slaan kant nog wal, artsen hebben geen idee wie je bent of wat je kan omdat ze je niet hebben
leren kennen. Iedereen krijgt vnl zevens omdat je niet kunt laten zien wat je kunt. Dat is frustrerend als je werkt voor hogere cijfers.
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Er wordt te weinig rekening gehouden met mentale stress die onbetaald werken in de zorg met zich meebrengt. Bijvoorbeeld, ik kan
mijn ouders niet zien, ook niet met kerst: ik bezit geen auto, kan er geen lenen en heb het geld niet deze te huren. Ze wonen ver weg
en zitten in een risicogroep. Dat zij met kerst alleen zijn, en dat ik met kerst alleen ben doet mij veel verdriet.
Gelijkwaardigheid als coassistent t.o.v. je collega's is meer een illusie dan ooit door de maatregelen.
Financieel is het zwaar, ik kom structureel niet rond.
Ik voel me eenzaam door corona.
Door covid is mijn buitenlandstage niet doorgegaan, wat erg jammer is.
Er is veel onduidelijkheid over wat voor ons geld als coassistenten gedurende deze periode, vooral in andere ziekenhuizen dan het
AMC. Daarbij wordt ons niet gemeld als wij in aanraking zijn gekomen met iemand die covid positief is getest, waardoor je moeilijk de
juiste maatregelen kan nemen.
Er moeten echt gevolgen komen voor coschap locaties die pertinent laag scoren bij coassistenten. Het feit dat er mythes en geruchten
bestaan over sommige locaties hoe slecht ze zijn mag eigenlijk niet. Het is met name schrijnend omdat elk coassistent zelf geld
neerlegt om daar te studeren naast de aanleg van de gemeente er naast. Kwaliteit van onderwijs op sommige plekken is simpelweg
niet evenredig aan wat er financieel binnenkomt bij deze plekken op jaarlijkse basis voor studenten. Slotervaart die dicht ging is spijtig,
maar daar zijn nu meerder studenten de dupe van bij locaties die niet geschikt zijn voor onderwijs aan coassistenten
Fijn dat deze enquete niet eindeloos lang is
Geweldige input wat betreft onderwijs momenten zoals de lessen van Joost Besseling en Ravesloot.
Het is mij nu niet goed duidelijke welke opties we allemaal hebben om de master af te ronden.
Je kan meeloten met VU SAS plekken, alleen die zijn al eerder. Als dit mogelijk is moet het wel tegelijk geloot worden.
Ik denk dat het van belang is dat er duidelijke regelgeving komt voor de coschappen tijdens COVID: ben je in contact geweest met
een COVID positieve persoon, moet je dan naar huis? Hoe veel dagen moet je dan naar huis? Welke dagen moet je testen? Wanneer
mag je weer beginnen? Stel je hebt al COVID doorgemaakt, moet je dan ook naar huis? Krijg je dan een antistoftest? Kortom veel
onduidelijkheden.
Deze regels zijn nu niet uniform tussen de verschillende ziekenhuizen en de faculteit heeft daarnaast weer andere regelgeving, het
lijkt me van belang om dit gelijk te trekken om eventuele twijfels bij zowel ziekenhuizen als studenten weg te nemen.
Ik weet dat er weinig studenten van kleur zijn, echter micro-aggresies of micro-racisme komt helaas voor tijdens de co-schappen. Het
zou fijn zijn als er een duidelijke plek/aanspreekpunt is waar deze studenten (anoniem) hun belevingen/zorgen kunnen delen.
Ik wil het online keuzeonderwijs niet doen
Ik zit nog in de pre-DOK fase dus heb niet overal goed antwoord op kunnen geven.
Ik zou graag meer informatie willen over de invloed van COVID op de dubbele master (zoals de mogelijkheid om toch een keuze
coschap te doen), maar ik snap dat dit ingewikkeld ligt omdat het om zo'n kleine groep gaat.
Meer mogelijkheden voor buitenlandstage.
Onderwijs voorafgaand aan de IHK die de stof kort en krachtig herhaalt zou fijn zijn. Dan heb je ook de mogelijkheid om dingen te
vragen zonder gelijk beoordeeld te worden.
Sophie en Pien moeten harder werken
Tijdens de wachttijd erg weinig communicatie wat bij mij voor veel stress en onduidelijkheid heeft gezorgd
Tijdens poli coschap zijn er door corona bijzonder weinig patiënten die wij mogen zien terwijl we alsnog 100% lopen. Wellicht beter
bekijken of poli coschap naar 80-20 of 50-50 kan waardoor je onderwijs erbij kan volgen waardoor je dagen nog iets te betekenen
hebben
Volgens mij werd dit al overwogen, maar een vast dag(deel) om in te worden geroosterd voor onderwijs of zelfstudie zou erg prettig
zijn. In tegenstelling tot een aantal andere universiteiten waar voorbereidend onderwijs wordt gegeven, hebben we dat in mindere
mate.
Voor sommige studenten is deze periode demotiverend. Hoe kunnen we coschappen weer motiverend maken?
De covid periode is bij sommige disciplines erg rustig, waardoor er weinig klinische ervaring is. Wat kunnen we hieraan doen?
Waarom hebben we een nieuw mailadres gekregen? Amsterdamumc mailadres werkte prima
Wat betreft het online keuzeonderwijs: vond ik van zeer lage kwaliteit. Was niet verdiepend of verbredend zoals keuze hoort te zijn,
alleen herhaling van reeds opgedane kennis en dat vaak op zeer laag niveau. Zou niet aanraden om dit nu nog als mogelijkheid te
behouden.
jullie zijn goed bezig!
x
19.2)

Bedankt voor het invullen van de enquête. Als je kans wil maken op een van de prijzen, laat dan hieronder je e-mailadres achter.
De uitkomsten worden alsnog geanonimiseerd verwerkt om jouw anonimiteit te waarborgen
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No. of responses = 27

Survey Results

Legend

Relative Frequencies of answers

Std. Dev.

Mean

25%
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0%

Median
50%

0%

25%

Left pole

n=No. of responses
av.=Mean
md=Median
dev.=Std. Dev.
ab.=Abstention

Right pole

1

2

Scale

3

4

5

Histogram

1. Opleiding
1.1)

Welke opleiding doe je, en welke fase?
Bachelor Geneeskunde

0%

Master Geneeskunde

0%

Bachelor Medische Informatiekunde
Master Medische Informatiekunde

n=27

100%
0%

20. Bachelor Medische Informatiekunde Algemeen
20.1)

20.2)

20.4)

20.6)

Ik zit in jaar
1 (MI-X)

42.3%

2 (MI-X)

50%

3

7.7%

ja

48.1%

nee

18.5%

nooit geprobeerd

33.3%

n=26

Het is duidelijk hoe ik verbinding kan maken met Eduroam
n=27

Als jij op het gebied van duurzaamheid 1 ding zou mogen veranderen, wat zou je dan kiezen?
Meer watertappunten

29.6%

Minder wegwerpplastic in het restaurant

59.3%

Meer onderwijs over duurzaamheid

3.7%

Anders

7.4%

n=27

De volgende informatiebronnen heb ik de afgelopen maanden gelezen/gebruik van gemaakt:
Facebook faculteit

05.01.2021

18.5%

Facebook Studententraad

7.4%

Newsflush Studentenraad

7.4%

Nieuwsbrief opleiding

37%

Schermen Plein J

25.9%

Student.uva.nl (A-Z lijst)

44.4%

n.v.t.

18.5%

EvaSys Evaluation

n=27

Page 1

Rapport BaMik enquête Studentenraad 20-21

20.7)

Welke mediakanalen vind jij prettig om te gebruiken voor informatie over ontwikkelingen op het gebied van onderwijs vanuit de
medezeggenschap (bijvoorbeeld de Studentenraad) ? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Canvas

85.2%

Mijn UvA app

29.6%

A-Z lijst

n=27

7.4%

Maandelijkse nieuwsbrief per mail

44.4%

e-mail

44.4%

Social media (Facebook, Instagram bijvoorbeeld)

40.7%

Whatsapp

33.3%

Geen van bovenstaande

3.7%

21. CSW
21.1)

21.2)

21.4)

Ik ben bekend met de Centrale Student Werkplek (CSW)

Ik kan adequaat van huis werken zoals ik dat op
een computer in het AMC zou kunnen doen

Ik weet hoe ik gebruik kan maken van CSW

ja

51.9%

nee

48.1%

14.8%

14.8%

33.3%

18.5%

18.5%

zeer oneens

1

2

3

4

5

44.4%

11.1%

14.8%

14.8%

14.8%

zeer oneens

1

2

3

4

n=27

zeer eens

n=27
av.=3.1
md=3
dev.=1.3

zeer eens

n=27
av.=2.4
md=2
dev.=1.6

5

22. Health incubator/E-health lab
De Health Incubator is er om Medische Informatiekunde en Geneeskunde studenten te faciliteren bij het uitbouwen van hun idee tot
een echte onderneming.
22.1)

Ik heb behoefte aan een platform waar ik terecht
kan met een eigen idee/ontwikkeling (denk aan
een applicatie of project)

3.7%

48.1%

2

3

3.7%

4

n=27
av.=3
md=3
dev.=0.9

5

Ik ben bekend met de Health Incubator
ja
nee

22.3)

22.2%

zeer eens

1
22.2)

22.2%

zeer oneens

3.8%

n=26

96.2%

Wat vind je belangrijk in de opstart fase van een project? (meerdere antwoorden mogelijk)
Onafhankelijke ruimte

22.2%

Begeleiding op verschillende vlakken (financieel, technisch, etc.)

85.2%

Interdisciplinaire samenwerking

55.6%

Iets anders
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22.5)

Indien je begeleiding zou krijgen bij het ontwikkelen van een project, welke vorm van begeleiding zou je graag willen? (meerdere
antwoorden mogelijk)
Workshops

37%

Supervisie

48.1%

Mentorships

74.1%

Masterclasses

55.6%

Online courses

63%

Observatie stage

n=27

44.4%

n.v.t.

3.7%

23. Leerdoelen & eindtermen
23.1)

23.3)

23.5)

23.8)

Bij elk vak is het duidelijk wat het belang is van de
onderwerpen/leerdoelen voor de latere
beroepspraktijk

Voor elk vak heb ik voldoende oefenopgaven

Voor elk vak heb ik voldoende oefententamens

Ik vind dit .... uur per week

7.4%

3.7%

29.6%

51.9%

7.4%

zeer oneens

1

2

3

4

5

0%

22.2%

25.9%

48.1%

3.7%

zeer oneens

1

2

3

4

5

3.7%

18.5%

29.6%

44.4%

3.7%

zeer oneens

1

2

3

4

5

3.7%

29.6%

66.7%

0%

0%

veel te veel

1

2

3

4

5

0%

25%

29.2%

37.5%

8.3%

zeer eens

n=27
av.=3.5
md=4
dev.=1

zeer eens

n=27
av.=3.3
md=4
dev.=0.9

zeer eens

n=27
av.=3.3
md=3
dev.=0.9

veel te weinig

n=27
av.=2.6
md=3
dev.=0.6

veel meer

n=24
av.=3.3
md=3
dev.=1

zeer eens

n=26
av.=2.8
md=3
dev.=1.5

zeer eens

n=25
av.=3.1
md=3
dev.=1.3

24. Corona
24.1)

24.2)

24.3)

Indien van toepassingen; ik besteed ... tijd aan de
studie dan voor corona

Ik ervaar meer lichamelijk klachten dan voor
corona

Ik ervaar meer psychische last dan voor corona

veel minder

1

2

3

4

5

30.8%

11.5%

19.2%

23.1%

15.4%

zeer oneens

1

2

3

4

5

16%

16%

24%

28%

16%

zeer oneens

1
24.4)

24.5)

2

3

4

5

Weet je van het bestaan van UvACare zorgplan?

Wat vind je van de communicatie vanuit de
opleindg omtrent corona

ja

30.8%

nee

69.2%

0%

37%

40.7%

11.1%
heel goed

1
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11.1%

heel slecht
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n=27
av.=3.5
md=4
dev.=0.8

5

Page 3

Rapport BaMik enquête Studentenraad 20-21
24.7)

18.5%

Wat vind je van de onderwijskwaliteit tijdens
corona?

81.5%

heel slecht

1
24.9)

0%

De toetsing in corona tijd vind ik goed

14.8%

heel goed

n=27
av.=1.8
md=2
dev.=0.4

zeer eens

n=27
av.=3.7
md=4
dev.=0.9

zeer eens

n=25
av.=2.3
md=2
dev.=0.8

2
14.8%

59.3%

11.1%

zeer oneens

1

2

3

4

5

16%

40%

40%

4%

0%

25. Voorlichting
25.1)

Er is voldoende voorlichting over de masterkeuze
tijdens de bachelor Medische Informatiekunde

zeer oneens

1
25.2)

2

3

4

5

Ben je bekend met het masterboekje, dat vorig jaar door de SR is gemaakt?
ja

34.6%

nee

65.4%

oude bachelorprogramma

11.1%

nieuwe bachelorprogramma

88.9%

n=26

26. Oude / nieuwe bachelorprogramma
26.1)

26.2)

26.3)

Ik ben begonnen in het

Het is voor mij duidelijk wat de overgangsregeling
inhoud

De overgangsregeling houdt voldoende rekening
met mijn persoonlijke situatie

66.7%

0%

0%

33.3%

1

2

3

4

5

0%

0%

66.7%

33.3%

0%

zeer oneens

1
26.4)

0%

zeer oneens

2

3

4

n=27

zeer eens

n=3
av.=2.3
md=1
dev.=2.3

zeer eens

n=3
av.=3.3
md=3
dev.=0.6

5

Ik had voorafgaand aan mijn studie voldoende informatie over het nieuwe curriculum (leerdoelen, toetsstof)
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ja

78.3%

nee

21.7%
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Profile
Subgroup:
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Values used in the profile line: Mean

21. CSW

21.2)

21.4)

Ik kan adequaat van huis werken zoals ik dat
op een computer in het AMC zou kunnen doen

zeer oneens

zeer eens

Ik weet hoe ik gebruik kan maken van CSW

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

Bij elk vak is het duidelijk wat het belang is van
de onderwerpen/leerdoelen voor de latere
beroepspraktijk
Voor elk vak heb ik voldoende oefenopgaven

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

Voor elk vak heb ik voldoende oefententamens

zeer oneens

zeer eens

n=27

av.=3.1

md=3.0

dev.=1.3

n=27

av.=2.4

md=2.0

dev.=1.6

n=27

av.=3.0

md=3.0

dev.=0.9

n=27

av.=3.5

md=4.0

dev.=1.0

n=27

av.=3.3

md=4.0

dev.=0.9

n=27

av.=3.3

md=3.0

dev.=0.9

n=27

av.=2.6

md=3.0

dev.=0.6

n=24

av.=3.3

md=3.0

dev.=1.0

n=26

av.=2.8

md=3.0

dev.=1.5

n=25

av.=3.1

md=3.0

dev.=1.3

n=27

av.=3.5

md=4.0

dev.=0.8

n=27

av.=1.8

md=2.0

dev.=0.4

n=27

av.=3.7

md=4.0

dev.=0.9

n=25

av.=2.3

md=2.0

dev.=0.8

22. Health incubator/E-health lab

22.1)

Ik heb behoefte aan een platform waar ik
terecht kan met een eigen idee/ontwikkeling
(denk aan een applicatie of project)

23. Leerdoelen & eindtermen

23.1)

23.3)

23.5)

23.8)

Ik vind dit .... uur per week

veel te veel

veel te weinig

veel minder

veel meer

Ik ervaar meer lichamelijk klachten dan voor
corona

zeer oneens

zeer eens

Ik ervaar meer psychische last dan voor
corona

zeer oneens

zeer eens

Wat vind je van de communicatie vanuit de
opleindg omtrent corona

heel slecht

heel goed

Wat vind je van de onderwijskwaliteit tijdens
corona?

heel slecht

heel goed

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

24. Corona

24.1)

24.2)

24.3)

24.5)

24.7)

24.9)

Indien van toepassingen; ik besteed ... tijd aan
de studie dan voor corona

De toetsing in corona tijd vind ik goed

25. Voorlichting

25.1)

Er is voldoende voorlichting over de
masterkeuze tijdens de bachelor Medische
Informatiekunde
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26. Oude / nieuwe bachelorprogramma

26.2)

26.3)

Het is voor mij duidelijk wat de
overgangsregeling inhoud

zeer oneens

zeer eens

De overgangsregeling houdt voldoende
rekening met mijn persoonlijke situatie

zeer oneens

zeer eens

n=3

av.=2.3

md=1.0

dev.=2.3

n=3

av.=3.3

md=3.0

dev.=0.6

(*) Note: If the number of responses to a question is too low the evaluation will not be displayed in the profile line.
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Comments Report
20. Bachelor Medische Informatiekunde Algemeen
20.3)

Indien je ooit geen verbinding hebt kunnen maken met de wifi, op welke locatie heb je daar last van gehad?

/
AMC
Aan het begin van het jaar.
Amc
Geen :>
In de collegezaal
Overal behalve plein j maar het is in de kelder vooral heel slecht
Roeterseiland
uva bieb roeterseiland, en college zaal 2 en 3 aan het amc
20.5)

Indien anders, vul hier jouw antwoord in

- (2 Counts)
Recycle en hierbij ook een recycle bak voor gebruikte mondkapjes. zodat deze niet in de natuur terecht komen.
Recycle prullenbakken

21. CSW
21.3)

Indien niet, wat kan thuis niet dat wel op het AMC kan?

Alle programma's die op CSW staat, doordat ik ooit heb meegedaan aan een selectie geneeskunde, die geen rechten hebben op
CSW en dit is ook niet te verwijderen bij de studentenbalie waardoor ik wel in CSW kan maar geen programma's zie.
Amc lijkt me fijner
CSW is altijd een probleem. Dan doet het het eindelijk en paar maanden later doet hij het opeens niet meer.
Er staan geen apps in mijn CSW omdat ik ook medewerker ben. Dit al een aantal keer aangegeven, maar ze veranderen niks. Dus
ben er een beetje klaar mee.
Gebruik maken van het Office 365 pakket via de Citrix Workspace. (Ja, ik heb al een bericht gestuurd naar de DSSD, want alle
stappen tot het inloggen op de Citrix site met m'n AMC-accout gingen goed...)
Ik heb het nog nooit geprobeerd want hoor van veel mensen dat het slecht werkt
Mijn computer thuis is bereikbaar wanneer ik dit wil. vaak zijn de computers op het AMC niet beschikbaar.
Resolutie van het scherm kloppend maken, delen van de ondercen bovenkant zie ik niet
Sommige programmeer practica kunnen niet op een Mac laptop/computer

22. Health incubator/E-health lab
22.4)

Licht eventueel toe

- (3 Counts)
Ik weet niet wat er met 'onafhankelijke ruimte' bedoeld wordt.
22.6)

Indien n.v.t.
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- (2 Counts)

23. Leerdoelen & eindtermen
23.2)

Indien oneens, bij welke vakken is het belang van de onderwerpen/zijn de leerdoelen voor de latere beroepspraktijk onduidelijk?

- (2 Counts)
Bij veel vakken
Het is onduidelijk wat later me beroepspraktijk is
Ik vond het bij Ontwikkelen van zorgapplicaties onduidelijk wat ik er later aan heb, omdat je met deze 8 weken geen echte
programmeur wordt, dus wat heb je er wel aan?
Regulatie en afweer
23.4)

Indien oneens, bij welke vakken had je onvoldoende oefenopgaven?

2.2 (2 Counts)
Bij het huidige vak 2.2 hebben wij weinig tot geen oefenopgaven
Java
Module 3.4 --> Medische beelden. De uitwerkingen bevatten ook fouten.
23.6)

Indien oneens, bij welke vakken had je onvoldoende oefententamens?

- (2 Counts)
2.2 (3 Counts)
Alle vakken.
Java
Meestal 1 voor elk vak
23.7)

Ik besteed x aantal uur per week aan de studie

30 uur
>44
Inclusief colleges, ruwweg 20 uur.
Verschild per week 35
gemiddeld 40 uur per week
25
28
30 (6 Counts)
34
35
38
39
40 (3 Counts)
42 denk ik
43
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44
45
48
50 (2 Counts)

24. Corona
24.6)

Wat mis je en wat vind je fijn om te horen?

De canvas pagina over corona vind ik erg handig, omdat er duidelijk over iedere opleiding wordt omschreven hoe en wat.
De ontwikkelingen vind ik fijn, ik vind het interessant om te horen van dokters die tijdens de pandemie werken in het ziekenhuis.
De openheid van sommige docenten is erg fijn (mevrouw Sent), terwijl andere docenten nergens rekening mee houden (meneer
Marquiering).
Het niet vijf keer per week hoeven reizen is vrij fijn.
Ik mis hoorcolleges. Er wordt nu heel veel zelfstudie gegeven en juist als je heel veel thuis zit is zelfstudie slecht voor je motivatie dus
ik denk dat hoorcolleges dat wel een beetje kunnen verhelpen
Wat de regels zijn op de faculteit
Wat ze doen om eventuele corona besmettingen te voorkomen, om studenten (of hun familie) die in de risicogroep vallen te
beschermen. Verder het meer aanmoedigen van online lessen ipv fysiek onderwijs. De lessen duren vaak tot wel 5 of 6 uur waardoor
wij in het openbaar vervoer in de drukke spits zitten. Het zou daarom fijn zijn dat als de lessen fysiek zijn er rekening mee wordt
gehouden dat we niet in over volle treinen/bussen/metro/tram terecht komen.
Daarnaast ook een beter opvang net voor als je door corona(klachten) niet kan komen, vaak ben je toch noodzakelijk om op het AMC
te komen.
naar het amc kome nen iederee nte zien
24.8)

Wat zou jij graag anders zien in de onderwijskwaliteit?

Colleges in de zaal maar die worden in dit vak blijkbaar toch niet gegeven dus dan maakt het ook niet uit
De onderwijskwaliteit is enorm gedaald sinds het online is. Ik zou graag willen dat er meer tijd besteed wordt aan online lessen. Dus
meer ‘contacturen’
Er zijn bij 24.7 maar twee opties beschikbaar, heel slecht en heel goed. Ik denk dat veel mensen een optie ertussenin hadden
gekozen als dat mogelijk was.
Het is lastig om online goede kwaliteit onderwijs te geven. Ik vind dat de kwaliteit van het onderwijs is achteruitgegaan met corona.
Wel vind ik dat het steeds beter gaat en de vakken beter aangepast zijn op online onderwijs.
Meer antwoorden voor opgaves
Meer begeleiding bij project van vak 2.2 van mi-x
Meer contact
Meer hoorcolleges ipv alles zelf lezen
Niet tijdens de spits reizen.
Soms meer uitleg dan zelfstudie.
dat de vakken iets gestructureerder zijn en gevarieerder zijn. want allen maar lezen put mentaal uit

25. Voorlichting
25.3)

Zo ja, heeft dit je geholpen in je keuze en mis je eventueel nog studies

- (2 Counts)
Dit heeft mij wel geholpen maar ik zou graag nog meer studies erin willen hebben.
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No. of responses = 8

Survey Results

Legend

Relative Frequencies of answers

Std. Dev.

Mean

25%

Question text

0%

Median
50%

0%

25%

Left pole

n=No. of responses
av.=Mean
md=Median
dev.=Std. Dev.
ab.=Abstention

Right pole

1

2

Scale

3

4

5

Histogram

1. Opleiding
1.1)

Welke opleiding doe je, en welke fase?
Bachelor Geneeskunde

0%

Master Geneeskunde

0%

Bachelor Medische Informatiekunde

0%

Master Medische Informatiekunde

n=8

100%

28. Master Medische Informatiekunde Algemeen
28.1)

28.2)

28.4)

Ik ben begonnen in
februari

12.5%

september

87.5%

ja

100%

Het is duidelijk hoe ik verbinding kan maken met Eduroam

nee

0%

nooit geprobeerd

0%

n=8

Als jij op het gebied van duurzaamheid 1 ding zou mogen veranderen, wat zou je dan kiezen?
Meer watertappunten

25%

Minder wegwerpplastic in het restaurant

37.5%

Meer onderwijs over duurzaamheid

12.5%

Anders

28.6)

n=8

n=8

25%

De volgende informatiebronnen heb ik de afgelopen maanden gelezen/gebruik van gemaakt:
Facebook faculteit

05.01.2021

0%

Facebook Studententraad

12.5%

Newsflush Studentenraad

0%

Nieuwsbrief opleiding

50%

Schermen Plein J

25%

Student.uva.nl (A-Z lijst)

25%

n.v.t.

25%
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28.7)

Welke mediakanalen vind jij prettig om te gebruiken voor informatie over ontwikkelingen op het gebied van onderwijs vanuit de
medezeggenschap (bijvoorbeeld de Studentenraad) ? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Canvas

75%

Mijn UvA app

n=8

0%

A-Z lijst

12.5%

Maandelijkse nieuwsbrief per mail

37.5%

e-mail

37.5%

Social media (Facebook, Instagram bijvoorbeeld)

25%

Whatsapp

12.5%

Geen van bovenstaande

0%

29. CSW
29.1)

Ik ben bekend met de Centrale Student Werkplek (CSW)
ja

100%

nee

29.2)

29.4)

Ik kan adequaat van huis werken zoals ik dat op
een computer in het AMC zou kunnen doen

Ik weet hoe ik gebruik kan maken van CSW

0%

12.5%

25%

12.5%

37.5%

12.5%

zeer oneens

1

2

3

4

5

12.5%

0%

25%

25%

37.5%

zeer oneens

1
29.6)

n=8

2

3

4

zeer eens

n=8
av.=3.1
md=3.5
dev.=1.4

zeer eens

n=8
av.=3.8
md=4
dev.=1.4

5

Indien je begeleiding zou krijgen bij het ontwikkelen van een project, welke vorm van begeleiding zou je graag willen? (meerdere
antwoorden mogelijk)
Workshops

37.5%

Supervisie

37.5%

Mentorships

37.5%

Masterclasses

62.5%

Online courses

75%

Observatie stage

0%

n.v.t.

0%

n=8

30. Health incubator/E-health lab
De Health Incubator is er om Medische Informatiekunde en Geneeskunde studenten te faciliteren bij het uitbouwen van hun idee tot
een echte onderneming.
30.1)

Ik heb behoefte aan een platform waar ik terecht
kan met een eigen idee/ontwikkeling (denk aan
een applicatie of project)

12.5%

25%

25%

12.5%
zeer eens

1
30.2)

25%

zeer oneens

2

3

4

n=8
av.=3
md=3
dev.=1.3

5

Ik ben bekend met de Health Incubator
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30.3)

30.5)

Wat vind je belangrijk in de opstart fase van een project? (meerdere antwoorden mogelijk)
Onafhankelijke ruimte

12.5%

Begeleiding op verschillende vlakken (financieel, technisch, etc.)

87.5%

Interdisciplinaire samenwerking

62.5%

Iets anders

12.5%

n=8

Indien je begeleiding zou krijgen bij het ontwikkelen van een project, welke vorm van begeleiding zou je graag willen? (meerdere
antwoorden mogelijk)
Workshops

37.5%

Supervisie

62.5%

Mentorships

n=8

50%

Masterclasses

37.5%

Online courses

50%

Observatie stage

12.5%

n.v.t.

0%

31. Leerdoelen & eindtermen
31.1)

31.3)

31.5)

31.8)

Bij elk vak is het duidelijk wat het belang is van de
onderwerpen/leerdoelen voor de latere
beroepspraktijk

Voor elk vak heb ik voldoende oefenopgaven

Voor elk vak heb ik voldoende oefententamens

Ik vind dit .... uur per week

0%

12.5%

12.5%

50%

25%

zeer oneens

1

2

3

4

5

0%

12.5%

0%

75%

12.5%

zeer oneens

1

2

3

4

5

12.5%

0%

25%

62.5%

0%

zeer oneens

1

2

3

4

5

0%

0%

100%

0%

0%

veel te veel

1

2

3

4

5

0%

0%

25%

62.5%

12.5%

zeer eens

n=8
av.=3.9
md=4
dev.=1

zeer eens

n=8
av.=3.9
md=4
dev.=0.8

zeer eens

n=8
av.=3.4
md=4
dev.=1.1

veel te weinig

n=8
av.=3
md=3
dev.=0

veel meer

n=8
av.=3.9
md=4
dev.=0.6

zeer eens

n=8
av.=2.8
md=3
dev.=1

zeer eens

n=8
av.=2.6
md=2
dev.=1.3

32. Corona
32.1)

32.2)

32.3)

Indien van toepassingen; ik besteed ... tijd aan de
studie dan voor corona

Ik ervaar meer lichamelijk klachten dan voor
corona

Ik ervaar meer psychische last dan voor corona

veel minder

1

2

3

4

5

12.5%

25%

37.5%

25%

0%

zeer oneens

1

2

3

4

5

12.5%

50%

12.5%

12.5%

12.5%

zeer oneens

1
32.4)

2

3

4

5

Weet je van het bestaan van UvACare zorgplan?
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32.5)

Wat vind je van de communicatie vanuit de
opleindg omtrent corona

12.5%

1
32.7)

Wat vind je van de onderwijskwaliteit tijdens
corona?

0%

12.5%

75%

0%

heel slecht

2

3

0%

4

heel goed

n=8
av.=3.5
md=4
dev.=1.1

heel goed

n=8
av.=2
md=2
dev.=0

zeer eens

n=8
av.=3.8
md=4
dev.=0.9

5

100%

heel slecht

1

2

33. Voorlichting
33.1)

Er is voldoende voorlichting over deze
masterkeuze

0%

1
33.2)

12.5%

12.5%

62.5%

12.5%

zeer oneens

2

3

4

5

Ben je aanwezig geweest bij een informatie dag/avond over deze master?
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Profile
Subgroup:
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Values used in the profile line: Mean

29. CSW

29.2)

29.4)

Ik kan adequaat van huis werken zoals ik dat
op een computer in het AMC zou kunnen doen

zeer oneens

zeer eens

Ik weet hoe ik gebruik kan maken van CSW

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

Bij elk vak is het duidelijk wat het belang is van
de onderwerpen/leerdoelen voor de latere
beroepspraktijk
Voor elk vak heb ik voldoende oefenopgaven

zeer oneens

zeer eens

zeer oneens

zeer eens

Voor elk vak heb ik voldoende oefententamens

zeer oneens

zeer eens

n=8

av.=3.1

md=3.5

dev.=1.4

n=8

av.=3.8

md=4.0

dev.=1.4

n=8

av.=3.0

md=3.0

dev.=1.3

n=8

av.=3.9

md=4.0

dev.=1.0

n=8

av.=3.9

md=4.0

dev.=0.8

n=8

av.=3.4

md=4.0

dev.=1.1

n=8

av.=3.0

md=3.0

dev.=0.0

n=8

av.=3.9

md=4.0

dev.=0.6

n=8

av.=2.8

md=3.0

dev.=1.0

n=8

av.=2.6

md=2.0

dev.=1.3

n=8

av.=3.5

md=4.0

dev.=1.1

n=8

av.=2.0

md=2.0

dev.=0.0

n=8

av.=3.8

md=4.0

dev.=0.9

30. Health incubator/E-health lab

30.1)

Ik heb behoefte aan een platform waar ik
terecht kan met een eigen idee/ontwikkeling
(denk aan een applicatie of project)

31. Leerdoelen & eindtermen

31.1)

31.3)

31.5)

31.8)

Ik vind dit .... uur per week

veel te veel

veel te weinig

veel minder

veel meer

Ik ervaar meer lichamelijk klachten dan voor
corona

zeer oneens

zeer eens

Ik ervaar meer psychische last dan voor
corona

zeer oneens

zeer eens

Wat vind je van de communicatie vanuit de
opleindg omtrent corona

heel slecht

heel goed

Wat vind je van de onderwijskwaliteit tijdens
corona?

heel slecht

heel goed

zeer oneens

zeer eens

32. Corona

32.1)

32.2)

32.3)

32.5)

32.7)

Indien van toepassingen; ik besteed ... tijd aan
de studie dan voor corona

33. Voorlichting

33.1)

Er is voldoende voorlichting over deze
masterkeuze

(*) Note: If the number of responses to a question is too low the evaluation will not be displayed in the profile line.
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Comments Report
28. Master Medische Informatiekunde Algemeen
28.3)

Indien je ooit geen verbinding hebt kunnen maken met de wifi, op welke locatie heb je daar last van gehad?

Amc
28.5)

Indien anders, vul hier jouw antwoord in

Eigen beker meenemen voor de koffie automaten, of extra betalen voor die bekertjes
Ik mis geen punten omtrent duurzaamheid in het AMC, water halen kan in de toiletten. Als dat niet werkt, dan kunnen watertappunten
wellicht van toegevoegde waarde zijn.
Snellere WiFi

29. CSW
29.3)

Indien niet, wat kan thuis niet dat wel op het AMC kan?

Het inloggen op de csw heb ik na 4 pogingen opgegeven.
Ik heb geen CSW
Is langzaam.
Teams op csw
29.5)

De volgende opties/programma's mis ik binnen CSW

.
Ik heb geen CSW
Teams, downloaden van programmas die buiten de spftware winkel vallen maar nodig zijn vor vakken / stage

30. Health incubator/E-health lab
30.4)

Licht eventueel toe

Begeleiding van ervaren mensen (soort masterclasses) zou super fijn zijn.

31. Leerdoelen & eindtermen
31.6)

Indien oneens, bij welke vakken had je onvoldoende oefententamens?

Nog geen tentamen gemaakt
31.7)

Ik besteed x aantal uur per week aan de studie

20
30 (2 Counts)
32
40 (4 Counts)

32. Corona
32.6)

Wat mis je en wat vind je fijn om te horen?

Regelmatig updates over hoe en wat in het AMC
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