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Jaarplan 
2020 - 2021

Facultaire Studentenraad

Geneeskunde



In het kort...In het kort...

Bachelor Geneeskunde
Beter beheer van het 
discussieforum met 
snellere reacties op 
vragen van studenten.

Studenten moeten een 
minor kunnen volgen 
op een andere facul-
teit. 

Verbreding van de 
buitenlandse ervaring 
die studenten kunnen 
opdoen.

Verbeterde voorlich-
ting over het honour-
sprogramma.

Studenten meer mo-
gelijkheden bieden 
om de kliniek te waar-
nemen.

Optimalisatie van roos-
tering na peiling van 
de studenten.

Groepen vaste beoor-
delaars voor AV geven.

Studenten een plat-
form aanbieden met 
filmpjes over relevante 
leerstof.

Master Geneeskunde
Verbeterde overzicht 
van de wachttijd 
bewerkstelligen voor 
studenten.

Studenten moeten 
(keuze)coschappen in 
het buitenland kunnen 
volgen.

Verbeterde voorlich-
ting over keuzeonder-
wijs.

Blijven evalueren hoe 
studenten de huidige 
master ervaren, ook 
met aandacht voor 
studenten met een 
aangepast traject.

Meer onderwijs over 
logistiek en manage-
ment van een zieken-
huis.

Voortgang nieuwe 
master blijven contro-
leren.



In het kort...In het kort...

Medische Informatiekunde
Verbeterde communi-
catie over de vele mas-
ters die MI-studenten 
kunnen volgen na hun 
bachelor.

Uitbreiding van de 
CSW en verbeterde 
voorlichting over zijn 
functie en gebruik.

Evaluatie MI-X; knel-
punten inventarise-
ren.

Algemeen

Centraliseren commu-
nicatie van het AMC op 
één plek. 

Duurzaamheid: Be-
wustwording en 
implementatie in het 
curriculum; watertap-
punt op het AMC. 

Communicatie van 
de UvA beter bij de 
student krijgen.

Centralisatie van stu-
denten in onderzoek, 
om voorwaarden, af-
spraken, en verwach-
tingen vast te leggen.

Verbeterde informa-
tievoorziening over de 
Health Incubator.

Mentale gezondheid 
bij de studenten laag-
drempelig bespreek-
baar maken door 
de zichtbaarheid te 
vergroten.

Social Safety: bewust-
wording creëren door 
de (seksuele) intimida-
ties van de afgelopen 
jaren met de bijpassen-
de consequenties in 
beeld brengen.

De DSSD in een bete-
re daglicht brengen 
onder studenten door 
middel van betere 
voorlichting.
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Beste lezer,
Met veel trots presenteer ik u het jaarplan van de Facultaire Studentenraad van de Fa-

culteit der Geneeskunde 2020-2021. Ieder jaar stelt de Studentenraad een jaarplan op met 
daarin ambitieuze ideeën. Dit gaat over zowel het onderwijs zelf als alles wat daarbij komt 
kijken. Tegenwoordig lijkt het erg vanzelfsprekend dat een groep studenten plannen op-
stelt om de faculteit en het onderwijs te verbeteren, maar tot voor kort was hier geen enke-
le sprake van. 

Tot aan 1969, maar liefst één jaar voordat het Hepatitis B-virus werd ontdekt, hadden 
studenten geen enkele invloed op het onderwijs. Maar dit veranderde in mei dat jaar, toen 
het Maagdenhuis, ooit gebouwd als weeshuis voor meisjes, werd bezet door maar liefst 500 
studenten die pleiten voor medezeggenschap binnen het universiteitsbestuur. Vijf dagen 
lang hebben ze daar gezeten, totdat de bezetting middels een ontruiming beëindigd werd. 
Meerdere bezettingen volgden, onder andere in 2015, vijf jaar geleden. Deze bezetting 
bleef echter niet bij vijf dagen, maar duurde uiteindelijk zes weken. Al deze ontwikkelingen 
hebben ertoe geleid dat er op elke faculteit een medezeggenschapsraad is, zo ook op de 
Faculteit der Geneeskunde. 

Deze medezeggenschap start ieder jaar in juni bij de verkiezingen voor de Studenten-
raad. Dit jaar gebeurde er tijdens deze verkiezingen iets dat al lange tijd niet meer heeft 
plaatsgevonden. Er waren namelijk niet één, niet twee, maar drie partijen waar studenten 
op konden stemmen. Dit laat wel zien hoe actueel de medezeggenschap is! En zo bestaat de 
Studentenraad dit jaar uit drie verschillende fracties met drie verschillende visies, belangen 
en invalshoeken. Dit levert interessante en leerzame dialogen op. Want door met elkaar het 
gesprek en de verbinding aan te gaan kunnen we het meeste bereiken. 

Komend jaar zal een bewogen  jaar worden. Zo zal in maart 2021 voor Geneeskunde de 
nieuwe master starten, een project dat al enige tijd loopt en nu eindelijk de eindstreep 
nadert. Er zal met man en macht gewerkt worden aan het verkorten van de wachttijd voor 
de coschappen, een proces waar de afgelopen maanden grote sprongen in zijn gemaakt. 
Ook zal er een grote evaluatie van Epicurus plaatsvinden. Naast deze onderwerpen zullen 
wij ons focussen op verbetering van de communicatie naar studenten, meer keuzevrijheid 
binnen het curriculum van Geneeskunde en het verlagen van de drempel voor studenten 
om mee te kunnen werken aan onderzoek. 

De COVID-19-pandemie zal ook op ons raadsjaar haar afdruk achterlaten. Alle aanpas-
singen die de COVID-19 pandemie met zich meebrengt vergen flexibiliteit. Per week kan 
het beleid 180 graden de andere kant op draaien. Deze flexibiliteit willen wij komend jaar 
uitdragen. Maar naast flexibiliteit is ook ‘out of the box’ denken belangrijk om zo toch ver-
binding te kunnen vinden met elkaar en met de studenten.  

Hopelijk is dit jaarplan een van de vele verbindingen die wij dit jaar aan zullen gaan. Het 
zal een bijzonder jaar worden, met veel digitale bijeenkomsten. Des te belangrijker is het 
om laagdrempelig contact te houden. 

Namens de gehele studentenraad 2020-2021 wens ik u heel veel leesplezier en inspira-
tie.

Hartelijke groet,

Sarah Lutterman
Voorzitter FSR-FdG 2020-2021
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Voorwoord

Afkortingenlijst:
AMC - Academisch Medisch Centrum
UvA - Universiteit van Amsterdam
FdG - Faculteit der Geneeskunde
MI - Medische Informatiekunde
AV - Academische vaardigheden
CSW  - Centrale studenten werkplek
DSSD - Digitale studenten service desk
PO - Professionele ontwikkeling
CMI  - Circulatie en Milieu Interieur
RA -  Regulatie en Afweer
WDD - Waarnemen, denken, doen
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Communicatie

Communicatie met de studenten 💊 💻

Een van de voorwaarden van een goede relatie tussen student en universiteit is gedegen 
communicatie. Het is voor studenten van belang dat de zaken die spelen duidelijk zijn. In 
het meest ideale geval is er een kanaal, vanuit waar alle communicatie plaatsvindt. Tijdens 
de COVID-19 periode werd bijvoorbeeld de algemene course op Canvas met de algemene 
communicatie voor alle studenten als erg positief ervaren. 

De Faculteit der Geneeskunde (FdG) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is geloka-
liseerd in het AMC en maatregelen voor de UvA-studenten zijn daarmee ook maatregelen 
voor AMC-studenten. Wij willen maatregelen en mogelijkheden die betrekking hebben op de 
studenten van Geneeskunde en Medische Informatiekunde (MI) dan ook laten opnemen in 
de maandelijkse nieuwsbrief van de FdG. Helaas komen de berichten van de UvA niet altijd 
even goed terecht bij de studenten van onze faculteit. Zo was het bij velen onbekend dat 
het via de UvA mogelijk was om proctoringtoetsen op locatie Roeterseiland, met bijbeho-
rende huurlaptop, te maken. Het is belangrijk dat studenten van dergelijke mogelijkheden  
op de hoogte zijn.

Discussieforum 💊 
Het discussieforum is in het leven geroepen om studenten een mogelijkheid te geven 

om te kunnen communiceren met de docenten over hun vragen en problemen rondom de 
opleiding. Het dient daarom als een belangrijk aandeel in de communicatie tussen student 
en docent. Zonder de communicatie tussen studenten en docenten raken studenten vaak in 
de knoop en weten ze niet wat van hen verwacht wordt. Het discussieforum dient daarom 
als een belangrijk element binnen Epicurus, aangezien het enige andere gestructureerde 
alternatief voor de studenten om hun vragen te stellen de responsiecolleges zijn. Daarom 
is het uitermate belangrijk dat docenten het discussieforum zowel regelmatig bekijken als 
tijdig beantwoorden. Helaas blijven vragen vaak te lang onbeantwoord op het forum. Dit 
kan ertoe leiden dat dringende vragen niet op tijd worden beantwoord. Met inhoudelijke 
vragen valt de schade nog mee, maar vooral met administratieve vragen, zoals of de power-
points online kunnen worden gezet, kan dit grote gevolgen hebben voor de studenten. Het 
is namelijk heel nadelig voor de studenten als de powerpoints pas de dag voor toets online 
worden gezet.  

RA-2 is een goed voorbeeld van hoeveel baat studenten kunnen hebben bij een goed 
beheerd discussieforum. Studenten waren ontzettend positief over dit vak, omdat zowel 
administratieve als inhoudelijke vraagstukken direct werden opgelost via het discussiefo-
rum. Het discussieforum dient daarom als een onmisbaar orgaan binnen het curriculum van 
de bachelor geneeskunde en de Studentenraad zou dan ook graag zien dat er meer gebruik 
wordt gemaakt van de discussiefora bij andere vakken. Wij willen daarom in gesprek gaan 
met de coördinatoren van alle blokken om te bespreken hoe zij hier tegenover staan. Ide-
aliter zou er per blok iemand verantwoordelijk zijn om de discussiefora te beheren en de 
belangrijke vragen door te sturen naar de desbetreffende docent indien deze te lang onbe-
antwoord blijven. 

Voorlichting Nieuwe Cohort 💊 💻

De Studentenraad vindt het belangrijk dat studenten tijdig en uitgebreid worden geïnfor-
meerd. Tijdige berichtgeving is juist extra van belang voor de startende bachelorstudenten 
van MI en Geneeskunde. De eerste berichtgeving biedt juist een mooie mogelijkheid om de 

Voorwoord



Masterkeuze 💻
Omdat wij vrijheid van ontwikkeling voor studenten belangrijk vinden, vindt de Stu-

dentenraad dat Medische Informatiekunde (MI) studenten goed geïnformeerd dienen te 
zijn over de masters die zij kunnen volgen na afronding van hun bachelor. Er is onder de 
MI-studenten vrij weinig bekend over alternatieve masters, naast de twee masters die onze 
faculteit biedt; veelal weten studenten niet wat de mogelijkheden zijn. Daarom is het be-
langrijk dat MI-studenten beter worden voorgelicht over hun diverse masterkeuzes. 

De voorgaande Studentenraad heeft al een masterboekje gecreëerd. Wij zullen dit jaar 
het masterboekje updaten, met onder andere een stuk over de master die de faculteit aan-
biedt Medical Informatics. Als het boekje geupdate is, zullen wij dit meer promoten, in 
combinatie met een (digitale) mastermarkt. Op deze mastermarkt willen wij MI (en eventu-
eel geneeskunde) studenten informatie geven over de verschillende masters. Op deze ma-
nier krijgen studenten de beste voorlichting over hun masterkeuze. 

Roostering coschappen 💊 💻

Tijdige informatievoorziening op het gebied van dienstroosters voor de co-assistenten 
zouden wij, als Studentenraad, graag komend jaar willen zien. Het is wenselijk dat het AMC 
en affiliatie formele afspraken met elkaar maken, waarin ze waarborgen dat de roostering 
van coassistenten op een vast termijn van tevoren bekend gemaakt wordt. Momenteel is 
er grote verschil tussen het tijdig bekendmaken van (dienst)roostering per ziekenhuis. Dit 
zorgt ervoor dat studenten soms niet weten waar ze aan toe zijn. Terwijl voor deze groep 
studenten  belangrijk is om het tijdig te weten, zodat studenten rekening kunnen houden 
met hun extra-curriculaire activiteiten.  

Uit de enquête van 2019-2020 is er gebleken dat ongeveer helft van de studenten de 
informatievoorziening voorafgaand aan coschap onduidelijk vond. Coassistenten zouden 
graag minimaal twee van weken tevoren worden ingelicht over  (dienst)roostering en de 
voorbereidende informatie. 
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studenten alvast in te lichten over verscheidene onderwerpen, zoals honours, stages in het 
buitenland en andere extra-curriculaire activiteiten.

Starten met de studie kan voor veel bachelorstudenten, voornamelijk de studenten die 
net van de middelbare school komen, als spannend worden ervaren. Ze weten niet hoe het 
werkt op de universiteit en wat ze allemaal kunnen verwachten. Veel studenten hebben 
aangegeven dat ze het lastig vinden pas kort voor start van het studiejaar concrete informa-
tie te ontvangen over de gang van zaken. Het zou helpen als studenten al eerder in de lange 
vakantie voor start van het eerste studiejaar inhoudelijke informatie ontvangen over hun 
eerste jaar Geneeskunde 

Digitale Studenten Service Desk 💊 💻

De Digitale Studenten Service Desk (DSSD) is ontworpen als centraal punt waar studenten 
al hun vragen omtrent het onderwijs kunnen stellen. Dit is een erg goed concept, omdat het 
de druk bij docenten weghaalt. Op dit moment heerst er echter veel ontevredenheid over 
de DSSD, waardoor studenten alsnog de neiging hebben om docenten direct te mailen. Dit 
wekt vervolgens irritatie op bij docenten, omdat zij deze mails niet op hun persoonlijke 
mail willen ontvangen. Daarnaast is het voor studenten ook onduidelijk wat de DSSD pre-
cies doet en hoe deze te bereiken is. 

Om deze  frustraties onder zowel studenten als docenten weg te nemen, moet de DSSD 
in een beter daglicht gezet worden. Zo kan er bij het introductiecollege voor eerstejaarsstu-
denten een filmpje getoond worden met als doel dat studenten een concreter beeld krijgen 
van de functies van de DSSD, wie de mensen achter de DSSD zijn en hoe de DSSD te berei-
ken is. Dit filmpje kan op canvas geplaatst worden, zodat studenten deze informatie altijd 
tot hun beschikking hebben. Daarnaast zou er bij de reactie van de DSSD op een vraag van 
een student aangegeven kunnen worden wat de verwerkingstijd was, zodat er een reëler 
beeld ontstaat onder studenten. Als studenten minder frustraties ervaren, zullen zij de 
DSSD laagdrempeliger benaderen en zullen als gevolg hiervan ook frustraties bij docenten 
weggenomen worden.

Sommige problemen gaan een aantal keer heen en weer tussen de DSSD en de student 
door onduidelijkheden. Dit zorgt voor veel vertraging in het proces. Daarom willen wij ons 
inzetten voor langere tijdvakken waarin telefonisch contact of langs kunnen lopen bij de 
DSSD mogelijk is. Hierdoor kunnen bepaalde problemen veel sneller worden afgehandeld 
en wordt de druk op de DSSD tegelijkertijd verlaagd. 

Wachttijdstudenten 💊 
De Studentenraad wil graag zien dat alle studenten die zich in de wachttijd bevinden 

hun toegang tot Canvas behouden. Komend jaar zal door de oplopende wachttijd een groot 
aantal studenten zich komend jaar in de wachttijd bevinden. Ook voor deze groep is het be-
langrijk dat ze op de hoogte worden gehouden van de lopende zaken. Momenteel wordt de 
toegang tot Canvas en de webmail na een aantal maanden ontnomen van alle afgestudeerde 
studenten. Het AMC probeert deze studenten op andere manieren te bereiken, wat mogelijk 
ruis creëert. 
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Keuzevrijheid

Minor Bachelor Geneeskunde 💊 

Wij vinden het als Studentenraad belangrijk dat studenten de kans krijgen om zich tij-
dens de bachelor te ontwikkelen op verschillende interessegebieden. Momenteel wordt er 
niet voldoende ruimte geboden om een minor te volgen. Het kunnen volgen van vakken op 
andere faculteiten zorgt ervoor dat studenten zich zo breed mogelijk academisch kunnen 
vormen; ook voor geneeskundestudenten is dit van belang. Later ben je niet alleen arts, 
maar ook onderdeel van een gezondheidsinstelling of bedrijf. Een vak bij bedrijfskunde kan 
hierbij bijvoorbeeld goed van toepassing komen. 

Alhoewel het keuzeonderwijs in jaar 2 enigszins de vrijheid biedt om zelf een interes-
sant vakgebied te kiezen, is het toch specifiek gericht op het verdiepen en verbreden van 
de medische kennis; de mogelijkheid om een vak te volgen bij een ander faculteit is zeer 
beperkt. Studenten moeten daarom meer de ruimte krijgen om zich in overige interessege-
bieden te verdiepen tijdens de studie door middel van verbreding van de keuzemogelijkhe-
den in de bachelor. 

Een optie is om studenten de mogelijkheid te geven om tijdens het keuzeonderwijs een 
minor te volgen, ook op een andere faculteit. In jaar 1 moet er communicatie komen over 
de mogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van een college, folder of een verweving in een 
mentorles van Professionele Ontwikkeling (PO). De mentor ontvangt dan een handout over 
waar de student zijn of haar informatie kan vinden. 

Een andere optie is om de studenten een mogelijkheid te geven om tijdens hun wachttijd 
een minor te kunnen volgen. Normaliter moet de student hiervoor ingeschreven staan en 
aangezien dit niet het geval is tijdens de wachttijd, zou de opleiding in overleg met andere 
faculteiten dit kunnen faciliteren voor de student. Hierdoor krijgt de student een bijzonde-
re kans om zich tijdens de wachttijd te ontwikkelingen op andere vlakken of zich te verdie-
pen in bepaalde gebieden van de Geneeskunde. 

Keuzeonderwijs Master Geneeskunde 💊 
Het derde jaar van het mastercurriculum biedt de student de kans om de studie in te 

richten op basis van de persoonlijke interesses. De Studentenraad wil een keuze-etalage 
ontwikkelen voor het keuzeonderwijs waarin de verschillende mogelijkheden binnen én 
buiten het ziekenhuis worden benoemd. Het is van belang dat studenten de mogelijkheid 
krijgen om zich ook buiten de medische wereld te ontwikkelen. Het keuzeonderwijs biedt 
hiervoor verschillende mogelijkheden, ook buiten het ziekenhuis, maar helaas is dit bij de 
masterstudent onvoldoende bekend. 
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Persoonlijke 
Ontwikkeling

Internationalisering Bachelor Geneeskunde 💊 

Als Studentenraad willen wij dat bachelor geneeskunde studenten zowel meer 
mogelijkheden als bestemmingen worden geboden voor buitenlandervaring. Een 
belangrijk onderdeel van Persoonlijke ontwikkeling en keuzevrijheid is de moge-
lijkheid om naar het buitenland te gaan. Hiervoor bestaan de opties momenteel 
alleen uit Suriname of Sri Lanka. Bovendien biedt de reis naar Sri Lanka maar weinig 
plekken, waardoor het niet optimaal toegankelijk is. In de bachelor is er dus zowel 
weinig ruimte als weinig keuzemogelijkheid om naar het buitenland te gaan. De Stu-
dentenraad zal dit jaar in overleg gaan met onder andere de International Office om 
te bespreken wat de mogelijkheden zijn om het aanbod van een buitenlandervaring 
te vergroten. Hierbij is het ook belangrijk dat er een uitgebreide voorlichting over 
deze opties plaatsvindt, waarin bijvoorbeeld de mogelijkheid om een beurs te ont-
vangen wordt toegelicht. Tenslotte is het van belang dat er meer begeleiding komt 
bij het eigenhandig regelen van een traject voor een buitenlandse stage.

Honoursprogramma 💊 💻

Tijdens zowel MI als Geneeskunde jaar 1 kan de student zich inschrijven voor 
het honoursprogramma. Het honoursprogramma biedt naast verdieping in de ge-
neeskunde en wetenschappelijk onderzoek ook de mogelijkheid tot verdieping in 
overige interessegebieden, van sterrenkunde tot aan bedrijfskunde. Echter merkt de 
Studentenraad dat de optie om het honoursprogramma te volgen en de inhoud van 
het programma vrijwel onbekend bij startende eerstejaars bachelorstudenten. Dit 
vergroot de drempel om zich aan te melden voor het programma en te voldoen aan 
de toelatingseisen. 

Er moet eerder en duidelijker uitleg gegeven worden over wat het honourspro-
gramma inhoudt en wat de toelatingseisen zijn. Dit door middel van een college, 
folder, de eerder genoemde mail aan startende eerstejaars, of het benoemen tijdens 
een PO mentorles. Hierdoor raken geïnteresseerde studenten al aan het begin van 
het jaar gemotiveerd om te voldoen aan de toelatingseisen en komen zij niet voor 
verrassingen te staan. 

Kliniek in de bachelor 💊 

De Kahoot quizzen van Prof. Dr. van Trotsenburg, met als hoofdprijs een dag 
meelopen op de afdeling kinderendocrinologie, creëren altijd veel opwinding onder 
de studenten en stimuleren een flinke competitie in de collegezaal. Dit toont dat 
studenten een grote behoefte hebben om meer in contact te komen met de kliniek. 
In de bachelor komen veel studenten maar één keer hiermee in contact met drie 
weken stage, waarvan één in een ziekenhuis en twee in een verzorgingshuis. Som-
mige keuzevakken in jaar 2 bieden ook contact met de kliniek. Dit is voor een aantal 
studenten voldoende, terwijl anderen graag meer toepassing van de collegestof in 
de praktijk zouden willen zien. Momenteel komt het klinische element vooral terug 
bij patiëntcolleges.
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Hierdoor vindt de Studentenraad het van belang dat bachelorstudenten meer mo-
gelijkheden geboden worden om de toepassing van hun kennis in de kliniek te kun-
nen waarnemen. Dit zou mogelijk gemaakt kunnen worden door de coördinatoren 
van elk blok te benaderen en te kijken of een aantal docenten van dat blok bereid 
zouden zijn om meeloopdagen te bieden aan studenten. 

Internationalisering Master Geneeskunde 💊 

In de afgelopen maanden heeft de COVID-19 pandemie laten zien dat geneeskun-
de geen grenzen kent. Artsen van over de hele wereld werken samen om tot een 
eenduidig beleid te komen. Daarom is derhalve wenselijk dat de faculteit actief op 
zoek gaat naar mogelijke samenwerking met buitenlandse ziekenhuizen. Hierdoor 
kan de faculteit meer plekken aan de studenten aanbieden, zodat een groter groep 
studenten de kans krijgt om ervaring in het buitenland op te doen.

Daarnaast moet het voor coassistenten bij verschillende coschappen mogelijk 
zijn om deze in het buitenland te lopen. Dat betekent niet alleen in lage inko-
menslanden, zoals nu, maar in de gehele wereld. Zo krijgt de student mee hoe het 
zorgsysteem in andere landen werkt en kan de student zich ontwikkelen tot een 
arts van de wereld. 

De Studentenraad vindt ook dat de studenten vanaf het begin van het eerste jaar 
in de master moeten worden geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden om 
naar het buitenland te gaan. Om dit te bewerkstelligen kan er bijvoorbeeld een spe-
cifiek onderwijsmoment worden ingeroosterd, waarbij de focus op internationalise-
ring wordt gelegd. Daarvoor ziet de Studentenraad graag duidelijke informatievoor-
ziening vanuit de International Office, waardoor studenten de buitenlandplannen 
kunnen verwezenlijken. Daarnaast moeten studenten juist de vrijheid krijgen om 
zelf buitenlandse ziekenhuizen te contacteren, waar het AMC geen samenwerkings-
verband mee heeft. Natuurlijk moeten deze buitenlandse ziekenhuizen aan strenge 
voorwaarden voldoen om de kwaliteit van het coschap te garanderen.
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Curricula

Roostering Bachelor Geneeskunde 💊 

Vanuit verschillende hoeken heeft de Studentenraad ontevredenheid opgevangen over de 
roostering in de bachelor Epicurus. De huidige roostering is uiterst flexibel en onvoorspel-
baar. De weekstructuur wisselt daardoor enorm en vraagt voortdurende flexibiliteit. Daar-
naast lopen de tijden van de roostering ook erg uiteen, met in sommige gevallen onderwijs 
of tentaminering tot in de avonduren. De mening van de student varieert hierover van posi-
tief tot negatief. De Studentenraad wil aankomend jaar als eerste stap in kaart brengen wat 
de beweegredenen van deze studenten zijn om vervolgens met roostering te kijken naar 
een manier waarop dit voor de student geoptimaliseerd kan worden. 

Academische Vaardigheden 💊 

Als Studentenraad willen wij komend jaar ervoor zorgen dat studenten een vaste beoor-
delaar krijgen voor hun Academische Vorming (AV) opdrachten. Een groot probleem waar 
studenten tegenaan lopen is de inconsistente beoordeling van het vak AV. Terwijl PO altijd 
door dezelfde mentor van een groep wordt nagekeken, geldt dit niet voor AV, waarbij alle 
opdrachten door verschillende beoordelaars worden bekeken. Hierdoor is er vaak geen 
duidelijkheid in de beoordeling, doordat beoordelaars dezelfde opdrachten anders kunnen 
opvatten. Dit maakt het moeilijk voor studenten om te groeien in hun academische vorming 
en te begrijpen wat er van ze verwacht wordt. Bovendien is er onvoldoende feedback, wat 
tevens ook de voortgang belemmert.

Deze problemen zouden kunnen worden opgelost als studenten een vaste beoordelaar 
zouden hebben voor hun AV opdrachten, bijvoorbeeld door elke groepje een AV-mentor te 
geven, net als bij PO. Hierdoor wordt de beoordeling consistent en wordt het voor studen-
ten duidelijker wat het doel van de opdracht is. Dit zou ook een mogelijkheid kunnen geven 
voor meer feedbackmomenten, zodat studenten zich meer kunnen richten op de ontwikke-
ling van hun academische vorming met als einddoel dat studenten meer opsteken van de 
leerlijn AV.

Master Curius+ 💊 

Dit jaar zal het laatste cohort van de master Curius+ starten, wat betekent dat de gehele 
master nog de aanstaande drie jaar zal bestaan. Het is belangrijk om te blijven evalueren 
waar de knelpunten liggen voor deze studenten, zodat die kunnen worden opgepakt. Im-
mers is het ook voor deze groep studenten van belang dat de kwaliteit van onderwijs ge-
waarborgd blijft. 

Het is belangrijk dat er ook aandacht gaat naar de groep studenten die een aangepast 
traject volgen vanwege een dubbele opleiding, persoonlijke omstandigheden, snijzaalon-
derwijs of een MD/PhD-traject. De Studentenraad wil inventariseren waar zij op dit moment 
tegenaan lopen, maar ook in de toekomst waarbij de nieuwe master kan zorgen voor be-
perkte beschikbaarheid van pakketten. De Studentenraad wil dat er een duidelijk overzicht 
komt met de grootte van deze groep studenten en hoeveel coschapplekken voor studenten 
met een aangepast pakket beschikbaar blijven met de start van de nieuwe master. 

Master Epicurus 💊 

De opleiding is hard aan het werk om de nieuwe master Epicurus vorm te geven. Hier 
zijn verschillende projectgroepen mee bezig. De Studentenraad streeft ernaar dat er cen-
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traal geëvalueerd wordt waar de verschillende werkgroepen zich bevinden in de planning, 
zodat in maart 2021 een mooie start kan worden gemaakt met het nieuwe complete  curri-
culum.  Ook is het wenselijk dat er een risico-analyse wordt gemaakt voor mogelijke pro-
blematiek binnen onder andere de beoordeling, de dubbelloop en de alliantie met locatie 
VUmc. 

De Studentenraad vindt het belangrijk dat er binnen de nieuwe master een werkgroep 
komt die de opleiding evalueert vanuit het studentperspectief. Er kan een werkgroep wor-
den aangesteld per masterfase, vergelijkbaar met de jaarvertegenwoordiging in de bachelor. 
Tevens zien wij als Studentenraad graag, dat er op Canvas een toepassing wordt vormgege-
ven, waarmee studenten tijdig feedback of valkuilen tijdens het coschap aan kunnen geven 
en niet alleen als evaluatie aan het eind van het coschap. 

Wij hebben vernomen dat de opleiding een applicatie aan het ontwikkelen is, waar de 
masterstudenten hun feedback kunnen leveren. Dit initiatief vanuit de opleiding juichen 
wij uiteraard volmondig toe en zijn benieuwd wat voor vorm dit zal krijgen. 

Een hiaat dat de Studentenraad ziet in de masteropleiding is het gebrek aan onderwijs 
over ziekenhuislogistiek en -management: ‘Hoe zorg je dat een afdeling met verschillen-
de collega’s, zoals verpleegkundigen en paramedici, goed loopt?’, ‘Wat doe je als eerste 
opvang van een instabiele patiënt op de spoedeisende hulp?’, maar ook onderwijs over de 
vraag: ‘Welke labwaarden moeten er als eerst worden aangevraagd?’. Het zou fijn zijn als 
ook dit soort onderwerpen tijdens onderwijsmomenten aan bod komen. Dit zorgt ervoor 
dat de studenten beter voorbereid zijn op hun toekomstig werk als arts. 

Evaluatie MI-X  💻

Vorig jaar is de nieuwe bachelor MI-X van start gegaan. Omdat dit curriculum nog niet zo 
lang draait, kan dit curriculum eventueel kinderziektes bevatten die moeten worden ‘gene-
zen’ voor het volgende cohort. Hierbij is het vooral van belang om jaar 2 goed te monitoren 
met repeterende inventarisaties van de problemen waar studenten tegenaan lopen. Hiermee 
kunnen deze problemen snel worden verholpen en kan ervoor worden gezorgd dat deze 
zich niet nogmaals herhalen. Vanuit de opleiding worden momenteel al grote evaluaties ge-
organiseerd. Naast deze evaluaties bijwonen is het ook van belang dat de Studentenraad in 
gesprek gaat met studenten van het eerste cohort, om op een informele manier informatie 
te vergaren die mogelijk niet naar voren gekomen is tijdens de evaluaties.

Dubbele bachelor GNK & MI 💊 💻

Op dit moment hebben wij twee hele goede opleidingen op het AMC; Geneeskunde en 
Medische Informatiekunde. Allebei de opleidingen zijn anders, maar hebben zeker ook 
overlap. Momenteel bestaat er al een dubbele bachelor voor Biomedische Wetenschappen 
en Geneeskunde. Dit jaar wil de SR gaan kijken naar de mogelijkheden voor een dubbele ba-
chelor Medische Informatiekunde en Geneeskunde. Wij zullen met alle partijen in gesprek 
gaan en kijken of er behoefte bestaat aan zo’n dubbele bachelor en of het eventueel moge-
lijk is. Dit jaar is ook het facultaire strategisch plan van start gegaan en 1 van de formules 
in dat plan is “GEN+MI=3”. Het opleidingsteam Medische Informatiekunde is in lijn met 
dit speerpunt al drie initiatieven gestart, waar de opleiding Geneeskunde bij hoopt aan te 
sluiten: een leerlijn zorgtechnologie voor de master Geneeskunde, een OpenMRS omgeving 
voorde geneeskunde en Medische Informatiekunde opleidingen, realisatie van een eHealth 
lab op AMC locatie en het Health Incubator initiatief. Een dubbele bachelor zou een vervolg 
initiatief kunnen zijn. Uiteraard is een dubbele bachelor opzetten niet zomaar gedaan, dus 
wij zullen dit academisch jaar de eerste verkenningen doen.
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Faciliteiten

Wachttijd 💊 
Het platform ‘wachttijd’ is een enorm goed initiatief om transparantie en duidelijkheid te 

creëren bij de studenten. Studenten kunnen door de ervaringsverhalen van de medestuden-
ten geïnspireerd raken en geïnformeerd worden over wat de wachttijd inhoudt en hoe deze 
wordt berekend door middel van het informatieve filmpje. Het platform zorgt dus voor 
een goed en realistisch beeld van de wachttijd. Om meer transparantie te bieden over de 
wachttijd van de individuele student wil de Studentenraad graag zien dat er per loting een 
overzicht gepubliceerd wordt met informatie over hoeveel studenten er gaan meeloten en 
wat daarmee de eerste en laatste startdatum van de uitgedeelde pakketten zal zijn. Zo weet 
de student waar hij of zij aan toe is en kan de student de minimale en maximale wachttijd 
inschatten. Dit zal niet alleen zorgen voor een beter geïnformeerde student, maar ook dat 
de studenten onderling meer op een lijn zitten en daardoor onrust wordt voorkomen. 

Het verschuiven van de wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs is een van de 
maatregelen om de wachttijd te verkorten. Studenten kunnen ervoor kiezen om hun weten-
schappelijke stage en keuzeonderwijs voorafgaand aan hun coschappen te doen, dat een 
verkorting van in totaal 8 maanden geeft op de wachttijd. Echter is er in de nieuwe master 
een uitgebreide leerlijn ontwikkeld als pad naar de wetenschappelijke stage toe. De Stu-
dentenraad vindt het belangrijk om te evalueren wat de invloed is op hoe de student deze 
leerlijn ervaart als hij de wetenschappelijke stage voorafgaand doet. Wij willen komend jaar 
toezicht houden bij de vorming van het nieuwe mastercurriculum en de belangen van de 
groep studenten die de wetenschappelijke stage voorafgaand doen vertegenwoordigen. Wij 
willen bijvoorbeeld inventariseren of gedeeltelijke vrijstelling van de leerlijn academische 
vorming mogelijk is voor deze groep studenten.

On Demand Digitalisering Onderwijs 💊 
Voor studenten is er een Centrale Studenten Werkplek (CSW) opgezet waarbij studenten 

vanuit huis toegang hebben tot bepaalde programma’s die nodig zijn tijdens de opleiding. 
Deze wordt binnenkort vervangen door het Centrale Digitale Werkplek (CDW), die toegang 
zal geven tot meer programma’s. Aangezien alle studenten thuis moeten blijven, is het 
essentieel dat studenten net zo goed kunnen werken vanuit hun eigen computer als dat zou 
kunnen op een AMC computer. Dit geldt zeker voor MI studenten, die afhankelijk kunnen 
zijn van bepaalde programma’s om opdrachten uit te voeren. Als Studentenraad willen wij 
dus blijven monitoren of er problemen optreden met de CSW in zijn laatste maanden en of 
de overgang van CSW naar CDW voor studenten soepel verloopt. 

Centrale studenten werkplek 💻
Voor studenten is er een Centrale Studenten Werkplek (CSW) opgezet waarbij studenten 

vanuit huis toegang hebben tot bepaalde programma’s die nodig zijn tijdens de opleiding. 
Hierdoor hoeven studenten niet zelf deze programma’s te kopen. Echter wordt de CSW wei-
nig gebruikt en weten de meeste studenten niet wat de CSW is en hoe het werkt. Daarnaast 
zijn niet alle programma’s beschikbaar via de CSW en is het voor de opleiding niet koste-
nefficiënt om CSW in de lucht te houden als te weinig studenten het gebruiken. Het is dus 
belangrijk dat studenten weten hoe ze gebruik kunnen maken van de CSW. Bovendien is het 
belangrijk dat alle benodigde programma’s op de CSW komen te staan. Volledigheid van de 
CSW is vooral van belang voor Medische Informatiekunde studenten, aangezien veel niet op 
het AMC kunnen zijn en nog steeds toegang hebben tot benodigde programma’s. Om dit te 
bereiken zal de Studentenraad komend jaar in overleg gaan met de opleiding MI en de ICT 
afdeling.
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te informeren over de stressoren en klachten die zij bij zichzelf kunnen detecteren, waarna 
handvatten worden aangeboden. 

Sinds een aantal jaar wordt er een MPV-symposium voor de masterstudenten georgani-
seerd, waarbij mentale gezondheid onder de aandacht wordt gebracht. Wij zouden graag 
zien dat er extra contactmoment wordt ingeroosterd op momenten waarbij een groot ge-
deelte van de studenten een hoge druk ervaart, zoals bij IHK-1 en aan het begin van de 
semi-arts stage. 

Onder de masterstudenten komen steeds meer stressgerelateerde klachten naar voren. 
Daarom is het van belang dat mentale gezondheid onder studenten laagdrempelig be-
spreekbaar wordt en daarom vergroten van zichtbaarheid hiervoor van extra groot belang 
Dit kan worden bereikt door het inplannen van vaste momenten, waarbij er gefocust wordt 
op de mentale gezondheid van de studenten. 

Een belangrijk onderdeel van mentale gezondheid is het aanbieden van een veilig op-
leidingsklimaat. De Studentenraad wil zich dan ook hard maken voor social safety op de 
werkvloer door de bewustwording te vergroten. Wij willen de (seksuele) intimidaties met de 
gevolgde consequenties van de afgelopen jaren in kaart brengen.

Helaas komt het nog te frequent voor dat coassistenten zich niet prettig voelen op een 
afdeling. Vaak speelt het hiërarchische aspect van de medische wereld een rol, waarbij 
studenten het lastig vinden om hun grenzen aan te geven. Uit de enquête van 2019 - 2020 
is gebleken 6,3% van de studenten zijn grenzen niet durft aan te geven en 37,6 % het met 
moeite doet. 
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Health Incubator 💊 💻

Enkele jaren geleden is er een nieuw initiatief gestart; de Health Incubator. Dit is een 
hypermoderne ruimte waar zowel MI- als Geneeskundestudenten samen kunnen werken aan 
innovatieve ideeën in de zorg. Idealiter zouden de studenten hierbij ook begeleid worden. 
Echter is er op dit moment onder studenten nog onvoldoende bekend omtrent de Health 
Incubator, waardoor er nog niet optimaal gebruik van wordt gemaakt. Het is dus van belang 
dat er meer aandacht komt voor dit initiatief, zodat er meer mee gewerkt kan worden en er 
zo een kleine community van ondernemers ontstaat. De Health Incubator kan bijvoorbeeld 
in het masterboekje benoemd worden of er kan een Canvas course gemaakt worden waar-
door voor iedereen duidelijk wordt wat de health incubator precies inhoudt en hoe je je kan 
aanmelden. Dit zou kunnen worden begeleid door verbeterde informatievoorziening te re-
gelen en om eventueel actief studenten aan elkaar te koppelen. De opleiding is hier al druk 
mee bezig en wij zullen ze ondersteunen waar nodig.

Studenten en onderzoek 💊 💻

De Studentenraad merkt dat er onder de studenten meer animo lijkt te zijn om vroeg in 
hun studie betrokken te raken bij wetenschappelijk onderzoek. Momenteel gebeurt dit veel 
op individuele basis waar studenten direct of via een docent een onderzoeker benaderen. 
Deze directe aanpak is mogelijk niet op elke student toepasbaar, waardoor geïnteresseerde 
studenten deze kans laten liggen. Om deze studenten te helpen wil de Studentenraad zich 
komend jaar inzetten om dit proces meer te centraliseren. Door vanuit een centraal punt 
studenten onder te brengen bij onderzoek kunnen er duidelijke voorwaarden en afspraken 
worden gemaakt met beide partijen. Zo is het helder waar studenten aan beginnen en wat er 
van hen verwacht wordt. Het is onrealistisch om te verwachten dat dit binnen één raadsjaar 
van de grond zal zijn gekomen, maar de Studentenraad wil dit jaar een goede basis leggen 
om verder op te kunnen bouwen in de toekomst. 

Duurzaamheid 💊 💻

Duurzaamheid is een onderwerp dat steeds meer begint te spelen onder studenten. Op 
dit moment is duurzaamheid echter niet goed zichtbaar op de faculteit. Door meer initi-
atieven op dit gebied te verwezenlijken, zullen studenten zich meer bewust worden van 
hun eigen bijdrage aan een duurzamere wereld. Zo zou de Studentenraad graag zien dat 
er een drinkwatertappunt en planten op plein J gerealiseerd worden en dat er binnen het 
curriculum meer aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. Aan de andere kant is het ook 
belangrijk om aandacht te besteden aan de duurzaamheid van de student zelf om de druk 
te kunnen verlagen. Een voorbeeld hiervan is tijdige informatievoorziening. Deze doelen 
willen wij verwezenlijken via zowel het Facultaire Green Team als onze vaste gesprekspart-
ners.  

Mental health 💊 💻

Studenten ondervinden een hoge druk die door de maatschappij en de studie op de 
studenten wordt gelegd. Op de faculteit zijn er al grote stappen in de goede richting gezet 
ten aanzien van mental health. Helaas is dit nog een vrij onderbelicht onderwerp bij de 
studenten. Daarom willen wij meer zichtbaarheid voor mentale gezondheid creëren, zodat 
studenten laagdrempelig contact op kunnen nemen met verschillende instanties die de 
faculteit en de UvA te bieden hebben. De Studentenraad wil dit bereiken door de studenten 
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Nawoord

We hopen...
..dat u na het lezen van dit jaarplan een goed beeld gekregen heeft van waar wij ons 

komend jaar mee bezig zullen houden. Hoewel wij ons zullen focussen op de genoemde on-
derwerpen, zullen wij uiteraard open blijven staan voor andere onderwerpen, uitdagingen 
en nieuwe visies. Wij nodigen u dan ook van harte uit om laagdrempelig het gesprek met 
ons aan te gaan. Dit geldt voor iedereen, zowel studenten als beleidsmakers. Mocht u naar 
aanleiding van de stukken nog vragen hebben, schroom dan niet om ons te mailen of langs 
te lopen in de kamer (J0-108.1) indien de corona-maatregelen dit toestaan. Samen streven 
we continu naar kwalitatief goed onderwijs!
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