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1. Algemene vragen1. Algemene vragen

Wat versta jij onder Academische Vaardigheden? (Meerdere antwoorden mogelijk)1.1)

n=468Literatuur zoeken 68.8%

Literatuur efficiënt lezen 70.5%

Literatuur inhoudelijk beoordelen 72%

Presenteren 68.6%

Medisch Wetenschappelijk schrijven 85.5%

Analytisch denken 79.3%

SPSS leren gebruiken 34.4%

Ethiek 22.4%

Geschiedkunde 4.9%

Op een afdeling meedoen aan een onderzoek 41.7%

Welke vaardigheden zou jij willen leren in je opleiding geneeskunde? (Meerdere antwoorden mogelijk)1.2)

n=468Literatuur zoeken 26.7%

Literatuur efficiënt lezen 42.9%

Literatuur inhoudelijk beoordelen 37.6%

Presenteren 28.8%

Medisch Wetenschappelijk schrijven 62.8%

Analytisch denken 34%

SPSS leren gebruiken 39.1%

Ethiek 15%

Geschiedkunde 4.9%

Op een afdeling meedoen aan een onderzoek 38.9%

Aan het AMC is er een zogenaamde wachttijd tussen het behalen van je bachelor en het begin van je coschappen. Ben je hierover
goed geïnformeerd? (meerdere antwoorden mogelijk)

1.4)

n=468Ja 11.8%

Nee, maar ik hoef ook geen extra informatie 3.8%

Nee, ik zou meer willen weten over de lengte van de wachttijd 67.3%

Nee, ik zou meer willen weten over de nominaalregeling 24.1%

Nee, ik zou meer willen weten goed wat ik in m’n wachttijd zou kunnen doen 58.8%
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Voor studenten die binnen 3 jaar ((sub-)nominaal) hun bachelordiploma halen is er een diploma-uitreiking vanuit het AMC, voor
overige studenten niet.

Ik studeer het liefst op de volgende manier (met betrekking tot boeken/e-books):1.8)

n=430Met een papieren boek 48.1%

Met een e-book 4.9%

Met een papieren boek en een e-book als aanvullend naslagwerk 30.2%

Ik gebruik geen boeken/e-books om te studeren. 16.7%

Hoe kunnen e-books het beste worden aangeboden?1.9)

n=428Via een website van de Medische Bibliotheek 15.9%

Via Blackboard 77.6%

Door losse e-books te kopen (bijv. via de MFAS) 6.5%

Ik studeer het liefste op de volgende manier in de Medische Bibliotheek, MB (met betrekking tot studieplekken) (meerdere
antwoorden mogelijk):

1.10)

n=468Ik studeer niet in de MB 13.9%

In een stiltehok voor mezelf 36.8%

Op een samenwerkplek met een groepje 16.7%

Met een computer van de MB 19.7%

Met mijn eigen computer op een plek met WiFi en een stopcontact 51.3%

Aan een tafel met een boek 15%

Zijn er voldoende studieplekken in de Medische Bibliotheek?1.11)

n=433Ja, altijd 2.5%

Ja, meestal 42%

Ja, behalve in de tentamenweken 27%

Nee, meestal niet 24.5%

Nee, nooit 3.9%

Zijn er voldoende computers beschikbaar in de Medische Bibliotheek?1.12)

n=432Ja, altijd 1.4%

Ja, meestal 39.1%

Ja, behalve in de tentamenweken 16.9%

Nee, meestal niet 36.3%

Nee, nooit 6.3%

Wat voor laptop/tablet/pc van thuis gebruik jij het meest voor je studie?1.13)

n=402Apple Mac laptop 35.8%

Apple Mac pc 1.2%

iPad 1%

PC met Windows 10.4%

Laptop met Windows 48.5%

Tablet met Android 0.2%

Linux 0.2%

Overig 2.5%
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Werken e-learnings op jouw laptop/pc naar behoren?1.14)

n=431Ja 88.9%

Nee 11.1%

Ik wil meer weten over het nieuwe curriculum dat
volgend jaar start

1.16)
geheel eensgeheel oneens n=449

av.=3.3
md=4
dev.=1.2
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Het is voldoende duidelijk hoe je een bezwaar
(verzoek van herbeoordeling van de vragen) moet
indienen 

1.17)
geheel eensgeheel oneens n=443

av.=3
md=3
dev.=1
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Ik vind dat je bij alle blokken en lijnen op dezelfde
manier bezwaar moet indienen

1.18)
geheel eensgeheel oneens n=440

av.=4.3
md=4
dev.=0.8
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Wat vind jij van de WiFi aan het AMC?1.19)
goed (sla de volgende
vraag over)

niet goed n=432
av.=1.4
md=1
dev.=0.5

55.1%

1

44.9%

2

De WiFi is vooral onvoldoende op de volgende locaties (aankruisen wat van toepassing is):1.20)

n=468Collegezaal 1 8.5%

Collegezaal 2/3 20.7%

Collegezaal 4/5 12%

De Medische Bibliotheek 33.1%

Plein J 6.2%

Vaardighedencentrum 24.4%

L0-lokalen 6.6%

K01-lokalen 7.3%

Weet jij hoe je Eduroam moet installeren op je laptop/tablet/telefoon?1.22)

n=441Ja, ik heb het geïnstalleerd en ik gebruik het 30.2%

Ja, ik heb het geïnstalleerd maar het werkt niet 12.2%

Ja, ik weet hoe ik het moet installeren maar ik gebruik Public 8.4%

Nee 49.2%

Het liefste zie ik meer stopcontacten op de volgende plekken (aankruisen wat van toepassing is):1.23)

n=468Collegezaal 1 65.4%

Collegezaal 2/3 35%

Collegezaal 4/5 57.1%

De Medische Bibliotheek 44%

Plein J 44.7%

Vaardighedencentrum 8.8%

L0-lokalen 19.4%

K01-lokalen 15.8%

Nergens 7.7%
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De Studentenraad brengt elke maand een nieuwsbrief uit. Heb je deze wel eens gelezen? (meerdere antwoorden mogelijk)1.24)

n=392Nee, ik heb de nieuwsbrief nog nooit gezien (sla de volgende vraag over) 31.1%

Nee, ik heb de nieuwsbrief wel eens gezien maar nog nooit gelezen (sla de volgende vraag
over) 23.7%

Ja, op de Facebook van de Studentenraad 14.3%

Ja, op de website van de Studentenraad 1.3%

Ja, op een van de toiletten rond Plein J 29.6%

Wat vind je van de Studentenraad-nieuwsbrief?

Door de Nieuwsbrief weet ik beter wat de
Studentenraad doet

1.25)
geheel mee eensgeheel mee oneens n=258

av.=3.7
md=4
dev.=0.8
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In de Nieuwsbrief staat voor mij relevante
informatie

1.26)
geheel mee eensgeheel mee oneens n=261

av.=3.5
md=4
dev.=0.8
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Er staat in de Nieuwsbrief voor mij interessant
nieuws

1.27)
geheel mee eensgeheel mee oneens n=250

av.=3.6
md=4
dev.=0.8
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Zijn er voldoende samenwerkplekken in de
Medische Bibliotheek?

1.28)
janee n=397

av.=1.5
md=2
dev.=0.5

48.6%

1

51.4%

2

Om goed in groepsverband te kunnen werken, heb ik de volgende dingen nodig (aankruisen wat van toepassing is):1.29)

n=464Een aparte ruimte 52.2%

WiFi 79.7%

Stopcontacten 42.5%

Een computer aan de tafel waar we samen op kunnen werken 28.2%

Een computer aan de tafel waar we samen op kunnen werken en waarop ik mijn eigen
laptop/tablet kan aansluiten 33.6%

Blackboard Geneeskunde heeft een andere indeling gekregen. Wat vind je van deze verandering?1.31)

n=430De herindeling was me nog niet opgevallen 29.3%

De herindeling was me wel opgevallen maar ik zie geen/weinig verschil 16.5%

De herindeling was me wel opgevallen en ik vind het een verbetering 32.3%

De herindeling was me wel opgevallen en ik vind het geen verbetering 21.9%

Ben je bekend met de A-Z lijst op student.UvA.nl/gnk?1.33)

n=438Nee, nooit van gehoord 41.6%

Ja, wel van gehoord maar nooit gebruikt om informatie op te zoeken 32.4%

Ja, wel van gehoord en ook gebruikt maar zonder resultaat 6.2%

Ja, wel gebruikt en de informatie gevonden die ik nodig had 19.9%
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Ben je bekend met de Digitale Balie UvA.nl/dssd waar je online je vragen kan stellen?1.34)

n=442Nee, nooit van gehoord 45.2%

Ja, wel van gehoord maar nooit gebruikt 45%

Ja, wel gebruikt maar zonder goed resultaat 2.5%

Ja, wel gebruikt en met goed resultaat 7.2%

Hoe tevreden ben je over de service van de
studentenbalie op het AMC?

1.35)
zeer tevredenzeer ontevreden

n=279
av.=3.3
md=3
dev.=1
ab.=153
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Hoe tevreden ben je over de
informatievoorziening van de AMC
studentenbalie?

1.36)
zeer tevredenzeer ontevreden

n=263
av.=3.1
md=3
dev.=0.9
ab.=173
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Op welke gebieden zou je meer begeleiding willen hebben tijdens de studie? (meerdere antwoorden mogelijk)1.38)

n=466Geen 31.5%

Op het gebied van studievaardigheden (studietechnieken, timemanagement etc.) 27.7%

Op het gebied van mijn studieloopbaan (keuzes wat betreft bachelorthesis, de master,
wetenschappelijke stage en specialiseren na de master) 74.9%

Op persoonlijk gebied 8.8%

Van wie zou je bij voorkeur meer persoonlijke begeleiding krijgen?1.40)

n=466Mijn tutor van KKLO 21%

Ouderejaars studenten 17.2%

De studieadviseurs 21.7%

Een onafhankelijke coach (bijv: een AIOS, arts of arts-onderzoeker) die je verder niet
beoordeeld 44%

Ik heb geen behoefte aan persoonlijke begeleiding 17.6%
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Profile

Compilation: Subunit Report 1 06.01.2016-09:24:45

Values used in the profile line: Mean

1. Algemene vragen1. Algemene vragen

1.16) Ik wil meer weten over het nieuwe curriculum
dat volgend jaar start

geheel oneens geheel eens
n=449 av.=3.3 md=4.0 dev.=1.2

1.17) Het is voldoende duidelijk hoe je een bezwaar
(verzoek van herbeoordeling van de vragen)
moet indienen 

geheel oneens geheel eens
n=443 av.=3.0 md=3.0 dev.=1.0

1.18) Ik vind dat je bij alle blokken en lijnen op
dezelfde manier bezwaar moet indienen

geheel oneens geheel eens
n=440 av.=4.3 md=4.0 dev.=0.8

1.19) Wat vind jij van de WiFi aan het AMC? niet goed goed (sla de
volgende vraag
over)

n=432 av.=1.4 md=1.0 dev.=0.5

1.25) Door de Nieuwsbrief weet ik beter wat de
Studentenraad doet

geheel mee
oneens

geheel mee
eens n=258 av.=3.7 md=4.0 dev.=0.8

1.26) In de Nieuwsbrief staat voor mij relevante
informatie

geheel mee
oneens

geheel mee
eens n=261 av.=3.5 md=4.0 dev.=0.8

1.27) Er staat in de Nieuwsbrief voor mij interessant
nieuws

geheel mee
oneens

geheel mee
eens n=250 av.=3.6 md=4.0 dev.=0.8

1.28) Zijn er voldoende samenwerkplekken in de
Medische Bibliotheek?

nee ja
n=397 av.=1.5 md=2.0 dev.=0.5

1.35) Hoe tevreden ben je over de service van de
studentenbalie op het AMC?

zeer
ontevreden

zeer tevreden
n=279 av.=3.3 md=3.0 dev.=1.0

1.36) Hoe tevreden ben je over de
informatievoorziening van de AMC
studentenbalie?

zeer
ontevreden

zeer tevreden
n=263 av.=3.1 md=3.0 dev.=0.9

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


