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1. Algemene vragen1. Algemene vragen

Ik ben blij met mijn studie.1.1)
zeer eenszeer oneens n=66

av.=3.9
md=4
dev.=0.7
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4.5%
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19.7%

3

60.6%

4

15.2%
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Het niveau van de studie is voor mij...1.3)
zeer makkelijkzeer moeilijk n=67

av.=3.1
md=3
dev.=0.6
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11.9%
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71.6%
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14.9%

4

1.5%

5

Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van
evaluaties over het door mij gevolgde onderwijs

1.4)
zeer eenszeer oneens n=65

av.=3.3
md=3
dev.=1
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41.5%
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Ik weet te vinden hoe en waar ik vragen/klachten over het onderwijs moet plaatsen1.5)

n=64eens 56.3%

oneens 43.8%

Ik vind het fijn om werkcollege in een collegezaal
te hebben.

1.7)
zeer eenszeer oneens n=64

av.=3.3
md=3
dev.=1.2
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28.1%
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18.8%
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Ik vind het fijn om tentamen in een collegezaal te
hebben.

1.8)
zeer eenszeer oneens n=64

av.=3.6
md=4
dev.=1.3
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Ik wil graag een buitenlandervaring opdoen met
mijn studie.

1.9)
zeer eenszeer oneens n=65

av.=3.7
md=4
dev.=1.1
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Er zijn voldoende mogelijkheden om een module/
stage in het buitenland te volgen.

1.10)
zeer eenszeer oneens n=65

av.=2.6
md=3
dev.=0.9
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Ik zou graag meer betrokken willen zijn bij de
organisatie van het onderwijs (denk aan
OpleidingsCommissie (OC), ExamenCommissie
(EC), StudentenRaad (SR), studentassessoren
etc.)

1.11)
zeer eenszeer oneens n=65

av.=2.5
md=2
dev.=1
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2. Faciliteiten2. Faciliteiten

Ik studeer het liefst op de volgende manier (met betrekking tot boeken/e-books):2.1)

n=64Met een papieren boek 45.3%

Met een e-book 15.6%

Ik gebruik geen boeken/e-books. 10.9%

Met een papieren boek en een e-boek als aanvullend naslagwerk 28.1%

Hoe kunnen e-books het beste worden aangeboden? (meerdere antwoorden mogelijk)2.2)

n=68Via Blackboard 86.8%

Via een website van de             Medische Bibliotheek 11.8%

Door losse e-books te kopen           (bijv. via de MFAS) 5.9%

Ik studeer het liefste op de volgende manier in de Medische Bibliotheek (MB) m.b.t. studieplekken (meerdere antwoorden
mogelijk):

2.3)

n=68In een stiltehok voor mezelf 17.6%

Op een samenwerkplek met een groepje 11.8%

Aan een grote gedeelde tafel met een boek 8.8%

Met mijn eigen computer op een plek met WiFi en een stopcontact 36.8%

Met een computer van de MB 2.9%

ik studeer niet in de MB. 50%

Zijn er voldoende studieplekken in de Medische Bibliotheek?2.4)

n=62Ja, altijd 8.1%

Ja, meestal 41.9%

Ja, behalve in tentamenweken 25.8%

Nee, meestal niet 17.7%

Nee, nooit 6.5%

Zijn er voldoende computers beschikbaar in de Medische Bibliotheek?2.5)

n=60Ja, altijd 6.7%

Ja, meestal 43.3%

Ja, behalve in tentamenweken 10%

Nee, meestal niet 28.3%

Nee, nooit 11.7%

Wat voor laptop/tablet/pc van thuis gebruik jij het meest voor je studie?2.6)

n=53Apple Mac laptop 22.6%

Apple Mac pc 5.7%

iPad 0%

PC met Windows 26.4%

Laptop met Windows 45.3%

Tablet met Android 0%

Linux 0%

Overig 0%
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Er zijn voldoende AMC computers beschikbaar in de computerruimten.2.8)

n=66eens 39.4%

oneens 42.4%

neutraal 18.2%

weet niet 0%

Ik ben tevreden met het functioneren en het
aanbod van de software op de AMC-computers

2.9)
zeer eenszeer oneens n=64

av.=2.3
md=2
dev.=1

23.4%
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10.9%
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Ik heb behoefte aan toegang tot mijn programma's
vanaf mijn eigen device.

2.11)
zeer eenszeer oneens n=63

av.=4.2
md=4
dev.=0.9

3.2%
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Ik heb behoefte aan toegang tot mijn programma's
vanaf mijn huis

2.12)
zeer eenszeer oneens n=65

av.=4.3
md=5
dev.=1

1.5%
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4.6%
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12.3%
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29.2%

4

52.3%
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Wat vind jij van de WiFi aan het AMC?2.13)
goed (sla de volgende
vraag over)

niet goed n=62
av.=1.5
md=1
dev.=0.5

53.2%

1

46.8%

2

De WiFi is vooral onvoldoende op de volgende locaties (aankruisen wat van toepassing is):2.14)

n=68Collegezaal 1 8.8%

Collegezaal 2/3 23.5%

Collegezaal 4/5 8.8%

De Medische Bibliotheek 7.4%

Plein J 17.6%

Vaardighedencentrum 5.9%

L0-lokalen 22.1%

K01-lokalen 29.4%

Weet jij hoe je Eduroam moet installeren op je laptop/tablet/telefoon?2.16)

n=63Ja, ik heb het geïnstalleerd en ik gebruik het 31.7%

Ja, ik heb het geïnstalleerd maar het werkt niet 17.5%

Ja, ik weet hoe ik het moet installeren maar ik gebruik Public 14.3%

Nee 36.5%

Het liefste zie ik meer stopcontacten op de volgende plekken (aankruisen wat van toepassing is):2.17)

n=68Collegezaal 1 38.2%

Collegezaal 2/3 67.6%

Collegezaal 4/5 41.2%

De Medische Bibliotheek 23.5%

Plein J 64.7%

Vaardighedencentrum 10.3%

L0-lokalen 41.2%

K01-lokalen 35.3%

Nergens 11.8%
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3. Academische Vaardigheden (AV)3. Academische Vaardigheden (AV)

Wat versta jij onder Academische Vaardigheden? (meerdere antwoorden mogelijk)3.1)

n=68Literatuur zoeken 76.5%

Presenteren 86.8%

Literatuur efficiënt lezen 60.3%

Medisch Wetenschappelijk schrijven 86.8%

Ethiek 5.9%

Literatuur inhoudelijk beoordelen 58.8%

Analytisch denken 51.5%

Geschiedkunde 1.5%

aansluiten bij een onderzoeksgroep 8.8%

4. Voorlichting en Communicatie4. Voorlichting en Communicatie

Ik heb de volgende opleiding gerelateerde voorlichtingsbijeenkomsten bijgewoond (meerdere antwoorden mogelijk):4.1)

n=68Introductie van het jaar 70.6%

Introductie mentor-tutor systeem 44.1%

Uitleg onderwijsstructuur door assessoren 29.4%

BSA-voorwaarden 41.2%

Geen 8.8%

De voorlichtingsbijeenkomsten geven me meer inzicht in wat ik kan verwachten van de studie in het jaar4.2)

n=68eens 22.1%

oneens 11.8%

neutraal 50%

weet niet 11.8%

Ik waardeer de voorlichtingsbijeenkomsten bij aanvang van het studiejaar wat betreft uitleg over (meerdere antwoorden mogelijk):4.3)

n=68De inhoud van de modules van het jaar 67.6%

Academische vorming 29.4%

De regels en richtlijnen rondom BDA 27.9%

De regels rond dyslexie 2.9%

Het honoursprogramma 5.9%

De masteropleiding 19.1%

De Studentenraad brengt elke maand een nieuwsbrief uit. Heb je deze wel eens gelezen? (meerdere antwoorden mogelijk)4.4)

n=63Nee, ik heb de nieuwsbrief nog nooit gezien (sla de volgende vraag over) 50.8%

Nee, ik heb de nieuwsbrief wel eens gezien maar nog nooit gelezen (sla de volgende vraag
over) 30.2%

Ja, op de Facebook van de Studentenraad 7.9%

Ja, op de website van de Studentenraad 0%

Ja, op een van de toiletten rond Plein J 11.1%

Ja, maar pas toen deze werd uitgedeeld bij de collegezalen vorige week 0%
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Door de Nieuwsbrief weet ik beter wat de
Studentenraad doet

4.5)
geheel mee eensgeheel mee oneens n=20

av.=3
md=3
dev.=1.1

15%
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10%

2

35%

3

40%

4

0%

5

In de Nieuwsbrief staat voor mij relevante
informatie

4.6)
geheel mee eensgeheel mee oneens n=21

av.=3.1
md=3
dev.=0.8

4.8%
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19%
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Profile

Compilation: Subunit Report 1 06.01.2016-09:30:37

Values used in the profile line: Mean

1. Algemene vragen1. Algemene vragen

1.1) Ik ben blij met mijn studie. zeer oneens zeer eens
n=66 av.=3.9 md=4.0 dev.=0.7

1.3) Het niveau van de studie is voor mij... zeer moeilijk zeer makkelijk
n=67 av.=3.1 md=3.0 dev.=0.6

1.4) Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van
evaluaties over het door mij gevolgde
onderwijs

zeer oneens zeer eens
n=65 av.=3.3 md=3.0 dev.=1.0

1.7) Ik vind het fijn om werkcollege in een
collegezaal te hebben.

zeer oneens zeer eens
n=64 av.=3.3 md=3.0 dev.=1.2

1.8) Ik vind het fijn om tentamen in een collegezaal
te hebben.

zeer oneens zeer eens
n=64 av.=3.6 md=4.0 dev.=1.3

1.9) Ik wil graag een buitenlandervaring opdoen
met mijn studie.

zeer oneens zeer eens
n=65 av.=3.7 md=4.0 dev.=1.1

1.10) Er zijn voldoende mogelijkheden om een
module/stage in het buitenland te volgen.

zeer oneens zeer eens
n=65 av.=2.6 md=3.0 dev.=0.9

1.11) Ik zou graag meer betrokken willen zijn bij de
organisatie van het onderwijs (denk aan
OpleidingsCommissie (OC),

zeer oneens zeer eens
n=65 av.=2.5 md=2.0 dev.=1.0

2. Faciliteiten2. Faciliteiten

2.9) Ik ben tevreden met het functioneren en het
aanbod van de software op de AMC-computers

zeer oneens zeer eens
n=64 av.=2.3 md=2.0 dev.=1.0

2.11) Ik heb behoefte aan toegang tot mijn
programma's vanaf mijn eigen device.

zeer oneens zeer eens
n=63 av.=4.2 md=4.0 dev.=0.9

2.12) Ik heb behoefte aan toegang tot mijn
programma's vanaf mijn huis

zeer oneens zeer eens
n=65 av.=4.3 md=5.0 dev.=1.0

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

n=62 av.=1.5 md=1.0 dev.=0.5

4. Voorlichting en Communicatie4. Voorlichting en Communicatie

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

geheel mee
oneens

geheel mee
eens n=20 av.=3.0 md=3.0 dev.=1.1

4.6) In de Nieuwsbrief staat voor mij relevante
informatie

geheel mee
oneens

geheel mee
eens n=21 av.=3.1 md=3.0 dev.=0.8

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


