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Beste lezer, 
 

Beste lezer, 

Voor u ligt ons jaarplan dat ik met veel trots en enthousiasme aan u 
voorstel. In dit plan staat beschreven wat wij als verkozen Studentenraad 
van de Faculteit der Geneeskunde willen aanpakken tijdens het huidige 
academisch jaar.   

Hoewel het nu bijna vanzelfsprekend is dat wij als Studentenraad een 
jaarplan presenteren en mogen meepraten en meebeslissen over het 
onderwijs op de universiteit, is het belangrijk te realiseren dat dit lang niet 
altijd het geval is geweest. Totdat in mei 1969 een groep van circa 500 
studenten het Maagdenhuis bezetten, hadden studenten geen enkel 
instemmings- of adviesrecht op bestuurlijk niveau. De nadrukkelijke 
boodschap van de bezetters, meer inspraak voor studenten, heeft ertoe 
geleid dat in 1972 de Wet op het Universitaire Bestuur is geïmplementeerd. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat studenten meer inspraak hebben gekregen in 
de besluitvorming op de universiteit, en dus kunnen meepraten over hun 
eigen opleidingen.  

Dat wij tegenwoordig de kans hebben om als Studentenraad de stem van 
studenten te laten horen op bestuurlijk niveau vinden wij ontzettend 
belangrijk en waardevol. Vandaar dat we afgelopen maanden hard hebben 
gewerkt om onze plannen en doelen te formuleren en vanuit daar dit 
jaarplan te schrijven. Hoewel we begonnen met brainstormsessies met 
wilde ideeën en vele plannen, hebben we dit weten te concretiseren tot vier 
belangrijke speerpunten, te weten: leerklimaat, het verleggen van grenzen,  
onderwijsinnovatie en informatievoorziening. Deze speerpunten zijn van 
belang voor alle opleidingen en zullen punten zijn waar wij ons allemaal 
op gaan focussen komend jaar. Hoewel ik eerder noemde dat we dit plan 
hebben geschreven voor het huidige academisch jaar, wil ik benadrukken 
dat wij als nieuwe raad voortbouwen op onze voorgangers en hopelijk ook 
deuren openen voor onze opvolgers.  

VOORWOORD 
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Dit jaar wordt een spannend jaar voor de Studentenraad. Meerdere grote 
projecten zullen uitrollen of opstarten. Zo zal dit jaar voor het eerst het 
Epicurus curriculum in zijn geheel draaien, wat ook een moment van 
evaluatie met zich meebrengt. Een ander belangrijk punt is dat de nieuwe 
master Geneeskunde in ontwikkeling is, waar wij als studentenraad volop 
over mee willen denken. Ook zal volgend studiejaar de herziene bachelor 
Medische Informatiekunde van start gaan, wat een mooie gelegenheid is 
voor de Studentenraad om hier ook de stem van de student in terug te laten 
zien.  

Naast deze grote projecten en veel van onze andere plannen zijn wij als 
Studentenraad natuurlijk ook een reactief orgaan. Daarover zijn geen 
stukken te schrijven in ons jaarplan, maar belangrijk hierin is dat wij ons 
proactief en benaderbaar opstellen. Wij zullen ervoor zorgen dat we 
bereikbaar zijn voor de studenten en onze gesprekspartners en onze rol als 
adviserend, controlerend en initiërend orgaan optimaal benutten.   

Ik kijk enorm uit naar komend jaar en vind het een grote eer voorzitter te 
mogen zijn van deze enthousiaste raad. Ik bewonder de motivatie en inzet 
van alle raadsleden en vind het heel erg mooi om te zien dat we als team 
hard aan het werk zijn om het onderwijs te verbeteren. Ik vertrouw erop dat 
dit een goed jaar gaat worden voor de Studentenraad.  

Dit gezegd hebbende wil ik u van harte uitnodigen om het jaarplan te lezen 
en dit te laten gelden als start voor een dialoog. Zo kunnen wij, in 
samenwerking met u allen, het onderwijs naar een hoger niveau tillen en 
het beste uit onze studenten halen.  

 

Hartelijke groet, 

Liesanne van Veen 
Voorzitter FSR-FdG 2018/2019 
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De Studentenraad vindt het leerklimaat, in de bredere zin van het woord, 
een zeer belangrijk aspect van het studeren bij ons aan de faculteit. Hoe 
prettiger de omgeving waarin studenten zich begeven, hoe beter zij kunnen 
presteren. Wij proberen als Studentenraad constant te monitoren wat 
studenten nodig hebben om zo optimaal mogelijk te kunnen studeren en de 
gespendeerde tijd op de universiteit zo aangenaam mogelijk te maken.  

De twee kernelementen voor een prettig leerklimaat zijn goede begeleiding 
van studenten en optimale faciliteiten. Bij goede begeleiding moet gedacht 
worden aan een mentorenprogramma, ondersteuning bij psychische 
klachten, vakspecifieke begeleiding of ondersteuning bij het uitstippelen 
van de eigen carrière. De Studentenraad zal komend jaar blijven werken 
aan een fijn leerklimaat waarbij studenten waar nodig worden ondersteund 
en worden voorzien van de beste faciliteiten. 

	

	

	

LEERKLIMAAT 
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	 	 	 	 	MENTAL	HEALTH		 	 	 	 	
Mental health vormt een steeds belangrijker thema onder studenten, zeker 
op de Faculteit der Geneeskunde. Uit de Nieuwjaarsenquête van 2018 
blijkt dat 63,5% van de masterstudenten Geneeskunde vindt dat er 
onvoldoende aandacht is voor mental health op de faculteit. Dit terwijl 
volgens een onderzoek van De Geneeskundestudent in 2017 maar liefst 
17,7% van de geneeskundestudenten aan de criteria van een burn-out 
voldeed. 
 
Niet voor niets zijn de studentenraden al jaren bezig om mental health 
meer onder de aandacht te brengen. In de afgelopen jaren zijn er dan ook, 
naast studieadviseurs, studentenpsychologen aangesteld, met als doel hulp 
en advies te geven bij mentale klachten. Aankomend jaar willen wij de 
ontwikkelingen van mental health promoten en evalueren. Daarnaast 
zullen wij ons ook bezig houden met een zo goed mogelijke begeleiding 
van studenten en duidelijke informatie over waar zij terecht kunnen met 
problemen, vragen en klachten.  
 

	 	 	 	FACILITEITEN		 	 	 	 	
Verbouwing collegezaal 
Op dit moment ligt er een plan klaar om collegezaal 2 of 3 te verbouwen. 
Het is de bedoeling dat de verbouwing van de collegezaal klaar is voor 
studiejaar 2019/2020. De verbouwde collegezaal wordt speciaal voor 
Medische Informatiekunde studenten ingericht. Zo zal het een zaal worden 
waarbij er niet alleen mogelijkheid is tot het geven van college, maar er 
ook gemakkelijk in groepsverband gewerkt kan worden. Deze zaal zal dus 
een goede aanvulling zijn op de nieuwe Bachelor van MI. Wij zullen er 
komend jaar tijdens de werkgroepen over de verbouwing voor pleiten dat 
de wensen van de studenten, zoals bijvoorbeeld meer stopcontacten, 
worden nagestreefd. 
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Stopcontacten Medische Bibliotheek 
 
In de Medische Bibliotheek zijn er meer stopcontacten gewenst, met name 
op plekken waar studenten kunnen samenwerken. Het is de bedoeling dat 
de tafels die op dit moment nog geen stopcontacten hebben hiervan 
voorzien worden. De beoogde opleverdatum hiervoor is medio januari 
2019. Wij zullen erop toezien dat het dit studiejaar daadwerkelijk 
gerealiseerd gaat worden.  
  
Centrale Studenten Werkplek 
 
Studenten Medische Informatiekunde maken voor hun opleiding gebruik 
van betaalde programma’s. Deze programma’s zijn altijd gratis 
beschikbaar geweest op AMC computers, maar moesten betaald worden bij 
thuisgebruik. Afgelopen jaar is hier verandering in gekomen met de start 
van een pilot Centrale Studenten Werkplek (CSW). De CSW maakt het 
voor studenten mogelijk om buiten het AMC in te loggen op een  AMC 
account en zo gratis  gebruik te maken van alle applicaties en programma’s 
die zij nodig hebben voor het studeren. De Studentenraad is erg verheugd 
dat dit project is gestart, maar heeft het afgelopen jaar gemerkt dat weinig 
studenten gebruik maken van de CSW. Vandaar dat wij komend jaar actief 
aan de slag zullen gaan met het bekender maken van de CSW onder 
studenten en streven we ernaar de drempel voor studenten te verlagen om 
hun CSW account te activeren.  
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	 	 	 	STUDIEBEGELEIDING		 	 	  

Begeleiding van coassistenten  
 
De Studentenraad wil zich inzetten om de begeleiding gedurende de 
coschappen te verbeteren. Binnen de master Geneeskunde wordt er veel 
verschil ervaren wat betreft de intensiteit en kwaliteit van de begeleiding 
door mentoren. Op dit moment loopt er een enquête onder de mentoren om 
te inventariseren wat volgens hen verbeterd kan worden om de motivatie 
van mentoren te vergroten. Wij willen erop toezien dat met behulp van 
deze enquête de kwaliteit van de mentorbijeenkomsten en begeleiding 
verbeterd wordt. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de verwachtingen 
en ervaringen van studenten te peilen zodat hier zo goed mogelijk op 
ingespeeld kan worden.  
 
Naast de periodieke mentorbegeleiding, hechten wij ook veel waarde aan 
de begeleiding van coassistenten op de verschillende coschaplocaties. Het 
gaat dan om het werken aan persoonlijke leerdoelen, het krijgen van 
waardevolle feedback en het kunnen bespreken van mogelijke problemen 
op de afdeling. Deze begeleiding verloopt nog niet in elk ziekenhuis 
optimaal. Aankomend jaar willen we inventariseren hoe de studenten en de 
begeleiders in de ziekenhuizen dit ervaren om te kijken naar mogelijke 
verbeterpunten. Zo willen wij inventariseren of het mogelijk is om 
coassistenten bij de start van ieder coschap een persoonlijk gesprek aan te 
bieden.   
 
Uitbreiding aanbod symposia tijdens semi-artsstage 
 
Behalve begeleiding tijdens de coschappen zelf vinden wij het ook 
belangrijk dat studenten goede loopbaanbegeleiding wordt aangeboden. In 
dat kader zouden wij graag zien dat het aanbod en de verscheidenheid van 
de verplichte symposia tijdens de semi-artsstage vergroot worden. 
Momenteel is het aanbod van de verplichte symposia tijdens de semi-
artsstage niet voor iedere student optimaal omdat het aanbod per sterk 
verschilt per periode.  
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Wij willen, bijvoorbeeld in samenwerking met de VU, het aanbod van 
symposia uitbreiden, zodat studenten een symposium kunnen kiezen waar 
zij zelf iets aan hebben.  
 
Studievaardigheden in de Bachelor  
 
Binnen Epicurus is er veel ruimte voor studievaardighedenonderwijs, 
waardoor het een belangrijk onderdeel van de opleiding vormt. De 
Aangezien de Studentenraad goede begeleiding tijdens de studie erg 
waardevol vindt, vinden wij het belangrijk dat dit onderwijs aankomend 
jaar uitgebreid geëvalueerd wordt en waar nodig wordt verbeterd. Tevens 
willen we pleiten voor een optimaal samengaan van begeleiding op het 
gebied van studievoortgang en persoonlijke omstandigheden gedurende de 
gehele opleiding.  
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De studenten van tegenwoordig verleggen steeds meer hun grenzen. Dit 
doen zij bijvoorbeeld door verre reizen te maken, vrijwilligerswerk te 
doen, te werken bij een uitdagend bedrijf en ook door te studeren aan onze 
faculteit. De Studentenraad is van mening dat deze ontwikkeling tijdens de 
studie gestimuleerd moet worden. Op het gebied van internationalisering 
en verbreding zien wij graag dat studenten de mogelijkheid hebben om 
ervaringen op te doen in het buitenland, maar ook dat zij vakken kunnen 
volgen aan een andere faculteit. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat 
studenten hier op de faculteit meer ruimte krijgen om hun eigen opleiding 
en studieperiode vorm te geven. Hiervoor hebben wij een mooie basis 
liggen in het Student Engagement plan, waar wij graag op voortbouwen.   

	
	
	
	
	
	

GRENZEN	VERLEGGEN 
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	 	INTERNATIONALISERING	&	VERBREDING		  
 
Om de zelfontplooiing van studenten te bevorderen en de studenten kennis 
te laten maken met andere zorgsystemen, is het belangrijk dat er binnen de 
opleiding Geneeskunde ruimte is voor internationale ervaring en het 
opdoen van verbredende kennis. Deze nieuwe ervaringen zullen leiden tot 
completere artsen die verrijkt zijn met meer kennis dan alleen de medische 
theorie en die in aanraking gekomen zijn met nationale en culturele 
verschillen. . Echter, zowel in de bachelor als master is het een 
terugkerende kwestie dat de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs in 
het buitenland of aan een andere faculteit vaak minimaal is. Dit terwijl de 
behoefte aan internationalisering en kennisverbreding onder 
geneeskundestudenten groter lijkt dan ooit. 
 
Gedurende de bachelor Geneeskunde is het, mede door de timing en duur 
van het keuzeblok, lastig om keuzevakken te volgen in het buitenland of 
aan een andere faculteit. De Studentenraad is van mening dat studenten al 
tijdens de bachelor de mogelijkheid moeten krijgen om hun kennis te 
verbreden buiten het vakgebied Geneeskunde en gestimuleerd moeten 
worden een kijkje te nemen in zorgstelsels over de grens. Wij willen er 
daarom dit jaar opnieuw naar streven dat de bachelor zo wordt ingericht, 
dat er meer ruimte is voor buitenlandervaring en het volgen van vakken 
aan een andere faculteit. Daarnaast is wederkerigheid een terugkerende 
voorwaarde voor samenwerkingen met buitenlandse universiteiten. Het is 
daarom van belang dat er (meer) Engelstalige keuzevakken komen, 
bijvoorbeeld door samenwerking met andere faculteiten van de UvA.  
 
De huidige master biedt ruimte voor het volgen van keuzevakken en het 
lopen van coschappen in het buitenland, maar hierbij valt vooral nog veel 
te winnen op het gebied van diversiteit en toegankelijkheid. Op dit moment 
loopt er bijvoorbeeld een project om meer buitenlandse plekken voor het 
keuzecoschap te creëren. Wij zullen hier als Studentenraad bij betrokken 
zijn en zullen streven naar duidelijke en volledige informatie rondom de 
mogelijkheden en het aanmeldproces. Bovendien zullen wij in het proces 
van de masterherziening pleiten voor genoeg ruimte voor 
keuzecoschappen. 
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	 	 	STUDENT	ENGAGEMENT		 	  

De Studentenraad vindt het belangrijk dat studenten actief betrokken 
worden bij de vorming en uitvoering van hun eigen onderwijs en de 
maatschappij om hun heen. In zekere mate gebeurt dat al door bijvoorbeeld 
het plaatsnemen van studenten in de verschillende onderwijsorganen zoals 
de Studentenraad en Opleidingscommissie, maar ook door de inzet van 
student-assistenten en studentmentoren. Op dit gebied zullen wij blijven 
meedenken en evalueren. Daarnaast zal de Studentenraad dit studiejaar ook 
betrokken zijn bij de vorming van een Student engagement centrum. Dit 
centrum moet een platform bieden voor alle nieuwe initiatieven andere 
vormen van betrokkenheid van studenten en docenten op het gebied van 
onderwijs, onderzoek en maatschappelijke kwesties. Door alle projecten 
van student engagement samen te brengen, kunnen studenten beter 
begeleid en gestimuleerd worden bij het opstarten en uitvoeren van hun 
ideeën. In de praktijk zal dit bijvoorbeeld betekenen dat er ieder jaar een 
budget beschikbaar wordt gesteld voor de realisatie en begeleiding van een 
project dat is opgezet door studenten. Wij zullen ervoor zorgen dat 
studenten tijdig op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden die 
het Student Engagement centrum hun kan geven. 
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De kwaliteit van het onderwijs is vanzelfsprekend een kerntaak van de 
Studentenraad en de hele faculteit. De behoeftes van docenten, studenten 
en de maatschappij veranderen constant en daarom moet het onderwijs zich 
ook blijven ontwikkelen. Kernpunten hierbij zijn monitoring, evaluatie, 
investering en vernieuwing. Al deze punten komen ieder jaar terug met als 
basis het monitoren en daardoor signaleren van problemen. Aangezien dit 
jaar voor het eerst alle drie de jaarlagen van de nieuwe bachelor Epicurus 
lopen, is een goed moment aangebroken voor evaluatie van dit curriculum. 
Daarnaast staat het punt vernieuwing komend jaar hoog op de agenda met 
de ontwikkeling van een nieuwe bachelor Medische Informatiekunde en 
nieuwe master Geneeskunde. Ook investering in verbetering van het 
onderwijs, op basis van afspraken over geld dat vrijkomt na het afschaffen 
van de basisbeurs, is iets wat dit jaar van start zal gaan. 

 

 

 

 

 

ONDERWIJSINNOVATIE 
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	 	 	ALLIANTIE		 	 	

 

Op 7 juni 2018 zijn het AMC en VUmc bestuurlijk gefuseerd tot het 
Amsterdam UMC. Het onderwijs, een van de drie kerntaken van het 
Amsterdam UMC, zal als gevolg van de fusie veranderingen ondergaan. 
Zo zullen, met het oog op de lateralisaties, afdelingen worden verschoven. 
Dit zal directe en indirecte gevolgen hebben voor het verloop van de 
coschappen op beide locaties. Afdelingen worden anders ingericht of 
verdwijnen van een van de twee locaties, wat invloed kan hebben op de 
begeleiding van coassistenten en de inhoud van het coschap. De 
Studentenraad vindt het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de 
masterstudenten en zal toezien op het proces van de lateralisatie. De 
Studentenraad wil problemen voorkomen of zo snel mogelijk signaleren 
door in gesprek te gaan met studenten, bestuurders en de Studentenraad 
van de VU. Zo willen wij er samen voor zorgen dat de fusie op 
onderwijskundig gebied voor alle partijen zo soepel mogelijk verloopt. 

 
	 	 	 	EVALUATIE	EPICURUS		 	  

Dit jaar draait voor het eerst de gehele nieuwe bachelor Epicurus. Dat 
betekent dat we nu een goed overzicht krijgen van het functioneren van 
alle jaarlagen. Afgelopen jaar bleek al uit het visitatierapport dat vooral het 
Team Based Learning (TBL) en InterProfessionele Educatie (IPE) als 
waardevol en leerzaam worden ervaren. Echter bleek ook dat er nog wat 
kinderziektes uit het curriculum gehaald kunnen worden. Vooral in het jaar 
waarin vakken voor het eerst gegeven worden is het zaak goed toe te zien 
op mogelijke valkuilen en daarop snel actie te ondernemen. De 
Studentenraad wil graag nauw contact houden met de studenten om 
mogelijke problemen te monitoren en deze direct aan te kaarten bij de 
betrokken partijen. Zo is de studentenraad aanwezig bij de overleggen van 
de jaarvertegenwoordiging van alle drie de jaarlagen en nemen we de 
aangedragen punten mee in onze overleggen met het opleidingsteam. 
 
 



V 

V 

 
 
Daarnaast staat dit jaar de evaluatie van de gehele bachelor Epicurus 
gepland. De Studentenraad moedigt dit van harte aan en wil erop toezien 
dat ook het spiraliserende karakter van het curriculum onder de loep 
genomen wordt, omdat dit zo verschilt van het oude curriculum Curius+. 
De Studentenraad vindt het belangrijk dat de bachelor op drie niveaus 
wordt geëvalueerd, te weten: de logistiek, de inhoud van vakken en de 
docentenpool. Wij zullen ons actief opstellen bij het opstarten van de 
evaluatie en ernaar streven dat deze punten naar voren zullen komen.  
 
	 	 	ACADEMISCHE	VAARDIGHEDEN			  

 
Academische vorming in de bachelor Geneeskunde 
 
De leerlijnen Academische Vorming (AV) en Professionele Ontwikkeling 
(PO) vormen een belangrijk onderdeel van de bachelor Geneeskunde en 
zijn sterk verbeterd ten opzichte van het oude curriculum. Echter zijn deze 
leerlijnen op dit moment, net zoals het nieuwe curriculum zelf, nog in de 
opstartfase. De Studentenraad is afgelopen jaar nauw betrokken geweest 
bij de evaluatie van beide leerlijnen. Dit jaar zullen wij samen met onder 
andere de coördinatoren problemen die uit deze evaluaties naar voren zijn 
gekomen verder uitzoeken en verder gaan met het verbeteren van de 
leerlijnen. Belangrijke punten die uit de evaluatie naar voren kwamen 
waren onder andere een gebrek aan begeleiding, onduidelijkheid rondom 
de leerdoelen en beoordeling van opdrachten, onvolledige of ontbrekende 
feedback en subjectieve beoordeling.  
 
Daarnaast kwam uit de enquête naar voren dat, hoewel er in het curriculum 
relatief veel tijd voor academische vorming is, deze tijd door de studenten 
niet altijd als nuttig ervaren wordt. De Studentenraad zal zich oriënteren op 
mogelijke verbeterpunten om de opdrachten beter te laten aansluiten op de 
toepassing van wetenschap in de praktijk, zoals bijvoorbeeld de bachelor- 
en masterscriptie. We zullen ons dus komend jaar richten op het monitoren 
van ontwikkelingen op het gebied van de leerlijnen AV en PO en actief 
verbeterpunten aandragen voor de invulling van het onderwijs. 
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Academische vaardigheden in de master Geneeskunde 
 
Tijdens de huidige master Geneeskunde is er, behalve tijdens de 
wetenschappelijke stage, relatief weinig tijd voor academische vorming. 
Uit de Sinterklaasenquête van 2017 kwam dan ook naar voren dat 
studenten moeite hadden met het schrijven van het stageverslag en daarbij 
te weinig kennis bezaten wat betreft statistiek. Er is toen een 
SPSS/statistiekcursus opgezet en er worden verschillende andere cursussen 
aangeboden. Het is echter nog niet duidelijk hoeveel mensen hier gebruik 
van maken en in hoeverre de studenten zich hiermee daadwerkelijk beter 
voorbereid voelen voor hun stage. Dit is iets wat we komend jaar willen 
gaan evalueren. Daarnaast zullen wij erop toezien dat binnen de herziene 
master het vakgebied academische vorming een belangrijkere rol zal 
krijgen en vooral frequenter terug te zien is in het curriculum.  
 
	 	HERZIENING	MASTER	GENEESKUNDE		 	  

De huidige vorm van de master Geneeskunde dateert uit 2012. Deze master 
heeft vorm gekregen door het invoeren van de bachelor-masterstructuur 
zoals we die nu kennen. Het visitatierapport schetst dat de master vrij 
conservatief aandoet en dat deze op een aantal punten aangepast moet 
worden. Nu de eerste lichting Epicurus studenten dit jaar hun diploma 
zullen halen lijkt het een goed moment om over deze veranderingen na te 
denken. Het opleidingsteam, en vooral het hoofd master, is achter de 
schermen al volop bezig met de herziening van het curriculum. Een aantal 
veranderingen zijn al in de blauwdruk opgetekend. Knelpunten uit de 
huidige master worden hierin genoemd en verbeterd, zoals het huidige 
toetsing- en beoordelingsbeleid en de volgordelijkheid van de coschappen. 
De Studentenraad juicht deze verbeteringen toe en zal ook de kans grijpen 
om middels deze herziening verbeteringen op andere vlakken door te 
voeren.  
 
De Studentenraad is al vroeg in het proces betrokken bij de planvorming. 
De Studentenraad kijkt er dan ook naar uit om nauw betrokken te blijven 
bij de vorming, implementatie en op de langere termijn evaluatie van de 
herziene master.  
 



 

	
	 	 	 	HERZIENING	BACHELOR	MI		 	 	
Vanaf studiejaar 2019/2020 zal het nieuwe curriculum van de bachelor 
Medische Informatiekunde worden ingevoerd. Het opleidingsteam MI is de 
afgelopen jaren hard bezig geweest met het opzetten van een nieuw en 
verbeterd curriculum. De Studentenraad is betrokken bij het ontwikkelen 
van de nieuwe bachelor en streeft ernaar dat de wensen en belangen van 
studenten worden meegenomen en terug te zien zijn in het nieuwe 
curriculum. Met de start van een nieuw curriculum komt er ook een 
afrondende periode van het oude curriculum. De Studentenraad wil erop 
toezien dat de studenten die het huidige curriculum volgen dit succesvol 
kunnen afronden. We vinden het belangrijk dat deze studenten zo min 
mogelijk hinder zullen ervaren van het invoeren van het nieuwe 
curriculum. We zullen daarom naast het geven van input voor de nieuwe 
bachelor ook de huidige bachelor blijven monitoren en betrokken zijn bij 
de afronding daarvan.  
 

	 	 	 	KWALITEITSAFSPRAKEN		 	 	  

In 2015 is de basisbeurs voor alle studenten komen te vervallen. Bij het 
afschaffen van deze beurs was de belofte dat het geld dat dit opleverde, 
geïnvesteerd zou worden in verbetering van het hoger onderwijs. Dit was 
eerst geregeld middels de studievoorschotmiddelen, maar dit bleek 
uiteindelijk niet te controleren en niet transparant te zijn. Dat heeft ertoe 
geleid dat er dit jaar in het regeerakkoord is aangegeven dat de middelen 
die vrijkomen door het afschaffen van de basisbeurs worden gekoppeld aan 
‘kwaliteitsafspraken op instellingsniveau’. Het geld mag dus besteed 
worden aan de hand van deze afspraken die de instellingen op basis van 
hun eigen ambities en doelstellingen formuleren op (een deel van de) zes 
landelijk vastgestelde thema’s. Voordat de verschillende faculteiten 
hiermee aan de slag gaan, moet het geld eerst nog door de Centrale 
Studentenraad van de UvA verdeeld worden. Hierbij vinden wij het als 
Facultaire Studentenraad vooral belangrijk dat elke faculteit, in ieder geval 
de faculteit der Geneeskunde, de ruimte krijgt om het geld naar eigen 
inzicht te besteden.  
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Dit geldt specifiek voor onze faculteit, omdat wij van veel voorzieningen 
op andere UvA locaties niet of nauwelijks gebruik van maken. De 
kwaliteitsafspraken moeten duidelijk en meetbaar zijn om te voorkomen 
dat het geld elders in de organisatie gebruikt gaat worden. Daarbij vinden 
wij het essentieel dat het geld wordt uitgegeven aan zaken die de studenten 
belangrijk vinden, zoals bijvoorbeeld studiebegeleiding. In het voorlopige 
procesplan wordt hier aan voorbijgegaan. De Studentenraad zal ervoor 
pleiten dat hier alsnog geld voor wordt vrijgemaakt.  
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Communicatie is in een grote organisatie als de Faculteit der Geneeskunde 
enorm belangrijk. Studenten moeten weten waar ze heen moeten voor 
vragen en klachten en de faculteit moet weten hoe ze studenten op de 
hoogte brengt van belangrijke zaken. Om deze informatiestromen beter te 
laten verlopen wil de Studentenraad komend jaar het communicatieplan, 
dat door de vorige raad is ontwikkeld, uitrollen en implementeren in de 
communicatiekanalen van de faculteit. Ook vindt de Studentenraad het van 
belang dat studenten tijdige en volledige informatie ontvangen over 
belangrijke vervolgstappen in hun studentenperiode. Zo zullen wij aan de 
slag gaan met het verbeteren van voorlichting omtrent de overgang van 
bachelor- naar masterfase en de overgang van masterfase naar een baan. 
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	 	 	 	 	COMMUNICATIE		 	 	 	
De afgelopen jaren is opgemerkt dat de communicatie tussen de faculteit 
en de student niet altijd even soepel verloopt. De faculteit geeft aan veel 
vragen te ontvangen die eerder al uitvoerig beschreven zijn in toegestuurde 
berichten of op de site. Dit leidt tot veel druk en overbelasting in de 
organisatie. Aan de andere kant geven studenten aan dat zij het idee 
hebben slecht geïnformeerd te worden. Dit leidt dan weer tot onvrede en 
demotivatie van de studenten. 
 
De Studentenraad 2017/2018 heeft aan de hand van deze beschreven 
problemen een communicatieplan opgesteld. Dit plan was vlak voor de 
raadswissel klaar en is zodoende nog niet gepresenteerd aan andere gremia 
in het AMC. Dit raadsjaar zullen wij zorgen voor een zo goed mogelijke 
uitrol van dit plan. We willen hierbij verschillende organen ondersteunen 
en zullen ook onze input leveren bij de herinrichting van de Digitale 
Studenten Service Desk (DSSD). Daarnaast willen we de bijbehorende 
communicatie-wegwijzers verspreiden onder studenten, zodat zij het 
stroomschema kunnen volgen bij het zoeken naar informatie. Hiermee 
willen we de communicatie, zowel van student naar opleiding als van 
opleiding naar student, makkelijker maken en de tevredenheid van beide 
partijen vergroten.  
 

					 	INFORMATIE	MOGELIJKHEDEN	MASTERS		  

Binnen de opleidingen op onze faculteit lijkt er voor iedere student een 
vaste koers uitgestippeld te zijn; na je Bachelor Geneeskunde of Medische 
Informatiekunde volg je de gelijknamige master. Met beide bachelors kan 
je echter ook vele andere richtingen op. Als Studentenraad merken wij dat 
er rondom het maken van de masterkeuze vaak nog veel onduidelijkheid is. 
Er zijn namelijk ook veel andere mogelijkheden die niet of nauwelijks 
benoemd worden waardoor het voor studenten niet duidelijk is hoe ze hier 
informatie over kunnen inwinnen. Uit de Sinterklaasenquête van 2017 
blijkt bijvoorbeeld dat 89,9% van de  
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Medische Informatiekunde studenten behoefte heeft aan meer voorlichting 
over de masters die zij na hun bachelor kunnen volgen. De Studentenraad 
acht het belangrijk dat er bijtijds duidelijke informatie gegeven wordt over 
de verschillende mogelijkheden na de bachelor. Sommige 
vervolgopleidingen vereisen een bepaald gemiddelde van de behaalde 
cijfers of een bepaalde bijscholing voordat je jezelf kunt inschrijven. Deze 
informatie willen we graag bundelen en makkelijk toegankelijk maken. 
Voor Medische Informatiekunde gaan wij hierbij samenwerken met 
studievereniging MIKPUNT. Zo willen we bijvoorbeeld een middag 
organiseren waar oud-studenten vertellen over hun verschillende 
vervolgstudies en loopbaan na de bachelor Medische Informatiekunde. 
Door de informatie vroegtijdig aan te bieden willen we de keuzestress 
verminderen en ervoor zorgen dat studenten voorbereid hun vervolgstap 
kunnen maken.  
 
Ook rondom de overstap van bachelor Geneeskunde naar de masterfase 
met coschappen heerst vaak nog veel onduidelijkheid. Dit is bijvoorbeeld 
het geval rondom het inschrijven voor de loting, maar ook rondom de 
regels over het naar voren halen van de wetenschappelijke stage. We 
willen zorgen dat deze onduidelijkheid weggenomen wordt door het bieden 
van duidelijke informatie die op elk moment beschikbaar is voor alle 
studenten.  
 
	 	VAN	COASSISTENT	NAAR	CARRIÈRE	 	  
  
Binnen de master heerst vooral vraag naar duidelijke informatie 
betreffende de verschillende beroepsmogelijkheden en de mogelijke 
toelatingseisen voor een specialisatieplek. Als Studentenraad willen wij de 
studenten zo goed mogelijk ondersteunen bij het uitstippelen van hun 
loopbaan. We willen ons daarom dit jaar focussen op het verstrekken van 
duidelijke en volledige informatie.    
 
Op dit moment zijn er namelijk veel verschillende instanties die 
gedeeltelijke informatie geven over beroepsmogelijkheden. De KNMG wil 
al deze informatie bundelen, compleet maken en omzetten in een 
persoonlijke beroepskeuzetest. 
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De Studentenraad gaat in de gaten houden wanneer dit plan gerealiseerd is 
en er dan voor zorgen dat dit onder de studenten bekend wordt. Ook willen 
we aanspreekpunten benoemen voor vragen en, waar wenselijk, 
begeleiding van studenten tijdens het beroepskeuzetraject.  
 
Daarnaast ervaren studenten een grote overgang tussen de master 
Geneeskunde en hun vervolgtraject zoals bijvoorbeeld als Arts (Niet) In 
Opleiding tot Specialist (ANIOS/AIOS). Denk hierbij aan problemen op 
het gebied van medische kennis en medisch leiderschap. De Studentenraad 
wil dit jaar inventariseren hoe we deze overstap kleiner kunnen maken met 
bijvoorbeeld cursussen rondom het begeleiden van coassistenten, 
persoonlijke ontwikkeling of het ophalen van specifieke medische kennis. 
Daarnaast is De Geneeskundestudent bezig met een onderzoek naar de 
waarde van promotie voor het krijgen van een opleidingsplek. We zullen 
de vorderingen van dit onderzoek in de gaten houden en de uitkomst 
gebruiken bij de voorlichting van studenten.  
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Wij hopen dat u na het lezen van dit jaarplan een beeld heeft gekregen van 
waar de Studentenraad zich in het academisch jaar 2018/2019 mee bezig 
zal houden. Hoewel wij ons zullen focussen op de vier genoemde 
kernpunten, zijn wij ten alle tijde bereid andere wegen in te slaan en 
nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ook de langlopende dossiers zullen wij 
zorgvuldig overnemen en blijven monitoren. Voor acute zaken of een 
interessant gesprek kunnen studenten en andere belanghebbenden altijd bij 
de Studentenraad terecht. Wij danken u voor het lezen van onze plannen en 
hopen op een prettige samenwerking. De deur staat altijd voor u open.  
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