Verslag over selectie en plaatsing bij bacheloropleidingen met aanvullende eisen (WHW art. 7.26)
en met beperkte onderwijscapaciteit (WHW art. 7.53). 2021-2022
Onderdeel 1: Kwalitatief deel
1. Informatie over de gehanteerde selectiecriteria en gevolgde selectieprocedure.
Studenten werden in 2021 toegelaten tot de bachelor geneeskunde via een van de volgende routes
A. Route A van de Selectie Geneeskunde van het Erasmus MC.
B. Route B van de Selectie Geneeskunde van het Erasmus MC.
C. Deelnemers aan de Junior Med School die het programma van de Junior Med School met goed
gevolg hebben afgerond.
Route A:
Route A van de Selectie Bachelor Geneeskunde was uitsluitend toegankelijk voor
eindexamenkandidaten vwo die in mei 2021 meededen aan het volledig centraal schriftelijk vwo
eindexamen in het profiel Natuur en Gezondheid plus natuurkunde of het profiel Natuur en Techniek
plus biologie, én die niet eerder hadden deelgenomen aan de selectieprocedure in Rotterdam.
Kandidaten die route A volgden werden in 2021 beoordeeld op drie criteria:
1. het deelnameformulier waarop extra schoolprestaties, onderscheidende vaardigheden en
motivatie worden aangegeven
2. gemiddelde SE-cijfers t/m 15-1-21;
bij de beoordeling van de decentrale selectie werden de gemiddelde SE cijfers t/m 15-1-21 per
vak op 1 decimaal voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en
biologie gebruikt.*
3. studievaardigheidstoetsen.
* Kandidaten die gemiddeld gelijk aan of hoger scoorden dan een 8,00 voor de SE-cijfers voor de
bovengenoemde vakken samen (dus niet voor ieder vak apart) én die voldoende scoorden op het
onderdeel motivatie op het deelnameformulier zijn direct geselecteerd voor de opleiding
Geneeskunde

Route B:
Route B van de Selectie Bachelor Geneeskunde was uitsluitend toegankelijk voor kandidaten die niet
eerder hadden deelgenomen aan de selectieprocedure in Rotterdam en die:
•
•
•

al in bezit waren van een vwo-diploma met het juiste profiel;
in mei 2021 deels meededen aan het centraal schriftelijk eindexamen vwo met als doel het
behalen van het vwo-diploma met het juiste profiel voor deze opleiding;
vóór 1 augustus 2021 hadden voldaan aan de vooropleidingseisen (toelaatbaar zijn tot de
universiteit en de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie op vwo-niveau).

Kandidaten die route B volgen werden beoordeeld op twee criteria:

1. het deelnameformulier waarop extra schoolprestaties, onderscheidende vaardigheden en
motivatie worden aangegeven
2. studievaardigheidstoetsen.
2. Beoordeling of de selectiecriteria en selectieprocedure overeenstemmen met het doel van de
selectie en er al dan niet aanleiding is (geweest) tot aanpassing.
De huidige selectiecriteria en selectieprocedure zijn wat ons betreft nog steeds in overeenstemming
met het doel van de selectie, het selecteren van een studentpopulatie die divers is qua capaciteiten
achtergronden en past bij het Erasmus MC. Er hebben afgelopen jaar geen belangrijke wijzigingen
plaatsgevonden in de selectieprocedure. Wel is er – conform landelijke afspraken - gebruik gemaakt
van SE-cijfers t/m half januari in 6-vwo in plaats van het 5-vwo eindrapport. Dit vanwege de
coronamaatregelen en het effect daarvan op het 5-vwo eindrapport. Deze aanpassing geldt
eveneens voor de selectie van 2022. Er wordt momenteel landelijk gesproken over het structureel
gebruik blijven maken van SE-cijfers t/m halverwege 6-vwo ipv het 5-vwo eindrapport.

3. Samenstelling groep ingestroomde studenten qua selectiecriteria (bij IBA de tiers, bij
geneeskunde de drie routes) en qua beoogde class room (bij IBA en IBCoM de internationaliteit
van de studenten).

Route
Route A
Route B
Route C (JMS)
Verlengde opleidingsplek
Directe toelating op basis van 8 plus

Totaal

Aantal ingestroomde
kandidaten
2019
240
44
21
5
98
408

2020
228
67
13
1
100
409

2021
200
78
24
0
106
409

4. Studiesucces eerste jaar.
Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar.

5. Balans aantal geselecteerde studenten en de onderwijskwaliteit
Deze vraag betreft de omvang van het cohort, oftewel het aantal toe te laten studenten, in
plaats van de wijze waarop deze studenten worden geselecteerd. Daarmee lijkt deze vraag
minder gepast voor dit verslag betreffende de selectie en plaatsing van studenten.

Onderdeel 2: Kwantitatief deel
1. Hoeveel kandidaten aangemeld voor numerus fixus bij Studielink op 15 januari en bij
aanvullende eisen hoeveel kandidaten aangemeld bij opleiding op sluitingsdatum.
1159 aanmeldingen op 15 januari 2021 (vorig jaar 1064)
2. Hoeveel studenten gerankt (aantal doorgegeven aan Studielink voor 15 april)
1030 kandidaten gerankt op 15 april 2021
3. Hoogst uitgegeven rangnummer
451
4. Aantal uitgegeven rangnummers en wat hiervan is geweigerd, geaccepteerd en vervallen.
Plaatsingsbewijs ontvangen: 443
Geweigerd: 34
Geaccepteerd: 408
Vervallen: 1
5. Hoeveel kandidaten zich uiteindelijk met plaatsingsbewijs hebben ingeschreven.
408
6. Aantal beroepen en bezwaar (formeel en informeel).
In 2021 waren er gelukkig beduidend minder bezwaarschriften dan in 2020, maar het aantal
ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan in de jaren voor 2020. Komend jaar zal moeten
uitwijzen of dit aantal structureel hoger zal blijven of dat dit een tijdelijk (corona) effect was.
Aantal beroepen en bezwaar
Plaatsbaar na herbeoordeling formulier
Bezwaar na verweer/hoorzitting ingetrokken
Correctie selectiepoging
Schikking na hoorzitting
Bezwaar ongegrond
Hoorzittingen
CBHO zaken
Waarvan ongegrond

23
2
8
1
1
11
17
0
-

Paragraaf 2 – Toelating tot de Opleiding
Artikel 2.1 – Toelatingseisen
1. De student is toelaatbaar indien:
a. de student in het bezit is van:
- een getuigschrift van de bacheloropleiding Geneeskunde, of
- een bewijs voor toelating tot de master Geneeskunde, aan de EUR verkregen indien het
Premasterprogramma Geneeskunde van de EUR met goed gevolg is afgelegd, of
- een bewijs voor toelating tot de master Geneeskunde, aan de EUR verkregen indien het
Premasterprogramma Geneeskunde van de Universiteit Leiden met goed gevolg is
afgelegd waarbij de student tevens in het bezit is van een getuigschrift van de
Bacheloropleiding Klinische Technologie behaald aan de Universiteit Leiden/Delft;
b. het getuigschrift of toelatingsbewijs zoals genoemd onder a niet ouder is dan vijf jaar bij
aanvang van de opleiding;
c. de volgende onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd in de vooropleiding genoemd onder a:
- basale klinische vaardigheden (inclusief professionaliteit), die de opleiding nodig acht om
te mogen werken met patiënten in de master; met een vergelijkbaar eindniveau van de
bachelor Geneeskunde EUR;
- een individueel geschreven essay waarin de student aan de hand van een medisch
dilemma een standpunt inneemt en onderbouwt op basis van zelf gevonden beschikbaar
wetenschappelijk bewijs toegepast in een medisch-ethisch kader, waarbij het accent ligt op
de kwaliteit van het academisch redeneren en schrijven; met een vergelijkbaar met het
eindniveau van de bachelor Geneeskunde EUR;
- een samenwerkingsopdracht bij voorkeur voor een praktijkorganisatie met een
volksgezondheids- of gezondheidszorgvraagstuk dat heeft geresulteerd in een
wetenschappelijk verslag, inclusief een advies passend bij de organisatie, waaruit blijkt dat
student een professionele relatie is aangaan met zijn groepsgenoten, de begeleider en
opdrachtgever; met een vergelijkbaar eindniveau van de bachelor Geneeskunde EUR.
d. de student bij aanvang van de Opleiding kan aantonen géén vaccinatiedeficiënties te hebben
ten opzichte van het op de student van toepassing zijnde rijksvaccinatieprogramma;
e. de student bij aanvang van en tevens gedurende de Opleiding het door de ARBO afgegeven
bewijs kan tonen aan daartoe bevoegde opleiders, docenten en medewerkers, waarin staat
dat hij géén besmettingsrisico vormt voor verspreiding van hepatitis B;
f. de student niet eerder een masteropleiding Geneeskunde heeft gevolgd waarvan de
inschrijving is beëindigd dan wel een voornemen was ter beëindiging van de inschrijving
vanwege ernstige fraude, ernstige ordeverstoring of ongeschiktheid voor het beroep waarvoor
de opleiding hem opleidt.
2. Iedere student die zich inschrijft én in het bezit is van een buiten Nederland afgegeven getuigschrift,
dient voor aanvang van de opleiding het bewijs te leveren van:
a. voldoende beheersing van de Nederlandse taal. [7.28, lid 2]. Dit bewijs kan worden geleverd
door:
- het met goed gevolg afgelegd hebben van de toets ‘Nederlands als tweede taal, tweede
niveau‘ (NT-2, Examen II), dan wel
- het overleggen van een vwo-deelcertificaat Nederlands, dan wel
- anderszins ten genoegen van de Examencommissie aan te tonen de Nederlandse taal in
voldoende mate te beheersen zodat het onderwijs goed kan worden gevolgd.
b. voldoende beheersing van de Engelse taal. [7.28, lid 2]. Dit bewijs kan worden geleverd door:
- een voldoende vwo-deelcertificaat Engels, dan wel
- een diploma van voortgezet onderwijs, behaald aan een Engelstalige instelling van
voortgezet onderwijs binnen of buiten Nederland, dan wel

3.

4.

- een einddiploma vierjarig hoger beroepsonderwijs en het vak Engels heeft hierbij deel
uitgemaakt van het examen ter verkrijging van dat diploma, dan wel
- een voldoende resultaat van één van de onderstaande toetsen:
 computer-based TOEFL (een score van 213 of hoger);
 internet-based TOEFL (een score van 80 of hoger);
 IELTS (een score van 6,0 of hoger).
In bijzondere gevallen kan onder nader te stellen voorwaarden worden afgeweken van het bepaalde
onder 1 sub b. Deze voorwaarden kunnen inhouden dat de bezitter van een bachelordiploma dat
ouder is dan vijf jaar, de gelegenheid krijgt om de actualiteit van zijn kennis, kunde en vaardigheden
aan te tonen.
Studenten die in het bezit zijn van een bachelor Geneeskunde behaald aan een instelling buiten de
EER kunnen om aanvullende bewijzen worden gevraagd om aan te tonen dat zij aan de
toelatingsvereisten voldoen. Ditzelfde geldt voor EER-studenten in het geval een aanzienlijk verschil
aangetoond kan worden tussen de algemene eisen om in eigen land tot de masteropleiding
geneeskunde te worden toegelaten en de algemene eisen die bij of krachtens de WHW gelden.

Artikel 2.2 Beperkte opleidingscapaciteit
De capaciteit is maximaal 360 studenten per studiejaar, gebaseerd op een instroom van maximaal 72
studenten per tien weken in de coschappen. Indien de capaciteit wijzigt, maakt de decaan vóór de eerste van
de maand de maximale opleidingscapaciteit van de opleiding bekend.
Artikel 2.3 Wijze van instroom
1. De opleiding kent vijf instroommomenten per studiejaar, waarvoor twee keer per jaar een loting
plaatsvindt.
2. Bij aanmelding voor de loting wordt voorafgaand aan de loting gecontroleerd of de student voldoet aan
de toelatingscriteria uit artikel 2.1. De wijze van loting is beschreven in de Regeling verdeling reguliere
coschappen master Erasmusarts.
Artikel 2.4 Toelatingscommissie
De decaan stelt een toelatingscommissie in.
Artikel 2.5 Toelatingsprocedure
1. De beoordeling of een gegadigde kan worden toegelaten tot de masteropleiding is opgedragen aan de
toelatingscommissie.
2. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de gevolgde opleiding(en) kan de commissie laten toetsen
door deskundigen in of buiten de universiteit, of de kennis, inzicht en vaardigheden van de gegadigde
ten minste het niveau heeft van een bachelorgraad geneeskunde, behaald aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. De commissie betrekt bij haar onderzoek de kennis van de taal waarin het
onderwijs wordt verzorgd.
3. De toelatingscommissie neemt tweemaal per studiejaar verzoeken tot toelating tot de Master in
behandeling, en wel in februari en in juni.
4. Gegadigden dienen hun verzoek tot toelating uiterlijk 1 februari dan wel 1 juni in te dienen.
5. De toelatingscommissie kan nadere regels stellen of iemand kan worden toegelaten tot de opleiding.

Gezamenlijke Vergadering
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Doorkiesnummer 010-7039394
Intern postadres Na-1418
E-mail gv@erasmusmc.nl
Ons kenmerk GV-00000140
Datum 3 maart 2022

Geachte prof. dr. Sleijfer en mevrouw dr. Woltman,
De GV heeft de adviesaanvraag met betrekking tot de decentrale selectie ontvangen en
antwoord middels deze brief op deze aanvraag.
Allereerst stelt de GV vast dat momenteel de wet enkel een decentrale selectieprocedure
toelaat en een andere vorm van studenten selecteren, zoals loting, momenteel niet
mogelijk is. Een verandering in deze wet behoort mogelijk wel tot de toekomst. De GV
verwacht dan ook dat in de nabije toekomst loting wel weer tot de selectiemogelijkheden
behoort.
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De GV stelt dat de huidige selectieprocedure voor minder diversiteit zorgt binnen de
opleiding, zowel op gebied van culturele en etnische achtergrond, maar ook het ‘soort’
student. De GV pleit daarom voor een selectiemethode die diversiteit meer meeneemt in
de procedure. Hierom adviseert de GV om komend collegejaar een werkgroep op te
zetten, die de mogelijkheden buiten de huidige bestaande selectieprocedure zal
exploreren en zal kijken of er betere en passendere mogelijkheden zijn om de studenten
te selecteren.
Binnen de huidige wet vindt de GV de huidige selectieprocedure een goede manier om de
juiste studenten te selecteren. Wel heeft de GV een aantal vragen met betrekking tot de
deze selectie eisen en procedures.
Allereerst vraagt de GV zich af waarom er onderscheid wordt gemaakt tussen kandidaten
die voor de 5-vwo eindcijfers dan wel SE-cijfers t/m 13-1-2023 een 8.00 gemiddeld
hebben en kandidaten die dit niet hebben. Eerdergenoemde reden hiervoor deze
scholieren beter presteren in de Bachelor Geneeskunde. Doordat deze kandidaten de
toetsen niet hoeven te maken wordt er echter voorbijgegaan aan één van de drie
belangrijke pijlers van de selectieprocedure, de studievaardigheidstoetsen.
Ook bij het aanmeldingsformulier wordt er anders omgegaan met de kandidaten die voor
de 5-vwo eindcijfers dan wel SE-cijfers een 8.00 hebben. Bij hen wordt enkel een
voldoende verwacht bij het aanmeldingsformulier. Bij de overige kandidaten is de Z-score
bepalend of hun aanmeldingsformulier goed genoeg is om toegelaten te worden. Hierdoor
kan een kandidaat met een 8.00 gemiddeld met een veel minder goed scorend
aanmeldingsformulier wel worden toegelaten. Zodoende wordt er dus ook aan een 2 e
pijler van de selectieprocedure, in ieder geval deels, voorbijgegaan.
Gezien deze kandidaten als student de bachelor historisch goed doorlopen, is de
verwachting gerechtvaardigd dat zij ook na het maken van de studievaardigheidstoetsen
en het vergelijken van de aanmeldingsformulieren door middel van een Z-score
geselecteerd zouden moeten worden.
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Er zou natuurlijk een situatie kunnen ontstaan dat een deel van deze kandidaten niet
wordt geselecteerd als zij de volledige selectieprocedure doorlopen. Echter dan zou de
conclusie kunnen worden getrokken dat ofwel de student toch niet goed bij de opleiding
past, ofwel de huidige selectieprocedure niet de studenten selecteert die de opleiding zou
willen toelaten.
Dit alles bij elkaar maakt dat de GV zich afvraagt wat de reden is dat een 5-vwo eindcijfers
dan wel SE-cijfers van een 8.00 in combinatie met een voldoende op het
aanmeldingsformulier voor motivatie doorslaggevend is om geselecteerd te worden.
Verder merkt de GV op dat studenten die hebben deelgenomen aan Junior Med School
automatisch worden toegelaten tot de opleiding. De GV vraagt zich af of de
toegankelijkheid voor Junior Med School niet te veel wordt bepaald door demografische
verschillen. De zorg is dat studenten van verschillende middelbare scholen en uit
verschillende delen van het land minder kans hebben om kennis te nemen van het
bestaan van Junior Med School en daarmee niet de kans hebben om van deze
mogelijkheid gebruik te maken. Zodoende is de GV geïnteresseerd in de achtergronden
van de studenten die deelnemen aan Junior Med School.
Tot slot vraagt de GV zich af wat de weging van de drie verschillende criteria ten opzichte
van elkaar is. Ook is de GV geïnteresseerd in cijfers waaruit de Z-scores worden bepaald.
De GV is benieuwd welk verband de verschillende scores laten zien hoe deze studenten
later presteren in de opleiding. De GV zou in de toekomst graag gebruik willen maken van
deze cijfers om de selectieprocedure beter te kunnen beoordelen op zijn doeltreffendheid.
Met vriendelijke groet,

J. (Jasper) Klasen Msc.
Voorzitter Gezamenlijke Vergadering

Geza

Prof.dr. S. Sleijfer
Prof. dr, ir. M.A. Frens
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Beste prof. dr. S. Sleijfer en prof. dr. ir. M. Frens,
Middels deze brief geeft de GV haar reactie op de adviesvraag aangaande de numerus fixus
voor de opleiding geneeskunde betreffend het academisch jaar 2023-2024. De GV heeft
besloten hier een negatief advies op te geven.
In deze brief zal de GV eerst toelichten wat de aanleiding hiertoe is, waarna de argumenten
benoemd worden die tot dit standpunt hebben geleid. De GV hoopt ten zeerste dat dit advies
gevolgd wordt zodat de kwaliteit van de opleiding geneeskunde verbeterd kan worden.
Aanleiding
Zowel op landelijk als op regionaal niveau wordt er vanuit verschillende gremia al jaren op
aangedrongen de numerus fixus voor de opleiding Geneeskunde te verlagen.
In 2012 besloot het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het aantal
plekken voor de geneeskundeopleidingen te verhogen van 2850 naar 3050 studenten per
jaar1. Dit riep destijds veel discussie op omdat er angst was dat deze uitbreiding niet
opgevangen kon worden. Verschillende umc’s waren van mening dat dit zou leiden tot ‘enorm
kwaliteitsverlies’2. In 2013, 2016, en 2018 adviseerde het capaciteitsorgaan aan het ministerie
van OCW om de instroom weer te verlagen omdat bleek dat de arbeidsmarkt te ruim werd
waardoor basisartsen niet meer aan een baan konden komen3. Dit advies werd niet opgevolgd.
Ook werd vanuit belangenbehartiger De Geneeskundestudent eind 2019 een brief,
ondertekend door de KNMG en LAD, naar het ministerie van VWS verstuurd om de instroom
te verlagen4. Als argumenten werden het overschot aan basisartsen, de lange wachttijd voor
de coschappen en de verminderde kwaliteit van de opleiding geneeskunde door zowel het
gebrek aan begeleiding als aan leerzame coschapplekken genoemd. Uit eigen onderzoek van

1

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-148.html
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/opleiding-niet-eindeloosoprekken.htm
3 Stichting Capaciteitsorgaan voor Medische en Tandheelkundige Vervolgopleidingen: 1.
Capaciteitsplan 2013, oktober 2013; 35-36, 63-73; 2. Capaciteitsplan 2016, oktober 2016;
27-29, 55-65; 3. Opleidingsreservoir basisartsen, Doorrekening 7 scenario’s, november
2018; 3-23
4https://www.lad.nl/wp-content/uploads/2019/12/Brief-DG-KNMG-LAD-rapportcapaciteitsorgaan.pdf
2
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het Ministerie van OCW kwam in 2018 naar voren dat 70% van de geneeskundestudenten
gedurende de studie een wachttijd heeft van 6 maanden of langer5.
Naast deze landelijke ontwikkelingen, speelt de discussie om de numerus fixus te verlagen ook
al langere tijd bij de Erasmus Universiteit. Al in het academische jaar van 2017-2018 werd door
de universiteitsraad getwijfeld om een negatief advies te geven en is hierover correspondentie
geweest met onze faculteit. De jaren daarop bleef de universiteitsraad kritisch tegenover de
numerus fixus. Tot op heden heeft de GV echter positief geadviseerd. Dit vanwege het
vertrouwen dat men zich houdt aan de gedane toezeggingen. De GV kan op dit moment
helaas niet anders constateren dat de afgelopen jaren, de situatie binnen de opleiding
Geneeskunde als gevolg van de capaciteitsproblematiek niet in voldoende mate structureel is
verbeterd.
Vorig jaar uitte de universiteitsraad haar zorgen over de toenemende wachttijdproblematiek.
De faculteit heeft hierop aangegeven hard te werken aan een structurele oplossing. Toch heeft
de GV het gevoel gehad zelf aan te moeten dringen op deze oplossingen. De structurele
oplossingen die nu voorgesteld worden gaan naar mening van de GV (verder) ten koste van
de kwaliteit van het onderwijs. Daarmee merkt de GV op dat eerder toegezegde ophogingen
(het verhogen van het aantal studenten van 72 naar 84 per instroommoment) niet waar konden
worden gemaakt, waardoor midden in een jaar coschappen verkort moest worden. Dit is één
van de belangrijkste redenen waarom de GV nu besluit een negatief advies met betrekking tot
de numerus fixus af te geven. De verdere argumentatie zal hieronder volgen.
Toenemende onvrede bij studenten door capaciteitsgebrek
In toenemende mate ontvangt de GV signalen dat er onder studenten het gevoel heerst dat ze
als een nummer gezien worden in plaats van als een individuele student. Deze onvrede komt
naar onze mening ook tot uiting in de resultaten van de meest recente Nationale Studenten
Enquete (NSE) 2021, het landelijk onderzoek naar studenttevredenheid. Hierin wordt
‘studiebegeleiding’ en ‘betrokkenheid en contact’ tijdens de masterfase door studenten het
laagst beoordeeld in vergelijking met andere geneeskunde opleidingen in Nederland. In de
bachelor krijgen bovengenoemde punten respectievelijk de op één na laagste en laagste
score. Verder scoort de opleiding geneeskunde aan de EUR, zowel de bachelor als master,
het laagst ten opzichte van de andere geneeskundeopleidingen.
De te hoge instroom van studenten draagt hier naar onze mening voor belangrijk deel aan bij.
Dit vermoeden wordt bevestigd in het onderzoeksrapport van belangenbehartiger De
Geneeskundestudent naar capaciteit6. Uit dit onderzoek blijkt dat gemiddeld 49% van de
studenten negatieve gevolgen ervaart vanwege het aantal geneeskundestudenten. Voor de
coschappen is dit zelfs 58%. Het is daarbij opvallend dat de twee faculteiten met het grootste
aantal studenten, Groningen en Rotterdam met beide plek voor 410 studenten per jaar, het
slechtst scoren. Faculteiten die een lager aantal studenten ontvangen (Maastricht, Leiden en
Utrecht met respectievelijk 315, 315 en 304 studenten) scoren hierin veel beter.

5

Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2017-2018
capaciteit, De Geneeskundestudent
https://degeneeskundestudent.nl/wp-content/uploads/2020/05/capaciteit.pdf
6Onderzoeksrapport
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De bachelor geneeskunde en capaciteitsproblemen
Faciliteiten
De studiefaciliteiten zijn de afgelopen jaren vaak het onderwerp van gesprek geweest. Met
name de collegezalen, waarin plek is voor slechts 220 studenten, schieten ruimschoots tekort.
Het is naar mening van de GV zeer onwenselijk dat het niet voor alle studenten mogelijk is om
colleges live te volgen. Het inspireren van de student door de docent en de interactie tussen
beide vindt met name plaats in de fysieke ruimte. Dat dit niet voor alle studenten mogelijk is,
tast naar onze mening de kwaliteit van het onderwijs aan. Voor de COVID-19 pandemie was
het niet ongebruikelijk dat studenten, met name eerstejaars, vroegtijdig arriveerden om een
plek te ‘bemachtigen’ in de collegezaal en dat de trappen ook volzaten. Dit probleem zal ook
niet opgelost worden met de nieuwbouw van ‘Eread laag’ omdat besloten is geen nieuwe
collegezaal te bouwen, terwijl het niet het geval is dat hoorcolleges volledig zullen verdwijnen.
Ook voor het maken van tentamens schieten de huidige faciliteiten tekort. Omdat het Erasmus
MC niet beschikt over eigen tentamenzalen, dienen te studenten uit te wijken naar campus
Woudestein. Het is hierdoor helaas geen uitzondering dat studenten tentamens op
vrijdagavonden of zaterdagen dienen te maken omdat vanwege de strakke planning en de
mogelijkheden er geen geschikter moment kan worden gevonden. Vanzelfsprekend is dit zeer
onwenselijk, vooral met het oog op de toch al hoog ervaren werkdruk, zoals ook naar voren
gekomen uit de NSE enquête.
Zorgen omtrent logistieke haalbaarheid nieuwe bachelor curriculum
De GV maakt zich toenemend zorgen over de haalbaarheid van de nieuwe bachelor
geneeskunde. De huidige visie met betrekking tot de nieuwe bachelor curriculum is dat deze
kleinschalig dient te zijn, waarbij er een grote nadruk op projectonderwijs komt te liggen. Ook
vanuit de faculteit is beaamd dat er niet genoeg faciliteiten zullen zijn om al dit projectonderwijs
een fysieke plek te kunnen geven. In de normale situatie is er slechts fysiek plek voor 2/3 e van
de studenten die projectonderwijs volgen. In de huidige opzet komt het richting het einde van
het jaar zelfs neer op plek voor 1/3e van de groepen vanwege overlap is in jaar 1 en 3 van de
nieuwe bachelor. De gedachte is hierom dat studenten zelf andere plekken zullen zoeken om
bijeen te komen. Alhoewel ook de GV dit hoopt, is de vraag of dit ook de realiteit zal zijn.
Los van het facilitaire aspect van de nieuwe bachelor zijn er ook zorgen over de inhoudelijke
waarborging. De GV vraagt zich af of er wel voldoende ‘mankracht’ is om >100 projecten te
realiseren en te faciliteren. Daarnaast vraagt de GV zich af of vanwege deze kleinschaligheid
er wel voldoende docenten voor handen zijn om alle studenten hierin te begeleiden. Een
verlaging van de numerus fixus zou de haalbaarheid vergroten en voorkomen de werkdruk
oploopt.
De master geneeskunde en capaciteitsproblemen
Wachttijden coschappen
De wachttijden van de coschappen is een onderwerp die al jaren zowel nationaal als regionaal
speelt. Omdat er hier een grote ontevredenheid over was vanuit studenten het afgelopen jaar,
mede door de COVID-19 pandemie, heeft de studentenraad het afgelopen november een
Greenpaper gewijd aan de wachttijd problematiek, waarin zij pleit voor structurele oplossingen.
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De opleiding heeft in de correspondentie over de wachttijden aangegeven deze niet als
dermate problematisch te ervaren. Als argument draagt zij aan dat de gemiddelde wachttijd in
2020 1,13 maanden was en in 2021 ook slechts 1,32 maanden. De GV wil nogmaals
benadrukken dat de wachttijd wel degelijk als een probleem ervaren wordt. Het gebruik van
‘gemiddeldes’ vormt geen goede indicator en werkt enkel vertekenend omdat de data sterk
(rechts)scheef verdeeld is. Het gaat de GV hier niet om de ‘gemiddelde’ wachttijd van de
coschappen maar om de hoeveelheid studenten die langer dan >3 maanden moet wachten
voordat zij kunnen beginnen aan de coschappen. Deze aantallen kunnen aanzienlijk zijn.
De wachttijd heeft grote financiële gevolgen voor geneeskundestudenten. Studenten zijn
genoodzaakt ingeschreven te blijven staan bij de opleiding om recht te houden op een
studielening en zo hun kamerhuur te kunnen blijven betalen. Hierdoor moeten zij echter wel
collegegeld betalen zonder dat ze de opleiding kunnen volgen. Daarnaast zorgt uitstel van
coschappen voor uitstel van toekomstig salaris.
Drukte tijdens de coschappen
De afgelopen jaren is meermaals getracht de wachttijd te reduceren door het aantal
startplekken per instroommoment te verhogen. Hoewel effectief, en ook gesteund door de GV
uit noodzaak, is het ophogen van het aantal coschapplekken onwenselijk en zou het streven
moeten zijn om, zodra het kan, de plekken naar de oorspronkelijke aantallen terug te brengen.
De GV wil benadrukken dat het ophogen van de coschapplekken gezien wordt als een
noodmaatregel omdat het de kwaliteit van de coschappen verlaagd. Momenteel staan er vaak
te veel coassistenten op een afdeling waardoor er weinig individuele begeleiding is en hierdoor
ook de leercurve minder is. Eerder is al aangegeven dat 58% van de coassistenten in 2019
negatieve gevolgen ervoer vanwege het grote aantal geneeskundestudenten. Nu de instroom
verder verhoogd is, zal dit percentage waarschijnlijk nog hoger worden. Het is om deze reden
dat de opleiding recent de kleine coschappen (dermatologie, KNO en oogheelkunde) ingekort
heeft. Echter, hoewel noodzakelijk, willen studenten liever geen klinische weken inleveren.
Het is dus schipperen tussen enerzijds een wachttijd die niet te hoog moet oplopen en
anderzijds de kwaliteit dit niet teveel in het geding moet komen. Het is voor de GV evident dat
deze problemen aan beide zijden in de toekomst opgelost kunnen worden door het verlagen
van de numerus fixus.
Buffercapaciteit
Verder wil de GV benoemen dat er momenteel geen enkele speelruimte is als er onverwacht
coschapplekken wegvallen. Dit is tijdens de pandemie zeer duidelijk naar voren gekomen. Het
ligt in de lijn der verwachting dat ook in de toekomst onverwachte gebeurtenissen kunnen
optreden. Hierbij kan gedacht worden aan de fusie of faillissementen van ziekenhuizen (zoals
ook eerder is gebeurd bij de universiteit van Amsterdam) of het sluiten van individuele
afdelingen vanwege bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag. Het zou passen binnen een
gezonde beleidsvoering dat rekening wordt gehouden met dergelijke noodsituaties. Momenteel
zal dit direct effect hebben op de studenten die dan genoodzaakt zullen zijn om langer thuis te
zitten.
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Structurele oplossingen
De GV heeft het afgelopen jaar meermaals aangedrongen op een structurele oplossing voor
de wachttijdproblematiek binnen de masteropleiding. Begin dit jaar is besloten, als incidentele
oplossing, de instroom van de coschappen tijdelijk te verhogen van 72 naar 84 per
instroommoment.
In de brief van 25 februari jl. van de Raad van Bestuur worden er drie structurele oplossingen
aangedragen: 1. Het permanent verhogen van de instroom naar 84; 2. Het inkorten van de
coschappen met 10% en 3. Het inkorten van de coschappen met 20%.
Al deze drie oplossingen gaan, naar inzien van de GV, gepaard met een verdere achteruitgang
van de kwaliteit van de coschappen. De GV raadt dan ook af om deze oplossingen in de
praktijk te brengen. De studentenraad heeft hierover ook met meerdere studentengremia
gesproken. Deze geven aan liever een grotere wachttijd te tolereren dan dat zij 10 of 20% van
hun coschappen moeten inleveren. Uiteindelijk zijn de studenten natuurlijk geneeskunde gaan
studeren om arts te worden en is de overtuiging dat voldoende praktijkervaring hier
onlosmakelijk mee verbonden is.
De GV adviseert dus negatief tegenover deze oplossingen, waarbij de GV het jammer vindt dat
er tot op heden geen oplossingen zijn gevonden die niet ten koste gaan van de kwaliteit van de
coschappen. Hierbij valt te denken aan het uitbreiden van het aantal plekken door meer
coschapplekken extramuraal te realiseren i.p.v. meer coschapplekken op eenzelfde afdeling.
Een numerus fixus verlaging biedt natuurlijk echter op de langere termijn het meest soelaas.
Drukte op de arbeidsmarkt
Wanneer een student afstudeert en basisarts wordt, komt de student in het zogenaamde
‘opleidingsreservoir’ terecht. Dit reservoir is de afgelopen jaren flink gegroeid waardoor er een
toenemende competitie is onder geneeskundestudenten en basisartsen om een plek te
bemachtigen voor een vervolgopleiding. Het is hedendaags hierom niet uitzonderlijk dat
studenten meerdere jaren dienen te aniossen of zich genoodzaakt voelen om een PhD te doen
om zo hun kansen te verhogen, terwijl je zou verwachten dat de opleiding geneeskunde
voldoende bagage met zich mee zou moeten brengen om direct door te kunnen stromen in
een vervolgopleiding. Dit alles brengt veel stress met zich mee bij studenten, die nu het gevoel
hebben al vanaf het eerste studiejaar zich te moeten onderscheiden van alle andere
geneeskundestudenten.
Omdat deze drukte op de arbeidsmarkt al jaren speelt, komt momenteel pijnlijk naar voren dat
zelfs artsen die nu net klaar zijn met hun vervolgopleiding, de zogenaamde ‘jonge klaren’,
moeilijk aan een baan komen. Deze jonge klaren verhuizen dan, tegen hun wil in, naar het
buitenland om te voorkomen dat zij hun titel kwijtraken, of besluiten toch te stoppen en
bijvoorbeeld de consultancy in te gaan.7 Niet alleen leidt niet tot veel individueel leed, omdat
deze artsen al >12 jaar bezig zijn om specialist te worden, maar ook is dit voor de
maatschappij een aanzienlijke kapitaalverspilling.

De Groene Amsterdammer: “Waarom jonge artsen stoppen met hun opleiding.”
https://www.groene.nl/artikel/24-uur-per-dag-dokter-nee-bedankt
7
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Hoewel de GV bewust is van het feit dat de geneeskundeopleiding niet gaat over de capaciteit
van de vervolgopleidingen, moet er voorkomen worden dat iedereen op zijn eigen ‘eilandje’
blijft omdat de individuele student uiteindelijk wel deze gehele route dient af te leggen. De
instroom van de geneeskundeopleiding en de banenmarkt zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Als tegenargument wordt vaak genoemd dat er wel tekorten zijn in specifieke
domeinen van de geneeskunde, zoals verzekeringsgeneeskunde en ouderengeneeskunde.
Deze tekorten bestaan al jaren en worden niet opgelost door het permanent verhogen van de
instroom. Studenten kiezen er eerder voor, uit empirische bevindingen, om de consultancy in
te gaan of bij het ministerie te gaan werken. Dit terwijl de verhoogde instroom wel veel
nadelige effecten met zich mee brengt die hierboven reeds zijn opgenoemd.
Toenemende werkdruk bij docenten
Vanzelfsprekend brengt een hoger aantal studenten ook een hogere werkdruk met zich mee
bij de docenten. Bij geneeskunde tentamens betekent dit bijvoorbeeld dat een docent 410
vragen moet nakijken indien hij of zij een open vraag stelt. Open vragen zijn daarom een
zeldzaamheid in de tentamens.
Financiële aspecten
Als belangrijkste argument tegen een verlaging van de numerus fixus brengt de opleiding het
financiële argument in. Hoewel dit zeker een reëel argument is, voelt het wel extra wrang dat
de enige reden om de instroom niet te verlagen, uiteindelijk te reduceren is tot geld. Dit terwijl
de hoge instroom wel andere, niet financiële, nadelige gevolgen met zich meebrengt. De
opleiding dreigt dat bij een verlaging gedwongen ontslagen dienen te vallen. Hieronder zal de
GV toelichten hoe zij tegen dit financiële argument aankijken.
De opleiding heeft berekend dat een verlaging van 60 studenten (15%) een inkomstenverlies
van 7,5 miljoen euro met zich mee brengt. Hoewel de GV niet goed kan controleren of dit
bedrag klopt, gaat zij er hier ook vanuit. Het valt hierbij wel op dat ook incidentele middelen,
zoals de HoKa gelden, zijn meegenomen in deze berekening, terwijl deze gelden natuurlijk niet
onder de normale bedrijfsvoering vallen.
De opleiding geeft aan dat van deze 7,5 miljoen euro, 2 miljoen bespaard kan worden door
een reductie in variabele kosten. Dit betekent dat er 5,5 miljoen vaste lasten zijn. In andere
woorden, nagenoeg 75% van de kosten van de opleiding zijn overheadkosten. Indien dit
werkelijk het geval is, is de GV hier enigszins verbaasd over. Bij een normale bedrijfsvoering
zullen deze overheadkosten niet dermate opgevangen dienen te worden door onzekerheden.
Immers kan de minister altijd besluiten over te gaan tot een verlaging van de instroom. Verder
betekent dit ook dat de individuele student weinig direct merkt van de gelden die de student
met zich meebrengt, omdat deze veelal zullen doorvloeien naar zaken als de ict, gebouwen en
administratie.
De GV wil benoemen dat de faculteit gaat over de verdeling van de rijksbijdrage in onderwijs
en onderzoek. Op dit moment is de verhouding onderwijs-onderzoek zo’n 30:70. Op andere
geneeskundefaculteiten zijn hier andere keuzes in gemaakt. Zo is deze verhouding in
Maastricht 50:50. Bij de instemming van de begrotingen door de GV is deze discrepantie al
jarenlang benadrukt. Ook nu wordt weer in de brief vanuit de Raad van Bestuur aangegeven
dat de verkorting van de instroom enkel ten koste zal gaan van het onderwijs, terwijl de
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rijksbijdrage natuurlijk ook voor het onderzoek geldt. Het lijkt de GV dan redelijk te
onderzoeken of de reductie in de rijksbijdrage over beide domeinen kan worden verdeeld.
In de brief van de Raad van Bestuur wordt gedreigd met ontslagen van het
onderwijspersoneel. Wij als GV willen benoemen dat de geneeskundeopleiding >1200
docenten heeft, die in vaste of tijdelijke dienst zijn bij een onderzoek- of klinische afdeling.
Vaak geven deze docenten maar enkele uren les per jaar. De GV deelt deze zorg maar denkt
niet dat hierdoor docenten ontslagen dienen te worden. Weliswaar zijn er een aantal docenten
die voor een groter deel aangesteld zijn binnen de opleiding. Deze ‘kerndocenten’ vormen
echter een dermate cruciaal onderdeel van de opleiding, dat de GV ervan uitgaat dat ook deze
posities niet zullen verminderen.

De GV wil niet ontkennen dat een bezuiniging van 5,5 miljoen consequenties met zich
meebrengen, maar is er van overtuigd dat de voordelen van een verminderde instroom
zwaarder wegen dan deze nadelen. De opleiding geeft aan dat door deze bezuiniging de
kwaliteit nog verder achteruit zal gaan, maar de GV vraagt zich dan af hoe andere faculteiten
met aanzienlijk minder studenten het wel redden. Utrecht kent bijvoorbeeld maar een instroom
van 304 studenten (25% minder) maar heeft ook een onderzoeksdomein en de faculteit is al
jarenlang erg populair onder scholieren.8
Tot slot
Allerlaatst zou de GV willen aangeven dat zij beseft dat de discussie omtrent de numerus fixus
gevoelig ligt. Zij beseft ook dat dit negatieve advies zal zorgen voor extra werklast bij de
faculteit, maar hoopt dat de faculteit inziet waarom de GV hiertoe heeft besloten en dit advies
van harte neemt. De GV staat vanzelfsprekend altijd open om hier verder de dialoog over te
voeren.

Met vriendelijke groet,

J. (Jasper) Klasen Msc.
Voorzitter Gezamenlijke Vergadering

8https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-

nieuws/nieuwsartikel/geneeskundeopleiding-weer-populairder-kans-op-toelating-kleiner.htm
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Geachte leden van de Universiteitsraad,
Hierbij een antwoord op uw vragen in verband met de wachttijden en de numerus fixus voor geneeskunde:
1.

Hoe hebben de gemiddelde wachttijden voor studenten om aan hun stage te beginnen zich de
afgelopen 5 jaar ontwikkeld en hoe zal de verwachte wachttijd zich de komende 3 jaar
ontwikkelen;
In bijlage 1 (Wachttijdmonitor - uiteindelijke wachttijd coschappen per kalenderjaar 2013-2020 - SvdK 20210610.xls) ziet u de gemiddelde wachttijd in maanden sinds 2013. De gemiddelde wachttijden zijn
de afgelopen jaren niet fors gestegen.
Daarnaast hebben wij in bijlage 2 (Gemiddelde wachttijd per loting 2018-2019-2020 - 20210610.xlsx)
de ontwikkeling van de wachttijd direct na loting zichtbaar gemaakt. Wij loten normaal gesproken twee
keer per jaar: in april een voorloting, waarbij een deel van het volgende collegejaar verloot wordt en
een grote loting in augustus waarbij de overige plekken in het volgende collegejaar verloot worden en
ook al maximaal de helft van de beschikbare plekken van het daar opvolgende collegejaar verloot
worden.
In de loting in april mogen normaal gesproken een beperkte groep studenten meeloten. Dit jaar
mochten er vanwege de zachte knip meer studenten meeloten. De gemiddelde wachttijd ligt in april
meestal hoger dan in augustus, omdat een deel van de beschikbare plaatsen in de eerste twee
instroommomenten al verloot zijn bij het vorige cohort. Na augustus weten we hoe de wachttijd voor dit
gehele cohort zal uitpakken.

2.

Hoe heeft COVID de wachttijden voor studenten beïnvloed? Wat zijn de wachttijden nu?
Voor de coschappen zijn er binnen de master Geneeskunde in het Erasmus MC vijf instroommomenten
per jaar, om de 10 weken. Vanwege Covid heeft het reguliere masterprogramma gedurende één
instroom, dus 10 weken stil gelegen. Per maandag 25 mei jl. is het Masterprogramma in zijn
volledigheid voortgezet vanaf het punt waarop het gestopt is op 13 maart 2020.
Hierdoor zijn alle studenten die al geplaatst waren voor een instroommoment 10 weken
doorgeschoven. Het vooraf ingeplande instroommoment 4 voor 72 studenten is vanwege covid volledig
vervallen. Een groot deel van de al ingelote studenten zijn met 10 weken doorgeschoven naar het
volgende instroommoment.
De 72 startmomenten die in het collegejaar 2019-2020 zijn komen te vervallen, zijn verdeeld over zes
instromen: alle instroommomenten in collegejaar 2020-2021 en instroommoment 1 in collegejaar 2021-
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2022. Per instroom zijn er 12 startplekken extra (84 i.p.v. 72) beschikbaar gesteld. Dit heeft voor een
deel van de studenten de wachttijd beperkt.
Ondanks deze verhoogde instroom, is voor 17 studenten uit cohort 2020 bij de loting de wachttijd
opgelopen tot 50-70 weken. Om deze wachttijd te reduceren, zijn meer plekken in instroom 1 20212022 voor dit cohort beschikbaar gesteld en is voor instroom 2 uit 2021-2022 de capaciteit ook
verhoogd. Hiermee is de maximale wachttijd voor dit cohort uitgekomen op 40 weken.
Bij de loting in april 2021 voor studiejaar 2021-2022 waren de aanmeldingen hoger dan het aantal
plekken. Daarom hebben we per direct de overige instroommomenten in 2021-2022 ook verhoogd en
daarmee 36 extra plekken gecreëerd.
De huidige gemiddelde wachttijd is: 11,28 weken. Daarnaast is er nog een groep van 95 studenten die
in de loting in april geen plek hebben gekregen. De wachttijd van deze groep is hier nog niet in
meegenomen, aangezien de wachttijd pas berekend kan worden als ze daadwerkelijk een startdatum
ontvangen. Zij zullen een wachttijd hebben tussen de 10 en 90 weken. De exacte wachttijd weten wij
pas na de loting in augustus. Deze studenten loten in augustus mee voor een startdatum in 2022-2023.

3.

Als er sprake is van een COVID-effect, welke stappen neemt de faculteit dan om wachttijden te
verkorten?
Zoals bij vraag 2 beschreven, hebben we al 20% meer plaatsen gecreëerd door ophoging van 72 naar
84 gedurende twee jaar. Dit gaat naast de 72 uitgevallen plekken om 48 extra plekken. Dit is op dit
moment in onze regio het maximale wat we kunnen ophogen.
We onderzoeken andere mogelijkheden om de wachttijd te verkorten, maar dat heeft veel meer impact
op de gehele opleiding en moet grondig uitgezocht worden voordat hier iets mee gedaan kan worden.
Zodra de doorstroom eind augustus bekend is, zullen we de aantallen analyseren en een verdere
prognose maken, zodat we weten wat we kunnen verwachten.

Wij hopen dat wij hiermee uw vragen hebben kunnen beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Dr. F. van Kooten,

Saskia Van den Kieboom
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De aanleiding voor deze memo is dat de Universiteitsraad (URAAD) de afgelopen jaren bij twee gelegenheden
kritische vragen heeft gesteld over de numerus fixus geneeskunde. In beide gevallen heeft de URAAD uiteindelijk
positief geadviseerd richting CvB. Zij heeft daarbij nadrukkelijk aangegeven in het vervolg ook het advies van de
GV te willen ontvangen.
De procedure rond de aanvraag van de numerus fixus geneeskunde is als volgt. In de periode december februari meldt de decaan aan de GV zijn voornemen om 410 nieuwe eerstejaars studenten toe te laten tot de
studie geneeskunde aan het Erasmus MC. De GV heeft adviesrecht over deze informatie. Vervolgens vraagt de
decaan voor 1 maart van hetzelfde jaar aan het CvB om de numerus fixus voor geneeskunde aan het Erasmus
MC vast te stellen op een instroom van 410 studenten. Het CvB meldt vervolgens aan de URAAD dat zij
voornemens is om 410 eerstejaars geneeskunde studenten toe te laten tot de opleiding. De URAAD heeft
adviesrecht op deze informatie.
De landelijke instroom in de geneeskunde opleidingen is vast gesteld op 2785 (+ ongeveer 200 zijinstromers)
door de minister. Het capaciteitsorgaan heeft recentelijk geadviseerd dit aantal niet te verlagen en de minister
heeft, in lijn hiermee, aangegeven deze instroom te willen handhaven. Het Erasmus MC is samen met het UMCG
het grootste opleidingscentrum voor geneeskunde studenten in Nederland. Daarnaast is het Erasmus MC het
grootste UMC van Nederland, en daarom leiden we ook veel geneeskunde studenten op, en daar zijn we trots op.
Het Erasmus MC is het leidende UMC van Nederland. Minder opleiden leidt uiteindelijk ook tot verlies aan invloed
en het Erasmus MC heeft hierin ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Effect van afschalen van de instroom van 410 naar 350 geneeskunde eerstejaars: Inkomsten op dit moment
per jaar voor de opleiding geneeskunde liggen rond de 40 miljoen euro. 60 studenten per jaar minder betekent op
termijn 6 miljoen aan inkomsten minder. Omdat een deel van de jaarlijkse uitgaves naar vaste lasten gaan zal het
effect van de verminderde instroom vooral ten koste moeten gaan van het onderwijs. Omdat de totale instroom
van eerstejaars geneeskunde studenten wordt verdeeld tussen de UMCs zal verlaging van het aantal studenten
bij het Erasmus MC leiden tot verhoging van het aantal studenten bij andere UMCS.
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De URAAD heeft de volgende onderwerpen ter discussie gesteld en ik geef kort aan wat het standpunt hierover is
van de opleiding geneeskunde:
De arbeidsmarkt voor basisartsen: Het werkloosheidspercentage onder artsen is erg laag in vergelijking met
andere opleidingen in Nederland. Door in te zetten op loopbaanontwikkeling proberen wij ervoor te zorgen dat
studenten zo goed mogelijk worden voorbereid op de arbeidsmarkt wat ook hun kansen op de arbeidsmarkt
verder zal vergroten.
Faciliteiten: Er wordt in de komende jaren een geheel nieuw deel twee aan het bestaande onderwijscentrum
toegevoegd. Verder is de Klimaatcontrole in het OWC is verbeterd, Wifi is verbeterd, er zijn veel stilteplekken en
werkplekken bij gekomen en stroompunten worden dit jaar nog gerealiseerd. Als laatste heeft de studentenraad
een plan ontvouwen om het OWC in drie delen op te splitsen (Studeren, Leren en Ontspannen), en aan dat plan
is ook uitvoering gegeven (er is b.v. een terras, er zijn extra zithoeken gerealiseerd en het aantal studieplekken is
met 80 uitgebreid).
Coassistentdichtheid en wachttijden voor de coschappen: We hebben een periode van drie jaar achter de
rug waarin het Erasmus MC vanwege de introductie van het nieuwe master curriculum EA2020 “dubbel” heeft
gedraaid. Dus tijdelijk is de coassistentdichtheid hoger geweest op een aantal afdelingen en die periode van
verhoogde instroom faseert het komende jaar uit. Dit dubbeldraaien heeft er voor gezorgd dat we de wachttijden
voor de coschappen binnen acceptabele grenzen hebben kunnen houden. Het dubbeldraaien heeft er ook voor
gezorgd dat we de achterstand in coschapplaatsen die nu optreedt vanwege de coronacrisis op een effectieve
manier kunnen opvangen waardoor ook nu de wachttijden voor coschappers acceptabel blijven.
Huisvesting coassistenten: Huisvesting is geregeld waar nodig. Soms was dat niet gemakkelijk en hebben we
extra kamers ingekocht zoals b.v. in Zeeland. In Tilburg heeft dat ook gespeeld en het regelen van extra ruimtes
is voor een lange periode goed gegaan. Afgelopen jaar was er tijdelijk toch een probleem. De Mastercoordinator
heeft dit samen met Tilburg opgepakt en hiervoor is een oplossing gekomen. Lang verblijf in Tilburg is nog
mogelijk, met dien verstande dat studenten die daarvoor kiezen zelf huisvesting regelen, voor kort verblijf is in
Tilburg voldoende huisvesting door ons geregeld.
Het aantal zelfstudieplekken voor de studenten:
-

Zelfstudieplekken zonder PC

280

-

Zelfstudieplekken met PC

110

-

Stilte zelfstudieplekken met PC

34

-

Stilte zelfstudieplekken zonder PC

48

Totaal 472 studieplekken op een populatie van 3850 studenten (deel van deze studenten is 50% of 33%
aanwezig (NB en KT)) is 1 plaats per 8 studenten. Op aangeven van de SR is het Erasmus MC bezig om het
onderwijscentrum grofweg in drie delen in te delen: Studeren, Leren en Ontspannen. In het ontspanningsdeel zijn
60 zitplekken extra en is het terras gerealiseerd, en in het studeer gedeelte wordt gehandhaafd op geluidsoverlast
en zijn nog eens 80 extra werkplekken gerealiseerd waarmee de verhouding 1 werkplek op 7 studenten is.

Gezien het bovenstaande is de opleiding geneeskunde van mening dat de jaarlijkse instroom van geneeskunde
studenten niet behoeft te worden verlaagd.

