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Prof. dr. J.H.(Jan Hindrik) Ravesloot, Dr. E.E. Verheijck, Y.J.(Yvonne) Lunes, C.(Caroliene)
Heuschen, I.(Ilse) Blomberg
Diederick Jan van Doorn(voorzitter), Anne Wermelink, Demi Dorrepaal, Manoek Spitzers,
Marieke Kap, Marit Schonewille, Mike Keizer, Brenda Fokkink en Max de Vries.
Dr. A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, dr. G.E.(Gabor) Linthorst
Ilse Griffioen
Merijn Kuit

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Vaststellen notulen
Vaststellen agenda
Sinterklaas enquête
Farmacotherapie toets
Internationalisering
Epicurus - Stavaza
WVTTK
Mededelingen en rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

1. Opening
Diederick opent de vergadering om 17:02.
2. Vaststellen notulen
Op de notulen van 15 februari 2017 is een aanvulling gedaan met betrekking tot de
bezemtentamens van Curius+. Naar studenten die na alle bezemtentamens nog altijd niet het
hele curriculum hebben gehaald, zal individueel gekeken worden voor een persoonlijk
remedieerplan.
3. Vaststellen agenda
Aan de agenda is het agendapunt ‘to do list vorige notulen’ toegevoegd. Daarnaast zijn de
agendapunten ‘farmacotherapie toets’ en ‘Epicurus’ van de agenda gehaald.
4. To do list vorige notulen
Na de vorige vergadering hebben zowel de studentenraad(SR) als het opleidingsteam
geneeskunde(OTgen) verschillende taken uitgevoerd.
- Bij psychologie is er een SPSS cursus beschikbaar. Etienne is aan het controleren hoe deze
cursus ingezet kan worden binnen de studie geneeskunde. Deze optie is geëxploreerd omdat
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het AMC-UvA niet afhankelijk wil zijn van het CRU.
Er zijn 550 tentamenplekken gereserveerd voor de derdejaars tentamens van komend
studiejaar.
Het OTgen heeft gecontroleerd hoeveel studenten welk blok nog open hebben staan.
Daaruit is de volgende tabel voortgevloeid:
Blok
Aantal studenten
1.1

45

1.2

4

1.3

3

1.4

5

1.5

0

GKLO

26

F&F

9

Canon

5

Voor studenten die de herkansingen na alle bezemtentamens nog niet hebben gehaald,
wordt individueel gekeken naar een remedieerplan.
- De SR heeft aan de jaarvertegenwoordiging doorgegeven dat de hoeveelheid studiepunten
voor de rode draad farmacologie en farmacotherapie niet veranderd gaat worden.
5. Sinterklaas enquête
De SR heeft de analyse van de sinterklaas enquête aan het OTgen opgestuurd.
Van de enquête onder Epicurus studenten zijn er resultaten die met Gabor besproken zullen
worden buiten de vergadering om.
Studenten hebben aangegeven dat zij de nabesprekingsverslagen van de blokken niet konden
vinden. Momenteel worden deze gepubliceerd op de MFAS site. Yvonne zal kijken of deze ook op
Blackboard gepubliceerd kunnen worden.
6. Internationalisering
Op 28 maart 2017 heeft een bijeenkomst met betrekking tot internationalisering
plaatsgevonden. Bij deze bijeenkomst is vooral naar voren gekomen dat succesvolle
internationalisering alleen mogelijk is wanneer er goede contacten worden onderhouden met
verschillende universiteiten.
- Monique Jaspers heeft verteld over de mogelijkheden voor internationalisering voor
medische informatiekunde studenten. Minimaal 1 keer per jaar wordt een
internationaliseringsdag georganiseerd. Daarnaast is er mogelijkheid voor i ndividuele
studenten om naar het buitenland te gaan.
- Ulrich Beuers is een maag- darm- leverarts die zijn internationale contacten openstelt voor
dokters in opleiding. Hij plaatst studenten in zijn eigen sociale kringen in het buitenland,
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waar zij stages kunnen lopen.
De Vrije Universiteit biedt 100 mensen de mogelijkheid de verpleeghulpstage in de Caraïben
te lopen.
Bij zowel de VU als de opleiding medische informatiekunde is een duidelijke visie op
internationalisering aanwezig. Door met een beperkte hoeveelheid universiteiten intensief
contact te houden is het mogelijk voor studenten om naar het buitenland te gaan, maar ook voor
buitenlandse studenten om naar Amsterdam te komen. Wederkerigheid is hierbij het
sleutelwoord.
De mogelijkheden voor internationalisering voor de faculteit geneeskunde zijn besproken.
Binnen de bachelor zal dit vooral gaan om het volgen van onderwijs en het lopen van stages,
waarbij geen medische verrichtingen mogen plaatsvinden. Binnen de master wordt er over
nagedacht om het netwerk van hoogleraren en PI’s te gebruiken, waardoor studenten de
mogelijkheid te krijgen om naar het buitenland te gaan.
De SR heeft het OTgen er op gewezen dat internationalisering een kernpunt van de A3 is en dat
het ook een groot thema is voor de student. Momenteel zijn er mogelijkheden voor
internationalisering vanuit de IFMSA en de faculteit. Daarnaast regelen verschillende studenten
zelf een buitenlandse stage. Echter de meeste studenten weten het international office niet te
vinden en zijn niet bekend met de verschillende mogelijkheden. De mogelijkheden om naar het
buitenland te gaan worden daardoor niet altijd volop benut. Deze kloof in de
informatievoorziening naar studenten moet worden opgelost. Marit en Manoek zullen met Ina
ten Have(beleidsmedewerker internationalisering) contact opnemen over de promotie van het
international office.
De SR, het OTgen en de werkgroep internationalisering moeten als 1 front optrekken, elkaar
helpen en de handen ineenslaan om internationalisering te promoten en op de kaart te zetten.
Jan Hindrik zal dit academisch jaar een visie schrijven over internationalisering namens het
OTgen.
7. WVTTK
Er zijn twee onderwerpen ter tafel gekomen:
- Bij de curriculumherziening van curriculum 93 naar Curius is er een conversietabel
ontwikkeld, waarbij het behalen van bepaalde vakken kon gelden als vrijstelling voor andere
vakken. De SR heeft gevraagd of het mogelijk is om een dergelijke conversietabel voor de
huidige curriculumherziening te maken. Het OTgen heeft aangegeven dat dit niet mogelijk is
in verband met de opbouw van Epicurus.
- De MFAS heeft het OTgen verzocht na te denken over een uitzondering op de
nominaalregeling voor bestuursleden van de MFAS, omdat ze tijd investeren in het AMC en
het onderwijs. Het OTgen is niet principieel tegen, maar zou graag weten hoe de SR
tegenover de plannen staat. De SR heeft kortstondig gediscussieerd over het verzoek van de
MFAS. Uiteindelijk is besloten dit binnen de SR te bespreken en er per mail op terug te
komen.
8. Mededelingen en rondvraag
- De coördinatoren van het IHK onderwijs zijn het onderwijs rondom de IHK coschappen aan
het hervormen. De SR heeft in november met hen om de tafel gezeten om de plannen te
-
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bespreken. De SR heeft daarna te weinig van de coördinatoren vernomen om een beeld te
kunnen vormen over de huidige vorderingen en maakt zich zorgen over de stand van zaken..

Het OTgen heeft aangegeven dat er binnenkort een bespreking plaats zal vinden tussen het
OTgen en de coördinatoren. Hier kan een masterlid van de SR of Yosta Vegting bij aan
sluiten.
- Binnenkort zal de UvA onderwijsdag plaatsvinden. Het OTgen heeft de SR gevraagd na te
denken over onderwerpen die besproken kunnen worden. Daarnaast mag de SR zelf
besluiten hoe groot de rol is die zij willen spelen omtrent promotie, praatjes,
discussieplatforms, participatie etcetera.
- Het OTgen heeft aangegeven dat zij vernomen hebben van de proefvisitatie commissie dat
de SR zeer kritisch is geweest tijdens de proefvisitatie. Het OTgen vraagt zich af of de SR
voldoende geïnformeerd is geweest met betrekking tot interventies die sinds de vorige
visitatie zijn gedaan. De SR denkt goed geïnformeerd te zijn geweest en had vernomen juist
kritisch te moeten zijn, zodat opvallende onderdelen extra toegelicht konden worden in de
kritische zelfreflectie. De SR heeft aangegeven de kritiek opbouwend bedoeld te hebben en
de interventies als zeer positief te ervaren.
9. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
10. Einde vergadering
Diederick sluit de vergadering om 18:05.
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