
 

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad 
AMC, 11-03-2019 
 
  Aanwezige 
raadsleden 

Liesanne van Veen, Sanne Evers, Maartje Serlé, Hanna Post, Ilse de Boer, Johanna da Silva 
Voorham, Manon Brakenhoff, Daniëlle de Nobel, Pepijn Bakker. 

Afwezig Stijn Tesser 

Gast  

Notulist Neeltje Rosenberg 

 

Agenda 
1. Opening  
2. 5 min Persoonlijk  
3. 2 min Post in/uit  
4. 2 min Actielijst  
5. 5 min Vaststellen notulen  
6. 5 min Updates  
7. 5 min Punten PR  
8. 5 min Mededelingen               
9. 1 min Vaststellen agenda  
10. 10 min Curius+ StaVaZa  
11. 30 min OTgen voorbespreken  
12. 15 min Brief WO in actie  
13. 20 min Selectieprocedure advies  
14. 10 min RvT advies  
15. 5 min Overdrachtsweekend  
16. 10 min  Green Office  
17. 1 min WVTTK  
18. 5 min Mededelingen & rondvraag  
19. 5 min Evaluatie PV  
20. 1 min Nieuwe agendapunten  
21. 2 min Nieuwe actielijst  
22. Einde vergadering  
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1. Opening 
Liesanne opent de vergadering om 18:45. 

2. Persoonlijk 
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.  

3. Post in/uit 
- We hebben een reactie van dhr. Oostra ontvangen met antwoorden op onze vragen over 

de selectieprocedure. 
- We hebben  het Onderwijs en Examen Reglement (OER) van de bachelor Geneeskunde 

ontvangen van dhr. Lont. 
- We hebben een mail van de UvA ontvangen met de vraag om input te leveren voor de 

UvA health week. 
- We hebben een mail van de CSR ontvangen over Studentenservices.  
- We hebben een mail van ‘WO in actie’ ontvangen met een brandbrief voor OCW-minister 

Ingrid van Engelshoven. Dit wordt later deze PV besproken. 
- Het stukje voor het jaardocument is opgestuurd naar de Raad van Bestuur. 

4. Doorlopen actielijst 

1. Niet gedaan 
 
2. Niet gedaan 

Liesanne Gaat het verzoek voor promotie op Facebook doorsturen naar 
Daniëlle. 
Gaat een Newsflush stukje schrijven. 

3. Gedaan 
 
4. Gedaan 
 
5. Gedaan 

Sanne Gaat een Facebook bericht schrijven over de werving van nieuwe SR 
leden. 
Gaat navragen of de termen VUmc en VU vereniging in de adviesbrief 
RvT kloppen.  
Gaat bij de jaarvertegenwoordiging peilen hoe het met de 
responsiecolleges staat. 

6. Gedaan 
7. Gedaan 
8. Niet gedaan 
 
9. Gedaan 

Maartje Gaat dhr. Oostra mailen over de selectieprocedure. 
Gaat de adviesbrief van Daniëlle over de zij-instroom nalezen. 
Gaat bij de jaarvertegenwoordiging peilen hoe het met de 
responsiecolleges staat. 
Gaat een vergader verzoek sturen over een afspraak met Jan de 
Wolde. 

10. Gedaan 
11. Gedaan 

Hanna Schrijft een stukje voor het jaarplan van de RvB. 
Gaat mokken bestellen 

12. Bezig 
13. Niet meer 
nodig 

Ilse Gaat een Newsflush stukje schrijven. 
Gaat de namen van de MI studenten die een bol.com cadeaubon 
hebben gewonnen doorsturen. 

14. Niet meer 
nodig 
15. Gedaan 
 
16. Gedaan 
 

Johanna Gaat een mail opstellen over de nageplaatste studenten. 
 
Gaat de reactie op de adviesbrief van de oude SR over de 
selectieprocedure bekijken. 
Gaat bij de jaarvertegenwoordiging peilen hoe het met de 
responsiecolleges staat. 
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17. Bezig Gaat een Newsflush stukje schrijven. 
18. Niet 
gedaan 

Stijn Gaat een vergaderstuk over recidivisten maken. 

  Pepijn  

19. Gedaan Manon Gaat het verzoek voor promotie op Facebook doorsturen naar 
Daniëlle. 

20. Gedaan Daniëlle Gaat een adviesbrief opstellen over de zij-instroom. 

21. Gedaan Iedereen Gaat zijn/haar OTgen agendapunt voorbereiden. 

 
5. Vaststellen notulen 

De notulen van 04-03-2019 zijn besproken en moeten aangepast worden. Volgende week 
gaan we de notulen vaststellen. 

6. Updates 
- Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) updates van 09-03-2019: 

▪ Wat ons ziekenhuis wil doen met de coassistentenvergoeding (verdeling over alle 
coassistenten, ongeacht perifeer of UMC locatie) mag niet volgens de afspraken die 
gemaakt zijn en hoe het in de cao is vastgelegd. Het is bovendien uitdrukkelijk niet 
gewenst dat het op deze manier aangepakt wordt, omdat we als studenten zo heel 
zwak staan in de onderhandelingen met de perifere ziekenhuizen die in april van 
start gaan. De afspraak is: voor elke maand coschap (uitgezonderd 
wetenschappelijke stage en coschappen buiten de opleiding om) in een UMC 
ontvangt de student 100 euro vergoeding. Dit geldt niet voor onderwijs- of 
vakantieweken en het bedrag moet uit het zorgbudget betaald worden (niet uit 
onderwijsbudget). Er wordt nu besloten of dit bedrag belastingvrij wordt uitgekeerd.  

▪ Uit onze inventarisatie blijkt dat er veel verschil is tussen de CoRaden (taken, 
vergoeding). Sommige CoRaden zouden ook adviesrecht hebben. Danielle gaat nog 
eens goed uitzoeken wat precies de taken zijn en gaat kijken hoe ze dit kan 
optimaliseren binnen onze organisatiestructuur. 

▪ Andere onderwerpen die besproken zijn, zijn de inrichting van vaardigheidslijnen op 
verschillende faculteiten, mogelijkheden tot het behalen van BKO/STOK op 
verschillende faculteiten, invulling van decentrale selectie (als je hier meer over wil 
weten dan kan je dit opzoeken in de notulen). 

▪ Op landelijk niveau zijn ze volop bezig met de invullen van het raamplan 
Geneeskunde. Klankbordgroepen met vertegenwoordigers van alle UMCs vinden 
plaats waarin kleine onderwerpen worden uitgelicht en uitgewerkt tot eindtermen. 
Als eerste try out wordt dit nu met voeding en leefstijl gedaan.  

▪ De Geneeskundestudent is bezig met rapporten over belasting van coassistenten 
(mag max. 46 uur per week, ze zijn nu aan het inventariseren of hieraan gehouden 
wordt) en seksuele intimidatie.  

▪ Op overheidsniveau speelt de verdeling van onderwijsgelden. De Technische 
Universiteiten willen meer geld per student en dit zou dan theoretisch gezien leiden 
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tot 40% minder geld per Geneeskundestudent. De NFU is hier volop mee bezig en 
heeft een brief geschreven met uitleg waarom dit alles behalve wenselijk is (vooral 
met de insteek dat het dure onderwijs juist het onderwijs is wat 
Geneeskundestudenten nodig hebben om goede artsen te worden). 

▪ Onderzoek naar diversiteit heeft laten zien dat slechts 12% van de 
Geneeskundestudenten laag opgeleide ouders heeft, dit ligt onder het gemiddelde. 
Dit is niet wenselijk gezien de wens tot diversiteit.  

▪ Het IMS congres zal georganiseerd worden door Maastricht en gaat over 
Geneeskunde van de toekomst (e-health, preventie, internationale studenten etc). 

- Johanna en Maartje hadden donderdag 06-03-2019 een afspraak met Hotze Lont, Gerard 
Spaaij en Janneke van der Hulst (CEBE) over de komende evaluatie van Epicurus. Hierbij 
werden de door ons verstuurde vragen/opmerkingen over de evaluatie besproken. Over het 
algemeen waren ze het met onze opmerkingen eens. Ze willen de geëvalueerde onderdelen 
vergelijken met onderdelen van andere faculteiten. De twee grootste onderdelen die 
geëvalueerd zullen worden en terugvoeren op de basisbeginselen van Epicurus zijn AV en 
Flipped classroom. Responsiecolleges zullen niet apart geëvalueerd worden, maar vallen wel 
onder bepaalde onderdelen. We hebben onze zorgen geuit over het gebruiken van de 
voortgangstoets als maatstaf voor de kwaliteit van het curriculum (onze voortgangstoets 
scores vergelijken met die van andere faculteiten). Andere faculteiten hanteren echter 
andere regels omtrent de verplichting en scoring van de voortgangstoets waardoor het naar 
onze mening niet goed vergelijkbaar is. Onze oplossing was om onze scores met die van het 
oude curriculum te vergelijken i.p.v. met andere faculteiten.  Curius+ gebruikte echter ook 
andere regels omtrent de voortgangstoets, dus dat is niet de oplossing voor het probleem 
van het vergelijken van de voortgangstoets met andere faculteiten. Het CEBE heeft wel een 
manier om te corrigeren voor het verschil bij andere faculteiten en zal dit dus alsnog doen. 
Welke master ze willen gebruiken om de aansluiting te evalueren is nog niet bepaald. Ze zijn 
het eens met ons voorstel om het studentenperspectief te betrekken bij het evalueren van 
de overgang van Curius+ naar Epicurus. Er wordt een werkgroep gevormd voor de evaluatie 
van Epicurus, waar een studentlid in mag plaatsnemen die door ons gekozen is. Hoewel ze 
ons punt snappen, vinden ze het lastig om de roostering/blok volgorde van Epicurus onder 
een van de evaluatie onderdelen te schuilen. De SR zal op twee momenten om advies 
worden gevraagd en wij hebben aangegeven dat we graag op de hoogte willen worden 
gehouden van de voortgangen. Daarbij hebben ze onze hulp gevraagd bij het helpen werven 
van studenten voor de evaluatie teams en hulp bij het promoten van de evaluatie. To Do: ze 
willen graag nog een soort adviesbrief krijgen over ons oordeel over het eerste voorstel van 
de evaluatie (met deze antwoorden meegenomen). 

- Johanna was vorige week 26-02-2019 bij de evaluatie van WDD-1. Over het algemeen waren 
de studenten tevreden over het blok en het tentamen. De officiële tentamenuitslag was toen 
nog niet bekend, maar het tentamen is goed gemaakt. De keuze voor het verdelen van de 
tentamenstof heeft goed uitgepakt. De studenten gaven aan dat de studielast niet altijd even 
goed verdeeld was. Er zijn afspraken gemaakt over de tijdstippen van het online komen van 
webcolleges: deze moeten binnen 5 werkdagen online staan. 
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- Johanna heeft op 08-03-2019 met Margot Bary en Ilja Swets (faculty diversity officer) 
gesproken over de huidige stand van zaken van diversiteit en de diversiteitspagina van de 
AMC-UvA. Ilja Swets vertelde dat alles nu goed op gang is gekomen qua diversiteit. De RvB 
heeft gevraagd om een startnotitie te maken voor een diversiteitsbeleid. Dit houdt in dat er 
gestreefd wordt naar het actief ontwikkelen/stimuleren van diversiteit binnen het AMC. Dit 
wordt gedaan door ‘groepen’ op te zetten die ieder een eigen gebied zoals onderwijs of 
onderzoek inventariseren op diversiteit en waar nodig aanpassingen/verbeteringen 
bedenken. Dit zal ook op NFU verband worden bekeken voor o.a. inspiratie en 
samenwerking. Een van die groepen gaat zich bezighouden met onderwijs. Waarschijnlijk zal 
er een SR-lid worden gevraagd om deel te nemen aan deze en misschien andere groepen. 
Het is de bedoeling dat dit in dit/komend jaar op gang is gezet. De diversiteit pagina is bijna 
af, de definitieve inhoud wordt opgesteld en dan digitaal gemaakt. 

7. Punten PR 
- De deadline voor de stukjes voor de nieuwe Newsflush is verplaatst naar aankomende 

vrijdag.  Iedereen leest de stukjes door voor woensdag 20-03-2019. 
- We moeten een stukje schrijven voor de Emphasis. Het thema is eten. Ilse gaat het 

schrijven met een idee van Liesanne; Manon wil eventueel helpen. 
- Vandaag is er een bericht over de werving van de nieuwe raadsleden gepost. Sanne heeft 

een bericht gemaakt voor de curriculum commissie; deze wordt vrijdag gepost. Het 
bericht van Manon is al geplaatst. De NSE staat op de planning, de Green office volgt later 
(content komt deze week). Over de opstelling van de nieuwe collegezaal gaat Sanne een 
stukje schrijven. We hebben nog een verzoek voor promotie van de HLA (Health 
Leadership Academy), hier gaat Daniëlle zich in verdiepen. Hanna gaat de informatie 
over een raadsjaar op de website aanpassen.  

8. Mededelingen en rondvraag 
Er waren geen mededelingen of vragen. 

9. Vaststellen agenda 
Het punt ‘OTgen voorbereiden’ wordt aangepast omdat het OTgen overleg aanstaande 
woensdag niet doorgaat. We gaan bij dit agendapunt kort bespreken wat we met de 
agendapunten voor het OTgen overleg doen en we gaan de deadlines van de OER input 
bespreken.  

10. Curius+ StaVaZa 
Vandaag had de SR een gesprek met dhr. Verheijck en mevr. Peerdeman. Ze hebben nu elke 
week een overleg over studenten; wij krijgen een geanonimiseerd verslag van de 
besprekingen. Binnenkort gaan ze een stroomschema sturen over communicatie naar 
studenten. Er is een mailadres voor studenten; deze wordt binnenkort nog een keer op 
Canvas geplaatst samen met informatie over vragen aan coördinatoren. Wij kunnen dat nog 
extra op Facebook zetten om meer studenten te bereiken.  

11. OTgen bespreken 
Dit is de agenda zoals we die vorige week hebben besproken. Wat we willen doen met het 
agendapunt is als volgt: 
1. 10 min Nageplaatste studenten: doorschuiven naar volgende OTgen overleg. 
2. 10 min Recidivisten: doorschuiven naar volgende OTgen overleg. 

 
Pagina 5 van 8 

Notulen plenaire vergadering, 11-03-2019 
 



 
 
 

 

3. 10 min Kwaliteitsafspraken: doorschuiven naar volgende OTgen overleg. 
4. 5 min Responsiecolleges: dit had al gedaan moeten zijn. Komen we volgende OTgen 

op terug als hier nog altijd niet voldoende mee gedaan is.  
5. 10 min Problemen SAS: wordt op de commissie master vergadering besproken en 

later aangekaart op een apart overleg met dhr. Van Trotsenburg. 
6. 5 min Coschap neurologie StaVaZa: wordt op de commissie master vergadering 

besproken en later aangekaart op een apart overleg met dhr. Van Trotsenburg. 
 
OER input deadlines 

- Medische Informatiekunde: 2 april.  
o De nieuwe OER: donderdag 21 maart wordt deze naar de RvA gestuurd. Pepijn 

leest deze mee. 
o De OER master MI: dinsdag 26 maart wordt deze naar de RvA gestuurd. Hanna 

leest deze mee.  
o De OER bachelor MI: donderdag 21 maart wordt deze naar de RvA gestuurd. 

Maartje leest deze mee.  
Stijn leest met alle drie mee. Ilse gaat de OERen mailen. 
- Master OER Geneeskunde: 4 april. 28 maart wordt deze naar de RvA gestuurd. Dit wordt 

op de commissie master verder besproken. 
- Bachelor OER Geneeskunde: 19 april. 12 april wordt deze naar de RvA gestuurd. Dit 

wordt op de commissie bachelor verder besproken.  
12. Brief WO in actie 

We hebben een mail ontvangen van de organisatie WO in actie met de vraag om een brief te 
ondertekenen. De brief is gericht aan OCW-minister Ingrid van Engelshoven (D66) en is 
geschreven om “de minister op de feiten te drukken en haar in te laten zien dat haar beleid 
onverenigbaar is met wat commissies (en zelfs haar eigen partij) hebben geconcludeerd.”. 
De brief gaat over de onderwijsbezuinigingen en het leenstelsel. 

 
We vinden het taalgebruik van de brief ongepast, op een verkeerde toon en met taal- en 
spelfouten. Er zitten wel goede inhoudelijke punten in. Daniëlle noemt nog dat er feiten 
kunnen ontbreken of verkeerd gepresenteerd worden omdat we onvoldoende geïnformeerd 
zijn. We vinden de brief eigenlijk niet net genoeg geschreven om te ondertekenen. 4 
raadsleden stemmen voor en 4 tegen ondertekening. Daarmee hebben we besloten om de 
brief niet te ondertekenen. Wel gaat Manon een reactie sturen, waarin de taalfouten en toon 
van de brief worden benoemd. Ook komt erin te staan dat we het wel eens zijn met de 
strekking van de brief.  

13. Selectieprocedure advies  
Dit punt is vertrouwelijk en de notulen worden daarom niet gepubliceerd.  

14. RvT advies  
Dit punt is vertrouwelijk en de notulen worden daarom niet gepubliceerd.  

15. Overdrachtsweekend 
Dit punt is vertrouwelijk en de notulen worden daarom niet gepubliceerd. 

16. Green Office  
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Johanna heeft laatst gesproken met een student van de Green Office van de UvA. Hun doel is 
om de universiteit duurzamer te maken met oog op zowel de faculteit als het curriculum. Zo 
maken zij awareness campagnes over het voedsel op campus Roeterseiland en houden zij 
acties om duurzaamheid te bevorderen. Omdat onze faculteit een beetje anders is dan de 
centrale UvA faculteiten hebben zij om onze inzichten gevraagd. Johanna heeft over de stand 
van zaken binnen onze faculteit verteld en besproken wat de Green Office met onze SR wil 
doen. 
 
Ideeën om hier in het AMC iets mee te doen: 
- Het thema duurzaamheid zou bij AV en PO in de leerlijn verwerkt kunnen worden.  
- We kunnen het thema bij de opleiding aankaarten en hier aandacht voor vragen. We 

zouden initiatieven kunnen ondersteunen en versnellen. 
- Hergebruik van plastic stimuleren, bij de Albert Heijn of bekertjes uit de koffieautomaat.  
- We kunnen op zoek gaan naar mogelijkheden om het in de nieuwe master Geneeskunde 

te implementeren. 
 

We gaan brainstormen over mogelijkheden binnen het curriculum. In DNA stond een artikel 
over een soort Green Office voor artsen, waar we inspiratie uit kunnen halen. 
Johanna gaat een nieuw vergaderstuk schrijven met informatie van het DNA artikel erbij.  

17. WVTTK 
Er is niks verder ter tafel gekomen. 

18. Mededelingen en rondvraag 
- Hanna: Aniek Broekhuizen (nieuwe masterassessor Geneeskunde) wil graag met ons 

praten over de samenwerking tussen de verschillende gremia en de invulling van haar 
rol. Daniëlle en Hanna hebben met haar afgesproken om dit maandag 18/3 om 17:30 uur 
te doen, ze nodigt ook Hicham Bouhaddou (bachelorassessor Geneeskunde), Senna 
Diepeveen (lid onderwijs, MFAS bestuur) en OC-leden uit. Wat verwachten wij van haar? 
Zijn er mensen die hier ook graag bij willen zijn? Liesanne en Sanne zijn erbij. 

19. Evaluatie PV 
De SR heeft de PV geëvalueerd.  

20. Actielijst 

1. 
2. 

Liesanne Gaat het verzoek voor promotie op Facebook doorsturen naar Daniëlle. 
Gaat een Newsflush stukje schrijven. 

3. Sanne Gaat een brief aan de RvT opstellen. 

4. 
 

Maartje Gaat bij de jaarvertegenwoordiging peilen hoe het met de 
responsiecolleges staat. 

5. Hanna Gaat de informatie op de website aanpassen. 

6. 
7. 
8. 

Ilse Gaat een stukje voor Emphasis schrijven. 
Gaat een Newsflush stukje schrijven. 
Gaat de OERen mailen. 
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9. 
10. 
11. 

Johanna Gaat een nieuw vergaderstuk selectieprocedure schrijven. 
Gaat een nieuw vergaderstuk over de Green office schrijven. 
Gaat een Newsflush stukje schrijven. 

 Stijn  

 Pepijn  

12. Manon Gaat een reactie sturen naar WO in actie. 

 Daniëlle  

13. 
 

Iedereen Gaat voor woensdag 20 maart commentaar leveren op de Newsflush 
stukjes. 

 
21. Nieuwe agendapunten 

- Selectieprocedure 
- Newsflush 
- Green office 

22. Einde vergadering 
Liesanne sluit de vergadering om 21:15 
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