Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 23-04-2019
Aanwezige
raadsleden

Liesanne van Veen, Maartje Serlé, Ilse de Boer, Johanna da Silva Voorham, Manon Brakenhoff,
Stijn Tesser, Pepijn Bakker (vanaf 17:45), Daniëlle de Nobel

Afwezig

Hanna Post, Sanne Evers

Gast
Notulist

Neeltje Rosenberg

Agenda
1.

Opening

2.

Persoonlijk

3.

Post in/uit

4.

Actielijst

5.

Vaststellen notulen

6.

Updates

7.

Punten PR

8.

Mededelingen

9.

Vaststellen agenda

10.

OTgen notulen vaststellen

11.

Update OER

12.

Overgangsregeling MI

13.

Notulen screening

14.

Nabespreken AUMC rookvrij

15.

WVTTK

16.

Mededelingen & rondvraag

17.

Evaluatie PV

18.

Nieuwe agendapunten

19.

Nieuwe actielijst

20.

Einde vergadering

Om 17.00 uur
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1. Opening
Liesanne opent de vergadering om 17:00.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- We hebben een mail van het Centrum voor Evidence-Based Education (CEBE) dat de
nominaalregeling is vastgesteld.
- We hebben een mail van de Opleidingscommissie (OC) Geneeskunde over het
Onderwijs- en Examenreglement (OER) van Epicurus.
- We hebben een mail van het Opleidingsteam Medische Informatiekunde (OTMI) over het
definitieve toetsbeleid van MI-X.
- We hebben een mail van dhr. Verheijck met de nieuwe datum van het GKLO jaar 3
tentamen: 27 mei.
4. Doorlopen actielijst
1. Bezig
2. Gedaan
3. Gedaan

Liesanne

4. Niet gedaan
5. Niet gedaan, nog
niet ontvangen
6. Niet gedaan
7. Niet gedaan

Sanne

Maartje

Gaat de agendapunten in het gremia update bestand zetten.
Gaat naar de uitnodiging van Stichting Toekenningen kijken.
Gaat aan de CSR vragen hoe het zit met de verdeling van vakken in het
curriculum op andere faculteiten.
Gaat voor 27 april een Newsflush stukje schrijven.
Gaat de vacature van dhr. Lont doorsturen.
Gaat voor 27 april een Newsflush stukje schrijven met Ilse.

8. Niet gedaan
9. Gedaan

Hanna

Gaat een reactie naar dhr. Lonkhuijzen sturen over wat de SR doet met
het plan voor een rookvrij Amsterdam UMC.
Gaat voor 27 april een Newsflush stukje schrijven.
Gaat de woordverdeling voor de Newsflush sturen.

10. Niet gedaan

Ilse

Gaat voor 27 april een Newsflush stukje schrijven met Sanne.

11. Niet gedaan

Johanna

Gaat voor 27 april een Newsflush stukje schrijven.

12. Gedaan

Stijn

Gaat de punten opsturen naar denkmee.uva.nl.

Pepijn
Manon
Daniëlle
13. Gedaan
14. Gedaan
15. Bezig
16. Gedaan

Neeltje

Gaat de richtlijnen omtrent vertrouwelijke notulen bijwerken en in een
nieuw vergaderstuk zetten.
Gaat een indeling maken voor het screenen van de notulen.
Iedereen Gaat de updates in het gremia update bestand zetten.
Gaat de notulen screenen op vertrouwelijke informatie.
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5. Vaststellen notulen
De notulen van 15-04-2019 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- Ilse heeft maandag 15-04-2019 een overleg gehad met Tom Broens
(Opleidingsteam(OT)), Frans Voorbraak (EC) en Ronald Wilders(OC). Er is overlegd over
de overgangsregeling van het oude curriculum MI naar MI-X.De nieuwe
overgangsregeling gaan wij ook deze vergadering bespreken.
- Sanne en Ilse hebben donderdag 18-04-2019 een overleg over de Onderwijs-en
Examenregeling (OER) Medische Informatiekunde bijgewoond. Bij dit overleg waren
Hotze Lont, Tom Broens (OT), Floris Wiesman (OT), Ronald Wilders(OC), Yasir Sariaslan
(OC) en Bianca Blom (EC) aanwezig. De OER van de master is stap voor stap
doorgenomen. Onze punten zijn allemaal goedgekeurd, behalve dat de Studentenraad bij
de evaluaties aanwezig mag zijn. Wel mogen wij verzoeken sturen om bij de evaluatie
aanwezig te zijn. Wij zullen nu een nieuwe versie van de master OER toegestuurd krijgen
en deze goedkeuren (als het goed is).
- Liesanne en Danielle zijn 17-04-2019 aanwezig geweest bij het Onderwijs- en
Examenreglement (OER) overleg over de master Geneeskunde. Hierbij waren ook Hotze
Lont, Jan-Hindrik Ravesloot, Paul van Trotsenburg, Examencommissie (EC) en
Opleidingscommissie (OC) aanwezig.
- Liesanne, Sanne en Hanna hebben op 15-04-2019 met Jelmer van Lieshout en Ronald
Wilders van de Opleidingscommissie (OC) gesproken over onze input voor het
Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de bachelor Geneeskunde. De belangrijkste
punten zijn:
- Zowel de OC als de SR zijn van mening dat de bachelorthesis geschrapt moet worden
als ingangseis voor Opmaat naar de praktijk.
- De OC gaat kijken of het honours reglement klopt.
- De mogelijkheid tot een persoonlijke nabespreking met de examinator is nu
geschrapt uit de OER. SR en OC gaan navragen waarom dit is gebeurd en bij
onvoldoende onderbouwing aandringen dat dit wel in de OER moet komen.
- De OC is het eens met ons punt dat ook de SR op de hoogte moet worden gehouden
over voortgang van verbeteracties naar aanleiding van vakevaluaties. Ze zetten dit in
hun advies.
Liesanne, Sanne en Maartje waren bij het coördinatorenoverleg op 16-04-2019
aanwezig. Hier zijn de volgende punten besproken:
1. Curius +
a. Er komen 2 herkansingen voor GKLO om dat eerdere herkansing volgens de
EC niet representatief was.
b. Voor Curius + wordt nogmaals een OER vastgesteld.
2. Evaluatie Epicurus:
a. Hierin is het plan van uitvoering toegelicht.
3. Curriculum database:
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-

-

-

a. Dit wordt momenteel gemaakt, zodat er overzicht is van de verschillende
onderwerpen en eindtermen van het raamplan, voor betere aansluiting
tussen vakken en om overlapping te voorkomen.
b. Verwachting dit in de zomer af te hebben.
4. Studentwerkplekken:
a. Software van studentenwerkplekken wordt overal gelijk getrokken en
geüpdatet.
Liesanne, Sanne en Hanna waren op 16-04-2019 bij het Curius+ overleg aanwezig. De
belangrijkste punten van ons maandelijkse overleg met Saskia Peerdeman en Etienne
Verheijck over Curius+ waren:
- Voor GKLO jaar 2 en jaar 3 komt nog een kans, omdat het tentamen volgens de
examencommissie (EC) niet representatief was. Dit was per abuis al in het rooster
gezet, terwijl het nog moest worden afgestemd met onder andere onderwijssupport
of het wel mogelijk was op de geplande datum. We hebben er nogmaals op
aangedrongen dat direct communiceren veel onrust bij studenten wegneemt. Saskia
Peerdeman gaat dit in de gehele organisatie implementeren dat als
tentamenuitslagen verlaat zijn, dat het dienstencentrum dan een bericht op Canvas
zet.
- Studenten die een brief krijgen dat ze uit de opleiding zijn gezet, kunnen eventuele
cijfers die daarna nog bekend worden niet inzien. Als ze in bezwaar willen, kunnen
ze dit echter wel via de EC regelen.
- Binnen twee weken ontvangen we de OER.
- Er wordt gekeken naar een extra inlevermoment voor de bachelorthesis in juni, om
zo de instroom in de coschappen te spreiden.
Maartje is naar de evaluatie van RA-1 geweest. De volgende punten kwamen in de
evaluatie naar voren:
- De studenten vonden dit blok erg pittig en uitdagend;
- Het tentamen werd als te moeilijk ervaren ten opzichte van eerdere jaren. Dit werd
ook door recidivisten aangegeven;
- De tentamenvragen bevatten onduidelijkheden;
- Het tentamen bevatte 5 sleutelfouten (dat er een verkeerd antwoord is goed
gerekend);
- Bij het practicum histologie was er tijd te kort en te weinig begeleiding;
- De antwoordmodellen bevatten vaak geen antwoord, maar een verwijzing naar
aantal pagina’s in het boek;
- Er kwamen vaak geen patiënten naar patiëntcollege, in plaats daarvan werd extra
stof gegeven, wat niet opgenomen werd.
Liesanne is op 17-04-2019 naar de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad
(CSR) geweest. De volgende punten zijn besproken:
- De CSR heeft besloten de brief van de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen (FMG) aangaande duurzaamheid te ondertekenen;
- CSR regulations zijn besproken. De CSR heeft besloten niet mee te gaan in het
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voorstel van Juridische Zaken(JZ) om het opleidingsspecifieke deel van het
Studentenstatuut te verwijderen. De CSR vraag JZ hier verder onderzoek naar te
doen;
- Election regulations zijn besproken (update volgt ook als notulen er zijn);
- Er is gesproken over welke goodies besteld zullen worden voor de kiesweek voor de
CSR;
- Er is kort gediscussieerd over het BSA en wat de CSR daarvan vindt. Er miste echter
wat input van de FSR’en en argumenten over het algemeen, dus het wordt volgende
week verder besproken. Van de FSR FdG is nog input van Medische Informatiekunde
nodig;
- Er komt een nieuwe UvA app. De CSR was voornemens een enquête onder studenten
uit te zetten om te vragen wat zij de perfecte app zouden vinden. Nu blijkt het dat
bureau communicatie al een gelijksoortige enquête heeft gehouden een jaar geleden,
dus de CSR heeft besloten dit niet meer te doen. Er is een opzet van de nieuwe app
getoond, waar de CSR enthousiast over is. Wel mist de CSR nog het ‘engagement’ deel
van de app, waarin studenten betrokken worden bij de faculteit op verschillende
manieren;
- Er is gediscussieerd over het invoeren van kiesdistricten voor de CSR om te
waarborgen dat direct verkozen leden van de CSR van meerdere faculteiten komen.
Uiteindelijk is er besloten dat dit erg ingewikkeld is en niet direct nodig, aangezien
het eigenlijk de afgevaardigden zijn die moeten waarborgen dat iedere faculteit
vertegenwoordigd is. Hieruit volgde het punt dat dit in de praktijk soms lastig is
door aanwezigheid en update mogelijkheden. Betreffende de betrokkenheid van
afgevaardigden zal volgende week een vergaderstuk op de PV komen;
- Er zal worden gekeken wat de mogelijkheden zijn om een dakpansysteem in te
voeren voor direct verkozen CSR leden. Dit om de continuïteit te waarborgen.
Afgevaardigden zullen wel op hetzelfde moment blijven wisselen.
7. Punten PR
- Volgende week komt de vacature voor de klankbordgroep, Sanne gaat deze plaatsen.
Vanuit MI is er een vacature voor een Geneeskundestudent die parttime les kan
geven. Vandaag hebben we een verzoek voor promotie van de UvA Health week
ontvangen. Dit gaan we zeker op Facebook plaatsen, omdat dit punt goed aansluit bij
onze speerpunten.
- De vergoeding voor coassistenten is uitbetaald, misschien kunnen we hier een
bericht over plaatsen? Echter heeft nog niet iedereen het geld al gekregen, dus we
besluiten hiermee te wachten.
- De UvA app wordt vernieuwd, daar komt een bericht over zodra er meer bekend is.
- Zaterdag 27 april moeten de stukjes voor de Newsflush af zijn.
8. Mededelingen en rondvraag
- Johanna kan het besluit over de rol van de Studentenraad bij Student Engagement niet
terugvinden in de notulen. Kort samengevat kwam dat op het volgende neer: we willen
wel betrokken zijn bij Student Engagement, maar geen verantwoordelijkheden krijgen
aangezien we geen uitvoerend en continu orgaan zijn.
9. Vaststellen agenda
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We hebben het agendapunt ‘Update OER’ geschrapt van de agenda. Hierna is de agenda
vastgesteld.
10. OTgen notulen vaststellen
De OTgen notulen zijn vastgesteld.
11. Overgangsregeling MI
Vanaf september 2019 gaat de nieuwe bachelor MI-X van start. Daar is op dit moment een
nieuwe OER voor gemaakt. Er zijn nu dus 3 OER’en en een overgangsregeling voor MI:
master, bachelor, MI-X en de overgangsregeling. Aangezien er op dit moment problemen zijn
met de overgang tussen Curius+ en Epicurus, lijkt het ons zinvol om dit goed te bespreken.
Naar aanleiding van het document ‘Overgangsregeling bachelor MI naar MI-X’ hebben we de
volgende opmerkingen:
- Het remediëringstraject is weinig concreet en hier zijn verder geen maatregelen bij

beschreven. Dit stond ook in de overgangsregeling van Curius+ naar Epicurus en rondom dit
punt zijn problemen ontstaan. Het gaat bij MI natuurlijk wel over veel minder studenten,
waardoor de situatie niet vergelijkbaar is. We gaan onze zorgen hierover uiten. In ieder
geval zouden studieadviseurs op de hoogte moeten zijn van de taken die dit met zich
meebrengt en de inhoud van de overgangsregeling. We gaan dit ook opnemen in het
overdrachtsdocument voor onze opvolgers.
- Het aantal EC’s (studiepunten) is aangepast per vak in MI-X. De EC’s van vakken in het
nieuwe curriculum zijn dus niet altijd equivalent aan de EC’s van de vergelijkbare oude

vakken. Dit kan een probleem zijn als je in het oude curriculum zit, maar een vak uit het
nieuwe curriculum moet herkansen met een hogere studielast. Om dit probleem op te lossen
zou je een vak moeten opdelen, zodat je als herkanser maar een deel van het vak hoeft te
halen dat een gelijk aantal EC’s heeft in vergelijking met het oude vak. Een andere
tegemoetkoming voor dit probleem zou kunnen zijn dat er meer herkansingsmogelijkheden
van de toetsen van het oude curriculum komen. Nu mag een student 2 keer een vak
herkansen in het oude curriculum en daarna 2 keer in het nieuwe curriculum, dus 4 kansen
in totaal.
- De bachelorthesis en E-health in het oude en nieuwe curriculum lijken niet overeen te
komen. Dit gaat Ilse navragen.
- We vragen ons af of het mogelijk is om voor een deel van een vak vrijstelling krijgen, als het
vak in het nieuwe curriculum meer EC kost dan in het oude curriculum.
Aan de hand van de punten van de Raad van Advies hebben we nog het volgende
commentaar:
-

De overgangsregeling moet opgenomen worden in de OER’en van MI en MI-X.
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-

Artikel 2b: het is onduidelijk of je met een BSA-dispensatiegrond ook dispensatie kan
krijgen voor de overgangsregeling.

-

Artikel 3: het is onwaarschijnlijk dat er een 5e herkansing komt. Bovendien gaat het
om veel minder vakken die geen equivalent hebben.

-

Artikel 4: Dit is wel haalbaar; hier hoeft geen extra herkansingsmogelijkheid voor te
komen.

-

Het project wordt meestal meteen gehaald; hier hoeven we geen opmerking over te
maken.

-

Is er een mogelijkheid om een vak ergens anders aan de UvA te volgen? Bijvoorbeeld
de vakken waar geen equivalent voor is in MI-X. We gaan verzoeken of er uitgezocht
wordt of er wel andere equivalente vakken zijn bij andere studies.

-

We begrijpen niet waarom er een einddatum is bepaald. In principe zou het haalbaar
moeten zijn, maar er kunnen altijd persoonlijke omstandigheden zijn waardoor de
datum niet gehaald wordt. Bovendien zien wij geen noodzaak in een einddatum,
aangezien de toetsen uit het oude curriculum al veel eerder niet meer aangeboden
worden. Alle studenten volgen dan dus al vakken in MI-X en we zien dan ook geen
toevoeging in het verplicht laten overgaan naar het nieuwe bachelorprogramma. We
gaan dus pleiten voor geen einddatum.

Verder is het volgende besproken:
-

Herkansingsmogelijkheden vinden volgens het huidige plan plaats met een dag ertussen. Het
eerste idee was om maximaal 2 vakken te herkansen en elke dag een herkansing te plannen.
Nu is er een compromis gesloten door één herkansing in de kerstvakantie te laten
plaatsvinden en er daarnaast 2 herkansingen in de zomervakantie gemaakt mogen worden.
De herkansingen in de zomer zullen om de dag plaatsvinden. Het idee is dat er daardoor
‘ambitieuze studenten’ ontstaan, die überhaupt niet hoeven te herkansen. Echter lijkt ons dit
geen realistische verwachting en bovendien weet je niet hoe het nieuwe curriculum uitpakt.
In Epicurus is er 1 herkansing per drie dagen; dat is krap, maar haalbaar. We moeten
uitzoeken wat de rechten van een student zijn omtrent het aantal herkansingsmogelijkheden
per tentamen en per week.

12. Notulen screening
We gaan bij alle punten in het screeningsdocument zetten of we het ermee eens zijn.
Voorstel van Sanne is om de irrelevante dingen te laten staan in de online notulen van het
verleden en alleen de notulen aan te passen waar echt vertrouwelijke informatie in staat.
De aangepaste richtlijn is goed en gaan we opnemen in het overdrachtsdocument. Daarin
komen ook de regels over afkortingen en naamgebruik te staan.
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13. Nabespreken AUMC rookvrij
We staan achter het plan om het Amsterdam UMC rookvrij te maken. Wel denken we dat er
goed moet worden nagedacht over de plek van afgrenzing: het is vervelend als er op een
plek allemaal rokers groeperen en dit overlast geeft. Opzich heb je dit nu ook al op bepaalde
plekken, maar het is wel vervelend als dit een plek wordt waar iedereen langs loopt zoals
een brug. Het rookvrij maken van de faculteitsingang is lastig en we weten niet in hoeverre
de sociale controle genoeg is om de regels te volgen. Ook zijn we benieuwd naar de
mogelijkheden voor counseling van studenten bij stoppen met roken. Hier gaat dhr.
Lonkhuijzen achteraan voor ons. De Epsteinbar rookvrij maken lijkt ons ook een lastig punt.
De vraag is hoe erg het is als er nog in de bar gerookt wordt. We zijn echter wel voor een
consequent beleid en als je goede consequenties verbindt aan de regels werkt het wel. Het
handhaven van de regels in de bar ligt vooral bij het bestuur van de MFAS. We willen dat de
studenten goed betrokken worden en awareness creëren. We hopen dat er ook een
campagne komt gericht op studenten. De volgende punten gaan we sturen aan dhr.
Lonkhuijzen:
- Grenzen rookvrij: de grenzen van het rookvrije gebied moeten geen ‘rokers-poort’ worden,
mogen geen overlast veroorzaken en moeten duidelijk aangegeven worden.
- Stapsgewijze invoering: voorafgaand aan de invoering van het beleid per 1 oktober 2019
zouden wij graag een lange aanloop zien met een campagne die ook op studenten gericht is.
We denken dat de cultuuromslag stapsgewijs gemaakt zal moeten worden, zonder een al te
strenge handhaving in het begin. Het begin van deze campagne kan mogelijk samenvallen
met de introductieweek
- De regels voor de Epsteinbar zullen overlegd moeten worden met het bestuur van de MFAS.
- Er moet hulp aangeboden worden voor studenten die willen stoppen met roken.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Binnenkort hebben we een gesprek met de Ondernemingsraad (OR); daarin kunnen we
laten blijken dat we positief staan tegenover het rookvrij maken van Amsterdam UMC en
kunnen we vragen wat hun overwegingen zijn over het plan.
14. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
15. Mededelingen en rondvraag
Er waren geen mededelingen of rondvragen.
16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
17. Actielijst
Liesanne Gaat voor 27 april een Newsflush stukje schrijven.
Gaat het remediëringstraject nieuwe curriculum MI op het
overdrachtsdocument zetten.
Sanne
Gaat voor 27 april een Newsflush stukje schrijven met Ilse.
Gaat de vacature van dhr. Lont doorsturen, als we deze binnen krijgen.
Maartje Gaat voor 27 april een Newsflush stukje schrijven.
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Gaat een reactie naar dhr. Lonkhuijzen sturen over wat de SR doet met
het plan voor een rookvrij Amsterdam UMC.
Hanna
7.
8.
9.

Ilse

10.

Johanna

Gaat de update over het gesprek aanpassen voor de notulen.
Gaat voor 27 april een Newsflush stukje schrijven met Sanne.
Navragen hoe het zit met de bachelorthesis en E-health in de overgang
van MI naar MI-X.
Gaat voor 27 april een Newsflush stukje schrijven.

Stijn
Pepijn
Manon
Daniëlle
11.

Iedereen Gaat in het bestand notulen screening opmerkingen toevoegen
(eens/oneens).
18. Nieuwe agendapunten
- Overgangsregeling MI
- Update OER onderhandelingen
- Notulen screening
- Profileringsfonds
- Newsflush
19. Einde vergadering
Liesanne sluit de vergadering om 18:40.
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