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Anne Wermelink, Ilse Griffioen, Marieke Kap, Mike Keizer, Demi Dorrepaal, Manoek Spitzers ,
Brenda Fokkink en Max de Vries.
Diederick Jan van Doorn, Marit Schonewille
Merijn Kuit

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

Opening
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Gedragsregels
OTgen

a. Epicurus
i. Keuzeonderwijs
ii. Honours
iii. Zij-instroom
iv. Feedback geven
b. Duba
c. MyAcademyAttendance
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Academische vaardigheden
Voorinvesteringen
Beddentoren Advies brief
Internationalisering brief
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering
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1. Opening
Mike opent de vergadering om 18:35.
2. Post in/uit
Er zijn in de komende week twee gebeurtenissen gepland:
- 21 december 2016, 17:00-18:00 – OTgen vergadering
- 23 december 2016, 17:00-19:00 – WDD kerstborrel, Oude gasthuis
Daarnaast zijn twee relevante mails ontvangen:
- De opleidingscommissie geeft aan dat zij onafhankelijk van de Studentenraad een brief over
internationalisering aan de Raad van Bestuur schrijven.
- Er zijn twee adviesbrieven geschreven door de OC, waarvan ee n over grootschalig klinisch
lijnonderwijs en een over de decentrale selectie.
3. Doorlopen actielijst
De actielijst is doorlopen.
4. Vaststellen notulen
De notulen zijn onveranderd vastgesteld.
5. Updates
De updates zijn door de raadsleden individueel doorgenomen. Tijdens de vergadering is een
update nader toegelicht: Enneke heeft aangegeven dat zij niet blij is over het in januari afnemen
van de sinterklaasenqûete onder Epicurus studenten, omdat dit te dicht op de NSE valt. Daarom
zou zij graag een vermelding van het bestaan van de NSE willen zien op de sinterklaasenquête.
De Studentenraad(SR) heeft besloten dit niet te doen, maar de NSE wel te promoten via
facebook.
6. Mededelingen en rondvraag
- Jaarvertegenwoordiging jaar 2 heeft aangegeven dat er onrust bestaat onder studenten over
de datum van de herkansing van blok 2.1 voortplanting en ontwikkeling. Deze vindt plaats op
de dag na de junior coschappen. Zij zien graag dat studenten eerder weg mogen bij hun
laatste stagedag. De SR is het hiermee eens en zal dit aankaarten bij het OTgen. Graag ziet de
SR een bericht waarin goedkeuring wordt gegeven op blackboard verschijnen.
- Ilse heeft aangekaart dat er moeilijkheden zijn bij de planning van de sollicitaties voor
bachelor assessor in verband met afwezigheid van Moni que tot 2 januari. De SR heeft
besloten dat deze zullen plaatsvinden op 9 of 10 januari. Marieke zal Monique hierover
inlichten.
- Manoek heeft aangegeven dat alle documenten gerelateerd aan het ronde tafel gesprek
over internationalisering dat gehouden werd op het NVMO vanaf vandaag te vinden zijn op
de drive.
- De komende 2 weken zal geen vergadering plaatsvinden in verband met de ke rstvakantie.
7. Vaststellen agenda
De agenda is onveranderd vastgesteld.
8. Gedragsregels
Gabor Linthorst heeft nieuwe gedragsregels opgesteld omdat de huidige verouderd zijn. Hij zou
graag de mening van de SR hierover horen. De SR heeft de gedragsregels besproken en enkele
suggesties voor toevoegingen:
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Docenten moeten tentamens op tijd nakijken.
Docenten hebben een aanwezigheidsplicht.
Docenten vragen regelmatig om goede feedback en zullen dit in ontvangst nemen teneinde
hun eigen functioneren te verbeteren.
- In de gedragsregels staat vermeld dat geen informatie over patiënten verspreid mag worden
per mail of andere elektronische media. Hier moet aan toegevoegd worden dat ook geen
brieven over patiënten verstuurd mogen worden. Daarbij bestaat er de functie veilig
verzenden in de mail, of deze wel gebruikt mag worden is onduidelijk.
- De regel omtrent het betreden van de collegezaal na de start van een klinisch college is in de
afgelopen jaren vervaagd. Deze regel moet strenger nageleefd worden.
Naast deze punten zal de SR bij het opleidingsteam geneeskunde informeren over de onderste
alinea, waar veel in herhaalt wordt en tevens veel in ontbreekt.
-

9. OTgen
Voor de vergadering met het opleidingsteam geneeskunde (OTgen) van 21 december 2016 heeft
de SR de agendapunten door gesproken.
a. Epicurus
Alle punten met betrekking tot Epicurus zijn doorgesproken. De insteek zal met name
informerend zijn met betrekking tot keuzeonderwijs, honoursonderwijs en zij instroommogelijkheden. Daarnaast zal voorgesteld worden om onderwijs met
betrekking tot het leren feedback geven aan te bieden. Mike zal woordvoerder zijn van
dit agendapunt.
b. DuBa
Jan Hindrik Ravesloot heeft een overzicht gemaakt van hoeveel studenten een dubbele
bachelor doen. Tijdens dit agendapunt zal worden geïnformeerd naar de vervolgstap
zoals het OTgen deze ziet. De SR ziet graag dat wanneer twee tentamens op hetzelfde
tijdstip plaatsvinden, dat deze op dezelfde lokatie achter elkaar gemaakt kunnen worden
en om ruilen van verplicht onderwijs zo veel mogelijk te faciliteren. Manoek zal deze
twee punten kort samenvatten en de notulen van de OTgen vergadering van 9
november er op naslaan. Deze korte samenvatting zal naar het OTgen verzonden worden
ter voorbereiding. Mike controleert de formulering en zal het overzicht versturen.
Manoek is bij de vergadering de woordvoerder van dit agendapunt.
c. MyAcademyAttendance
Dit agendapunt zal bestaan uit twee subonderwerpen:
i. Er zal aangekaart worden dat docenten kleinschalig klinisch lijnonderwijs(KKLO)
het niet aangeven bij de onderwijsadministratie wanneer een sessie verplaatst
wordt. Hierdoor kunnen studenten de aanwezigheid niet registreren in
MyAcademyAttendance.
ii. In de master is vaak onduidelijk welke docent het onderwijs zal geven. Het
invoeren van MyAcademyAttendance zou een goede manier zijn om dit wel te
kunnen achterhalen. Daarom ziet de SR het programma graag zo snel mogelijk
ook actief in de master.
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10. Academische vaardigheden
Jan Hindrik Ravesloot heeft zijn plannen met betrekking tot de ontwikkeling van onderwijs in
academische vaardigheden voor Curius+ aan de SR gestuurd. De gehele plannen zijn terug te
vinden in de drive. De SR zal de conclusies die zijn getrokken tijdens de vergadering voorleggen
aan het OTgen tijdens de vergadering van 21 december. In het algemeen heeft de SR
aangegeven te twijfelen over de planning van het invoeren van de interventies. Daarnaast wil de
SR navragen of de plannen binnen de huidige OER van het tweede jaar mogelijk zijn. Jan Hindrik
heeft in totaal 7 interventie voorgesteld:
- Interventie 1: het invoeren van een opdracht waarbij een wetenschappelijk artikel moet
worden uitgeplozen en op een poster gepresenteerd. De SR vindt dit een goede interventie,
maar geeft wel aan dat semester 1 niet meer haalbaar is.
- Interventie 2: het aanpassen van de verslaggevingsopdracht na de junior coschappen. De SR
vindt het onduidelijk wat de aanpassingen zijn en zal dit navragen bij de vergaderin g met het
OTgen.
- Interventie 3: het invoeren van een practicum waarbij een casus wordt omgezet in een PICO
en zoekopdracht. De SR vindt dit een goed, concreet plan.
- Interventie 4: het aanpassen van de KKLO sessies, waarbij alle studenten verplicht een
referaat moeten geven en er tweemaal in de KKLO sessie een artikel uitgepluisd wordt. De
SR heeft aangegeven dat dit organisatorisch lastig kan worden. Er zitten in een
practicumgroep meer studenten dan er referaten zijn. Daarnaast wordt niet bijgehouden
welke studenten gerefereerd hebben. Ook heeft Etienne van Banning aangegeven dat hij
bereid is om 1 KKLO sessie te besteden aan wetenschappelijke vaardigheden. Voor het
uitpluizen van 2 onderzoeken zijn hoogstwaarschijnlijk 2 sessies nodig. Daarom is ook dit
organisatorisch lastig.
- Interventie 5: het schrijven van een critical appraisal topic(CAT) op basis van een casus. De
SR vindt dit een goed idee.
- Interventie 6: het wijzigen van de schrijfopdracht van KKLO. De SR vindt het onduidelijk wat
de aanpassingen zouden zijn en zal dit navragen bij de vergadering met het OTgen.
- Interventie 7: het schrijven van een CAT in het proces rondom de bachelorthesis. De SR
denkt dat hier waarschijnlijk te veel tijd in gaat zitten. Daarbij zou een wijziging in het
onderwijs en examenreglement(OER) moeten plaatsvinden. De SR ziet daarnaast
moeilijkheden wat betreft onvoldoende beoordelingen, gezien het feit dat de veranderingen
het laatste jaar Curius+ betreffen.
Op de vergadering met het OTgen van 21 december zal ook aandacht worden besteed aan de elearning SPSS. Het OTgen zal van te voren geïnformeerd worden over dit agendapunt, opdat zij
zich kunnen voorbereiden. Brenda zal Mike een mail sturen met de exacte vragen die zij over
SPSS heeft.
11. Voorinvesteringen
De verschillende gremia moeten in de loop van de week de adviesbrieven met betrekking tot de
voorinvesteringen inleveren bij het CvB. De SR heeft geconcludeerd niet voldoende
geïnformeerd te zijn. Daarom zal morgen een mail gestuurd worden aan het CvB, waarin
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12.

13.

14.
15.

16.
17.

vermeld wordt dat de documenten waarmee een adviesbrief geschreven kan worden niet
aangeleverd zijn. Daarnaast zal in deze mail worden aangegeven dat de overleggen met de SR
informeel waren en ook als zodanig benoemd moeten worden in zijn adviesbrief.
Het DB heeft een mandaat verkregen om deze mails en de uiteindelijke adviesbrief te schrijven,
zonder deze langs de plenaire vergadering te laten gaan.
Beddentoren Advies brief
De adviesbrief met betrekking tot de herontwikkeling van de beddentorens is besproken.
Inhoudelijk heeft de SR aangekaart dat er bij de verbouwingen rekening gehouden moet worden
met de coassistent. Hoe dit vorm gegeven gaat worden zal nog besproken worden binnen de
commissie master. De commissie master zal de brief voor volgende week inhoudelijk
herschrijven. Vervolgens zal deze op de drive worden geplaatst, opdat de raadsleden deze
eventueel kunnen controleren. De commissie master zal deze vervolgens aanpassen en
verzenden.
Internationaliseringsbrief
De opleidingscommissie(OC) heeft zijn adviesbrief aan het CvB over het
internationaliseringsbeleid apart van de SR verzonden. De brief van de SR over dit onderwerp
moet voor januari verzonden zijn. De opmerkingen die door de raadsleden gemaakt zijn bij dez e
brief zullen verwerkt worden in een adviesbrief van de SR. In deze brief zal de SR zijn steun
betuigen aan de OC, met een aantal kanttekeningen. In deze brief kan tevens verwezen worden
naar een brief die Arjen Meewisse uit de studentenraad ’15-’16 heeft verzonden. Er zal
gecontroleerd worden bij de OC of dit een acceptabele gang van zaken is. De adviesbrief zal
geschreven worden door Manoek en Mike en door Brenda worden gecontroleerd. Verder zal
Mike contact opnemen met Marit met betrekking tot haar dossier. De SR heeft het mandaat
gegeven om deze brief te verzenden zonder dat deze de plenaire vergadering nog langs gaat. Er
zal wel een controletermijn komen voor diegenen die tijd hebben om de brief na te lezen. Deze
zullen worden verwerkt, waarop de brief wordt verstuurd.
WVTTK
Er is verder niets ter tafel gekomen.
Mededelingen en rondvraag
- Brenda heeft op het loca een poster gekregen waarop verschillende dingen zijn
weergegeven, waaronder de artsen instroom en het aantal opleidingsplekken. Zij zal deze
mee nemen naar het AMC, zodat besloten kan worden wat hiermee gedaan wordt.
Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
Einde vergadering
Mike heeft de vergadering gesloten om 20:35.
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