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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 20 maart 2017
Aanwezige
raadsleden
Afwezig
Gast
Notulist

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

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
OER
OTGEN
Mental Health
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

1. Opening
Diederick opent de vergadering om 18:35.
2. Post in/uit
Yvonne heeft gemaild met de vraag wie er bij de onderwijs- en examenregeling(OER)
besprekingen zijn. Bij die van Curius+ zullen Manoek en Diederick aanwezig zijn. Daarnaast zal
een coassistent aanwezig zijn, mits de master OER als eerst besproken kan worden. Diederik zal
dit navragen. Bij de OER bespreking van Epicurus zullen Demi en Diederick zijn.
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3. Doorlopen actielijst
De actielijst is doorlopen.
4. Vaststellen notulen
De notulen van 13 maart 2017 zijn vastgesteld.
5. Updates
De updates zijn individueel door de raadsleden doorgenomen.
6. Mededelingen en rondvraag
- In de komende maanden zullen een aantal vergaderingen plaatsvinden op feestdagen,
namelijk Pasen en Pinksteren. Daarom zullen deze vergaderingen verplaatst worden naar de
dinsdag erna, respectievelijk 18 april en 6 juni. Merijn zal hiervoor lokalen reserveren.
- Komende week zal weer een stoelentest plaatsvinden, dit keer voor studenten. Er zullen
teststoelen op plein J worden neergezet met een stembus waar men lootjes in kan doen.
Promotie zal plaatsvinden via facebook en tussen de colleges door zal een dia met promotie
worden vertoond.
- De mail die de onderwijsadministratie naar iedereen zou verzenden over de
studentenraadsverkiezingen is niet verzonden. Daarom zal nogmaals gevraagd worden deze
te verzenden.
7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
8. OER
Alle opmerkingen met betrekking tot de OER zijn besproken.
Diederick zal het Opleidingsteam geneeskunde(OTgen) een aantal vragen sturen:
- In de OER staat vermeld dat er meer ruimte moet zijn voor internationalisering. In welke
vorm dit zal gaan gebeuren is onduidelijk.
- Bij de bespreking van het verplaatsen van de herkansing van het eerste blok naar de zomer
heeft Etienne Verheijk gesproken over literatuur die ondersteunt dat een zomer herkansing
gunstiger is. De SR zou deze literatuur graag willen zien, Diederick zal deze opvragen bij
Etienne.
Daarnaast zijn de opmerkingen die gemaakt zijn bij de OER per curriculum besproken:
Bachelor Curius+
- Punt A4.1.3; de SR heeft het advies dat geformuleerd was herzien en irrelevant bevonden.
- Punt A4.9.1; De SR heeft geconstateerd dat meerkeuze antwoorden vaak niet uitgegeven
worden wanneer studenten vragen het tentamen in te zien. In de OER staat vermeld dat dit
wel zou moeten gebeuren. De SR zal daarom duidelijk maken dat dit punt uit de OER niet
wordt nageleefd en dat ze dit graag alsnog zien gebeuren.
- Punt A8.1; De SR is van mening dat er een betere overgang moet zijn voor studenten die van
Curius+ naar Epicurus overstappen. Hoe deze overgangsregeling inhoudelijk vormgegeven
zou worden is nog onduidelijk. Manoek zal kijken naar de overgangsregeling van de vo rige
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-

-

curriculumherziening(curriculum ’93 -> Curius) en de stelling herschrijven.
Punt A8.2; De SR heeft bij het OTgen reeds een keer aangegeven graag voldoende
herkansingsmogelijkheden voor Curius+ te zien. Daarom zal dit niet als kritiek op de OER
worden aangedragen.
Punt B4.4; De SR heeft bij het OTgen al een keer aangegeven dat studenten het onduidelijk
vinden waar de studiepunten voor farmacologie en farmacotherapie op gebaseerd zijn. Er is
toen besloten dat hier aan niets veranderd hoeft te worden.

Epicurus
-

-

Punt A4.5; De herkansing van het eerst bloktentamen van het tweede jaar zal vanaf volgend
jaar plaatsvinden in de zomervakantie. De SR heeft al eerder gesproken met het OTgen over
het behouden van de kerstherkansing. Nadat de SR de betreffende l iteratuur heeft
ontvangen en doorgenomen, zal hierop teruggekomen worden bij een plenaire vergadering.
Manoek zal controleren of in de OER nog altijd vermeld staat dat voor ieder blok een
oefententamen gemaakt moet worden.

MIK
-

-

Punt 4.8.4; Bij dit punt uit de OER wordt gesproken over de geldigheidsduur van
deeltentamens. De SR vindt het onduidelijk wat er hier verstaan wordt onder
deeltentamens, omdat er verschillende vormen van zijn. De SR zal dit navragen bij het OTMI.
Punt 4.9.2; In dit punt staat vermeld dat tijdstip voor inzage van tentamens gepubliceerd
wordt op de website van de faculteit. De SR heeft opgemerkt dat het momenteel op
Blackboard wordt geplaatst, maar dat dit niet zo verwoord is in het artikel.

Master Curius+
De CoMa heeft het format nog niet ingeleverd voor beoordeling door de gehele SR. Wel hebben
zij een korte update gegeven.
-

-

Voor de farmacologie toets staat in de OER nog geen studiepunt, echter dit tentamen moet
gaan mee tellen. De SR zal daarom het OTgen vragen of voor de toets een EC zal komen te
staan en van welk vak dit EC dan zal worden afgetrokken.
De regelingen rondom ziekte- en zwangerschapsverlof zijn onduidelijk. Dit wordt momenteel
uitgezocht door de CoMa.
Er staat geen termijn voor de periode tussen examen datum en het moment waarop de
examencommissie aangeeft dat een student de studie heeft behaald. De SR zou dit graag wel
zien.
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Alle commissies zullen het format aanpassen en controleren op spel en taalfouten. Na de
eerstvolgende plenaire vergadering zullen de formats verzonden worden.
9. OTGEN
Er zijn verschillende agendapunten aangedragen voor de vergadering van 29 maart 2017 met het
OTgen.
- Sinterklaasenquête: De sinterklaasenquête is bijna af. Marieke en Manoek zullen vanavond
de laatste paar opmerkingen aanpassen. Brenda zal het geheel morgen controleren op taal
en spelling. Op de eerstvolgende PV zullen de opvallende onderdelen van de
sinterklaasenquête die besproken gaan worden met het OTgen nogmaals doorgenomen
worden.
- Farmacologietoets master: Bij de vorige vergadering met het OTgen heeft Paul van
Trotsenburg aangegeven de plannen voor de farmacologietoets te concretiseren in maart.
De SR verneemt graag zijn plannen.
- Brief internationalisering: Er is een antwoord van Jan Hindrik Ravesloot geweest op een brief
die de SR heeft verzonden over internationalisering. Deze brief zal eerstvolgende PV
besproken worden.
- De ‘coschap thermometer’: De coschap thermometer is een aanpassing van een tool
waarmee AIOSSEN hun opleiding kunnen beoordelen. Op het LOCA heeft Brenda vernomen
dat de UvA de enige universiteit is geweest die niet mee zou willen helpen aan de
ontwikkeling van deze tool. Op de vergadering met het OTgen zal nagevraagd worden of dat
klopt en waarom de UvA niet wil meewerken.
- De SR zal de stand van zaken navragen over de volgende onderwerpen:
o Hoe is de stand van zaken omtrent de uniformering van Epicurus en bezwaar maken
op de Epicurus tentamens?
o Hoe ver is de curriculumontwikkeling van Epicurus jaar 2?
o Zijn er richtlijnen voor de overgangsregeling van eerstejaars?
o Hoeveel herkansingen zullen er nog plaatsvinden voor de eerstejaars tentamens?
Jaarvertegenwoordiging jaar 1 heeft van Yvonne te horen gekregen dat zij verantwoordelijk zijn
voor het bijhouden van de vragen die gesteld worden via Blackboard. De SR zal aangeven bij het
OTgen dat dit niet de bedoeling is.
Kort ter tafel gekomen is het nieuwe Blackboard: canvas. Dit wordt gefaseerd uitgerold in 2018.
10. Mental Health
De Centrale Studentenraad heeft een brief geschreven over Mental He alth. Zij hebben gevraagd
om toestemming om de brief namens de FSR geneeskunde te verzenden. De SR heeft besloten
hiermee in te stemmen. Wel zal hierbij vermeld worden dat de brief nogmaals goed nagelezen
moet worden in verband met taal en spelfouten.
11. WVTTK
Er is verder niets ter tafel gekomen.
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12. Mededelingen en rondvraag
- Merijn is er volgende vergadering niet. De vergadering zal gewoon plaatsvinden in de
Visserzaal.
- Als raadsleden opmerkingen hebben over de A-Z lijst, dan kunnen zij die doorgeven aan
Merijn.
13. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
14. Einde vergadering
Diederick beëindigt de vergadering om 20:52.
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