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Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

(020) 56 68 666 
studentenraad@amc.uva. nl 

studentenraad.nl/amc 

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad 
AMC, 27 maart 2017 
 

Aanwezige 
raadsleden 

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

Afwezig Merijn Kuit 

Gast Lars Veldhuis 

Notulist Marieke Kap 

Agenda 
1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Updates 

6. Mededelingen & rondvraag 

7. Vaststellen agenda 

8. OTgen 

9. Studiesucces 

10. Gesprek met Maas Jan Heineman 

11. Kerstherkansing 

12. OER 

13. WVTTK 

14. Mededelingen & rondvraag 

15. Nieuwe agendapunten 

16. Einde vergadering  

1. Opening 
Diederick opent de vergadering om 18:32. 

2. Post in/uit 
Marieke heeft een uitnodiging voor een bijeenkomst over verengelsing van het LOF naar de 
raadsleden doorgemaild. 

3. Doorlopen actielijst 
De actielijst is doorlopen. 

4. Vaststellen notulen 
De notulen van 20 maart 2017 zijn vastgesteld.  

mailto:studentenraad@amc.uva.nl


 
 

 
 

Pagina 2 van 4 
Notulen plenaire vergadering, 27 maart 2017 

 
 

studentenraad.nl/amc  
amc@studentenraad.nl 

 

5. Updates 
De updates zijn individueel door de raadsleden doorgenomen.  

6. Mededelingen en rondvraag 
- De collegezaal stoelen voor het proef zitten staan op plein J. Over twee weken komt er 

een nieuwe proefopstelling met draaibare TBL-stoelen en stoelen met verschillende 
hoogtes van de zitting. 

- Deze week komt er weer een nieuwsbrief. Iedereen moet even goed nadenken over wat 
we in deze brief willen vermelden. 

7. Vaststellen agenda 
Het punt over het dwingend studieadvies wordt naar volgende week verplaatst. 

8. OTGEN 
Sinterklaas enquête 

- Uit de enquête blijkt dat studenten niet weten wat er met hun evaluatieformulieren 
wordt gedaan. De Studentenraad (SR) zou graag zien dat deze evaluaties op Blackboard 
worden gepubliceerd. Het lijkt de SR dan handig als studenten hier een melding van 
krijgen via Blackboard. De studentenraad besluit dit woensdag aan te kaarten op het 
OTGEN. 

- SPSS: Studenten geven aan graag SPSS te leren gebruiken. Dit is een extra bevestiging 
dat het gewild is onder masterstudenten en dat er snel iets met de e-learning voor de 
master gedaan moet worden. 

- De volgende punten uit de sinterklaasenquête zullen besproken worden met Gabor 
Linthorst:  

- Zelfstudieopdrachten 
- Elektronisch portfolio 
- E-books 

 
Farmacotherapie toets  
Brenda gaat dit punt aandragen op het OTGEN. 
 
Brief internationalisering 
De reactie van Jan Hindrik Ravesloot op onze brief met betrekking tot internationalisering is 
besproken. De volgende dingen vielen op: 

- De intra- en extramurale stage is maar twee weken. Er zullen waarschijnlijk dus minder 
mensen naar Suriname gaan dan voorheen. Verder is dit niet de stage waarin je jezelf nu 
echt ‘ontwikkelt’. Wat we bedoelen met internationalisering gaat meer over 
wetenschappelijk onderzoek doen in het buitenland.  

- EU Erasmusprogramma: De SR is van mening dat de studenten hier helemaal niet aan 
mee kunnen doen. Wij doen namelijk niet mee aan Global Exchange. 

- De International Office is niet heel bekend. Het is dus ook niet duidelijk wat je kan doen 
in het buitenland. 

Marit gaat dit punt aandragen op het OTGEN. 
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 Overgangsregeling 

Bij de overgang van het curriculum ‘93 naar Curius+ is er een duidelijke overgangsregeling 
gepubliceerd. Deze regeling gold voor alle studenten die moesten overstappen van curriculum 
en bevatte informatie over welke onderwijseenheden moesten worden gevolgd, en voor welke 
onderwijseenheden vrijstelling werd verleend. Manoek geeft aan dit ook graag voor de overgang 
van Curius+ naar Epicurus te zien. Nu staat er in de OER alleen dat er vrijstelling kan worden 
verleend per individueel geval, op initiatief van de student. De SR is van mening dat het 
duidelijker voor de student is als deze regeling zwart op wit komt te staan, net als bij de vorige 
overgang.  Later kan het eventueel ook worden meegenomen naar de informele rondes van de 
OER. 
Manoek gaat dit punt aandragen op het OTGEN. 
 
StaVaZa Epicurus 
Op het OTGEN gaat de SR een aantal vragen over Epicurus stellen. Dit zal gaan over de 
uniformering van de bezwaarprocedure, de OER van keuzeonderwijs en honours en de 
overgangsregeling van jaar 2 naar jaar 3. 
 
Overig 
De SR en Yosta Vegting (master assessor geneeskunde) vinden dat er heel weinig gebeurt met 
het pre-IHK onderwijs en de IHK-terugkomdagen. Er wordt niet op mails gereageerd en we 
worden weinig betrokken in het proces. De sr gaat dit meedelen op het OTgen.  

9. Studiesucces 
De CSR wil een brief naar het CvB sturen over de 8-8-4 indeling. Deze indeling is niet verplicht 
voor alle opleidingen, maar er zijn toch nog steeds opleidingen die zich hier wel verplicht toe 
voelen. De CSR wil met deze brief duidelijk maken dat dit speel t en wil pleiten voor meer 
flexibiliteit van de opleidingen. De CSR heeft de SR gevraagd of wij nog opmerkingen over de 
brief hebben. Het antwoord op deze vraag is geformuleerd en zal verstuurd worden. 

10. Gesprek met Maas Jan 
 De volgende punten zijn aangedragen: 

- Feedback boekjes master. 
- Overgangsregeling Curius+ naar Epicurus 
- Mental health bij co-assistenten 

11. Kerstherkansing 
Op het vorige OTGEN heeft de SR het over de herkansingen van Epicurus gehad. In de nieuwe 
OER staan alle herkansingen in de zomervakantie. Er is toen besloten dat in ieder geval de OVV-1 
herkansing terug naar de kerst gaat. Nu is de vraag of we dit ook voor OVV-2 willen. Het OTGEN 
heeft al aangegeven dit niet te willen en deze herkansing wel in de zomer te willen houden.  
De SR ziet de herkansing van OVV-2 graag in de kerstvakantie. We moeten wel goed nadenken 
over wat de consequenties hiervoor zijn. 
Tijdens het vorige OTGEN overleg is dit al ter discussie gekomen. Etienne Verheijck verwees toen 
steeds naar literatuur waarin staat dat het niet verstandig is om studenten in de kerst te laten 
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herkansen. De SR is benieuwd naar wat voor literatuur dit is en hierover zal Diederick een mail 
sturen.  
Voor nu besluit de SR dat we gaan voor de herkansing van OVV-2 in de kerst. 

12. OER 
De formats zijn besproken. Er is besloten dat Epicurus flexibiliteit (dat vakken op een bepaalde 
volgorde gevolgd moeten worden) volgende week op de pv wordt besproken. 

13. WVTTK 
Er is niks verder ter tafel gekomen. 

14. Mededelingen & rondvraag 
- Hoe is het met de PDCA cyclus van de master? Marieke gaat hier over mailen 
- Kan er in de nieuwsbrief een stukje over de A-Z lijst van de master? Zo kunnen we het 

meer bekend maken. 
- Yosta verzamelt de mailadressen van de studenten die mee zullen doen met de visitatie 

van de master. 
- Arjen Meewisse kwam laatst langs in de SR-kamer met een vraag over het anatomie 

onderwijs. Vorig jaar heeft de SR namelijk hard gestreden voor zo veel mogelijk 
anatomie onderwijs in Epicurus. Dit zien we helaas niet terug. Marieke gaat uitzoeken 
waarover de vorige SR allemaal gesprekken heeft gehad, zodat we dit de volgende keer 
eventueel op het OTGEN kunnen aankaarten. 

15. Nieuwe agendapunten 
- Dwingend studieadvies 
- Epicurus flexibiliteit 

16. Einde vergadering 
Diederick sluit de vergadering om 20:42. 

 


