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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 19 juni 2017
Aanwezige
raadsleden
Afwezig
Gast
Notulist

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

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Opening
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Nominaal regeling MFAS
OTGEN
Inwerkweekend
OV-onkostenvergoeding
DSA
NSE
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

1. Opening
Diederick opent de vergadering om 18:30.
2. Post in/uit
Het College van Bestuur heeft gereageerd op de brief over mental health van de centrale
Studentenraad die de Studentenraad(SR) heeft ondertekend. In hun reactie wordt begrip
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

getoond voor het probleem en belang gehecht aan het vinden van een oplossing. In juni zal een
overleg ingepland worden, waar mental health besproken zal worden.
Daarnaast vinden de komende week de volgende overleggen en evenementen plaats:
- 20-06-2017: Onderwijssymposium Blended Learning, 15:00-18:00, CZ-3
- 21-06-2017: OTgen, 17:00-18:00, Visserzaal
- 22-06-2017: Coördinatorenoverleg Bachelor + Master, 15:30-17:30, L2-242
- 22-06-2017: DSJ Symposium NFU, 12:00 -17.30, Utrecht
Doorlopen actielijst
De actielijst is doorlopen.
Vaststellen notulen
De notulen van 12 juni 2017 zijn vastgesteld.
Updates
De updates zijn door de raadsleden individueel doorgenomen.
Mededelingen en rondvraag
- Bij een werkgroep van medische informatiekunde was afgelopen week weer een tafel tekort.
Ilse zal hierover mailen.
- Anne is afgelopen week bezig geweest met de nieuwsbrief, maar heeft deze vooralsnog niet
geheel weten te vullen. Daarom zal het publiceren van de brief uitgesteld worden tot eind
juni.
- Volgende week vindt de vakevaluatie van blok 3.6 Curius+ plaats. Normaal gesproken is Anne
bij de vakevaluaties van het derde jaar aanwezig, echter gaat zij dat deze keer niet redden.
Vaststellen agenda
Aan de agenda zijn de punten ‘inwerkweekend’ en ‘OV-onkostenvergoeding’ toegevoegd.
Nominaal regeling MFAS
Het opleidingsteam geneeskunde(OTgen) heeft de SR gevraagd om het verzoek van de MFAS
voor een uitzondering op de nominaalregeling te beoordelen. Dit gaat de SR komende woensdag
op de vergadering met het OTgen bespreken. De SR zal daar aangeven dat hij begrijpt dat het
MFAS bestuur gecompenseerd wil worden voor de geleverde inzet. Het plan dat er nu ligt zal de
SR echter niet actief steunen, omdat dit niet concreet genoeg is. Wanneer er een overleg komt,
wil de SR wel graag betrokken worden. Tevens vindt de SR dat er breder gekeken moet worden
dan alleen binnen het bestuur van de MFAS.
OTGEN
De agendapunten voor de vergadering met het OTgen die de SR heeft aangedragen zijn
besproken.
- Internationalisering; De insteek voor dit agendapunt zal voorafgaand aan de vergadering van
woensdag besproken worden door Marit, Diederick en Manoek. Marit zal Manoek hierover
berichten. De SR wil in elk geval de toezegging dat alle partijen mee zullen werken aan de
ontwikkeling van minimaal 1 Engelstalig keuzevak. Dit ook in het kader van de kritische
zelfreflectie en het A3 jaarplan van het OTgen.
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Evaluatie Epicurus: Manoek heeft een lijst met sterke punten en verbeterpunten gemaakt ter
evaluatie van Epicurus. Op het OTgen zal de SR vragen hoe zij zelf Epicurus jaar 1 evalueren.
Vervolgens zal de SR met name de aandachtspunten van Epicurus jaar 1 bespreken.
Eventueel kan de lijst na de vergadering naar het OTgen gestuurd worden.
- Begroting: Diederick zal dit agendapunt inleiden. Daarbij wordt per suggestie voor de
begroting gevraagd aan raadsleden hoe ze de suggestie beargumenteren. Eventueel kan bij
dit agendapunt gevraagd worden wat de stand van zaken omtrent de SPSS cursus is.
Daarnaast zijn een rondvraag en een mededeling aangedragen:
-

De SR zal navragen waarom de herkansingen voor de academische vaardigheden en de
leerlijn professionele ontwikkeling nog niet gepland zijn en wat de gevolgen zijn van gemist
verplicht onderwijs.
- In de kritische zelfreflectie staat vermeld dat studenten op de hoogte zijn van de verplichte
e-learning JCI. Echter, uit de enquête van de studentenraad is gebleken dat zij zelf vinden dat
ze niet goed op de hoogte gebracht zijn van de aanwezigheid van het handboek kwaliteit en
veiligheid. In dit handboek wordt onder andere beschreven in welke fase van de opleiding
men welke handelingen zonder supervisie mag uitvoeren.
10. OV-onkostenvergoeding
Albert Kok heeft geantwoord op de mail die Brenda hem gestuurd had, waarin zij vroeg ofwel
om aan meer voorwaarden van de Studentenraad te voldoen, ofwel om de grens voor de
vergoeding te verlagen. In zijn antwoord ligt hij toe dat de OV-onkostenvergoeding verbreed zal
worden omdat enkele studenten zeer hoge kosten gemaakt hebben. De verbreding is echter
geen verandering van de huidige regeling, waardoor de coschappen binnen Amsterdam
bijvoorbeeld niet kunnen worden meegenomen. De SR heeft besloten om in te stemmen met
het huidige idee voor verbetering van het beleid. Echter zal de SR wel aangeven een vinger aan
de pols te houden bij de student, opdat de komende Studentenraden zo nodig aanpassingen
kunnen doen. Brenda zal Albert op de hoogte brengen van dit besluit.
De SR zal in eerste instantie de promotie van de nieuwe regeling niet op zich nemen. Wel zal de
SR een bericht op facebook plaatsen waarin de nieuwe regeling wordt aangekondigd, naast dat
de onderwijssupport alle studenten op de hoogte zal brengen.
11. DSA
Het OTgen ziet graag dat er aankomend studiejaar ook een dwingend studieadvies(DSA) wordt
ingevoerd in jaar 2. De SR is het hier niet mee eens en heeft alle argumenten voor zijn standpunt
op een rij gezet:
- De overstap van DSA naar bindend studieadvies(BSA) is makkelijker wanneer er alleen een
DSA geldt in het eerste studiejaar. De SR is niet per definitie tegen een BSA, mits het
curriculum studeerbaar is.
- Het OTgen zou graag de werkdruk voor studenten hoog willen houden. De SR is van mening
dat de werkdruk hoog genoeg is zonder een DSA in jaar 2. In elk geval is tot op heden de
werkdruk nog niet geëvalueerd voor jaar 2 en jaar 3, dus kan nog niet bepaald worden of
-
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12.

13.
14.

15.

16.

deze verhoogd dient te worden.
- De SR heeft persoonlijke ontplooiing van studenten hoog in het vaandel staan en is van
mening dat extra-curriculaire activiteiten hiervoor essentieel zijn. Een DSA in jaar 2 zou
ruimte voor zelfontplooiing kunnen wegnemen. Momenteel zijn de uitzonderingen die op
het DSA bestaan op basis van extra-curriculaire activiteiten niet allesomvattend.
- Er heeft nog geen evaluatie van de werkzaamheid van het DSA in jaar 1 plaatsgevonden.
Daarom kan nog niet vastgesteld worden of dit effect heeft gehad.
- Het BSA is op meerdere universiteiten van kracht, de SR is van mening dat een DSA in jaar 2
geen waardevolle toevoeging is aan het BSA.
- Bij het invoeren van een DSA in jaar 2 zou men uitgaan van het slechtste in de student.
Echter is de SR van mening dat de gemiddelde student graag binnen 6 jaar wil afstuderen.
NSE
De resultaten van de nationale studenten enquête(NSE) zijn binnen. De studentenraad zal
binnen de commissies de tijd nemen om deze uitgebreid te bespreken, om verbeterpunten door
te kunnen geven aan SR ’17-’18. Daarnaast kunnen eventuele verbeterpunten doorgestuurd
worden naar de betrokken personen. Daarnaast zijn direct al de volgende opvallende punten
toegelicht:
- Op toetsing en beoordeling is zowel Epicurus als Curius+ minder gewaardeerd dan in 2016.
- Wetenschappelijke vaardigheden worden wel beter geëvalueerd in Epicurus dan in Curius+.
- Uit de NSE van jaar 1 is gebleken dat studenten een hogere studielast ervaren dan eerst. Dit
opvallende resultaat zal de SR meenemen naar de bespreking van Epicurus en het DSA bij de
vergadering met het OTgen.
WVTTK
Er is verder niets ter tafel gekomen.
Mededelingen en rondvraag
- Marit is volgende week afwezig.
- Max heeft volgende week avonddienst dus is dan afwezig. Tijdens het OTgen a.s. woensdag
is hij er ook niet.
Nieuwe agendapunten
Er zijn verschillende nieuwe agendapunten aangedragen:
- Weekendje weg over twee weken
- OTgen nabespreking
- OER
- Epicurus
- Begrotingscyclus
- Meerjarenplan
Einde vergadering
Diederick beëindigt de vergadering om 20:28.
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