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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 2 oktober 2017
Aanwezige
raadsleden

Sofie ten Brink, Youri Broekhuizen, Milou van Goor, Nikki Lemmers, Kimia Milani
Sabzewar, Michelle Ruhe, Judith Scherpenisse, Kathelijn Verdeyen, Patrick Witvliet

Afwezig

Janneke Hendriks

Gast

Linda van Exter

Notulist

Bodine Schotsman
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1. Opening
Kathelijn opent de vergadering om 18:38.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- Nog niet iedereen heeft zijn aanwezigheid voor de ganglunch doorgemaild naar Kimia.
Iedereen die het nog niet heeft gedaan moet dit alsnog doorgeven.
- De IFMSA organiseert 15 november van 16:30u tot 22:30u een WoMiBo.
- De FNWI heeft op 10 oktober van 12:00u tot 13:00u een ‘Room for Discussion’. Op deze
datum is ook de Mental Health Day.
- De UvA heeft in het kader van het lustrum op 12 oktober vanaf 19:30u een ‘Privacy &
Data’ dag georganiseerd. Mocht je hierbij aanwezig willen zijn dan kan je jezelf online
inschrijven.
- Op 12 oktober is ook de constitutieborrel van de raad van de faculteit maatschappij en
gedragswetenschappen
- Op 16 november vanaf 20:00u is de constitutieborrel van de ASVA..
4. Doorlopen actielijst
- Zoals eerder vermeld heeft dus nog niet iedereen zijn aanwezigheid voor de ganglunch
doorgemaild naar Kimia.
- Kathelijn heeft uitgezocht of een nieuwe deur voor de SR kamer mogelijk is. Dit schijnt
heel duur te zijn. Tijdens het reguliere overleg tussen Kathelijn en Albert Kok (directie
IOO) gaan we dit voorleggen.
- Kimia heeft Your Style gemaild over het borduren van de blazers. Hier hebben wij nog
geen reactie op ontvangen.
- Kimia heeft gekeken op de mail van de SR of er een mail was ontvangen van de NSE over
de vakgroep van de CoRaad. Ze heeft deze niet kunnen vinden, ze gaat Janneke hiervan
op de hoogte brengen via de mail.
- Milou zou iedereen mailen voor suggesties voor de honours adviescommissie. Dit heeft
ze niet gedaan, omdat ze het toch liever eerst in een persoonlijk overleg gaat bespreken
en niet op de vergadering van de honours adviescommissie. Milou gaat het dus eerst zelf
oppakken.
- Patrick heeft Kathelijn gemaild over de coschap vergoeding.
- Patrick heeft een stukje voor de nieuwsbrief geschreven over het NSE.
- Milou heeft de hapjes voor bij de jaarplanpresentatie bedacht.
- Nikki heeft de Advieswinkel uitgenodigd voor de World Mental Health Day.
- Kathelijn heeft gevraagd of we een vergunning konden krijgen voor plein J voor de
World Mental Health Day. Dit is goedgekeurd. De IFMSA wil op deze dag ook graag op
plein J staan. Zij hadden nog geen vergunning aangevraagd, maar we gaan er samen met
hun staan.
- Algemene opmerking voor de actielijst: voortaan worden precieze data genotuleerd, in
plaats van alleen de dag van de week, om verwarring te voorkomen.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 26/09/2017 zijn besproken en vastgesteld.
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6. Updates
Iedereen heeft de updates doorgenomen. Hier waren geen verdere vragen over.
7. Mededelingen en rondvraag
- Youri heeft een sollicitatie afgenomen voor een student bachelor lid van het OC van MI.
Er is iemand aangenomen.
- Nikki is heel blij met haar cadeautje. Nikki doet volgende week haar nieuwe oorbellen in.
- Sofie heeft gevraagd of iedereen alvast wil nadenken over nieuwe stukjes voor de
nieuwsbrief van november. Sofie gaat hier een mail over opstellen.
- Michelle is naar het symposium over Medisch Leiderschap geweest. Ze vraagt zich af of
we hier ook bezig zijn met de werkgroep over Medisch Leiderschap. Brenda zit in deze
werkgroep. Het is hier nog niet helemaal overeind gekomen.
- Lieuwe kool wil apart met ons zitten om te praten over de openingstijden van de
medische bibliotheek. We gaan snel met de JVT zitten om te bespreken wat zij graag
willen. Youri en Michelle mailen Kimia hierover.
- De RvA wees ons erop dat in de notulen stond vermeld dat wij de prijs van de Stichting
Hippocrates Studiefonds zouden vermelden in onze nieuwsbrief. Dit staat er nu alleen
nog niet in.
- Kathelijn heeft voor 3 oktober de adressen nodig van degene die aanwezig zullen zijn bij
het LMSO. Milou heeft de adressen van alle raadsleden al verzameld voor de inschrijving
van het NVMO congres. Ze gaat deze mailen naar Kathelijn en naar Kimia. Kimia zal hier
vervolgens een document van maken voor op de G-schijf.
- Youri heeft tijdens de vergadering met het MIKpunt het idee van een carrièredag
voorgelegd. Ze waren hier erg enthousiast over.
- Kathelijn wil met alle SR leden een koffie afspraak inplannen. Iedereen moet Kathelijn
hierover mailen.
8. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
9. Nieuwsbrief
Sofie heeft de nieuwsbrief voor oktober gemaakt.
- Sofie gaat de prijs van de Stichting Hippocrates Studiefonds kort vermelden.
- Er worden een aantal zinnen uit de nieuwsbrief gehaald om ruimte te maken voor
het vermelden van de Stichting Hippocrates Studiefonds en om de marge onderaan
nog wat te vergroten.
- De deadline voor aanmelding van het LMSO congres is al morgen (3 oktober) en kan
er dus uit worden gelaten.
- Voortaan komen er twee versies van de nieuwsbrief: 1 document met alleen de tekst
erop en 1 document met de tekst erop en de juiste lay-out in pdf-vorm.
- Er wordt iets meer ruimte opengelaten tussen de laatste regel en het groene blokje.
- Onderaan de nieuwsbrief komt te staan ‘hulp nodig?’.
- Sofie gaat de correcties verwerken.
10. Cum laude regeling
Milou had een klacht gekregen over de huidige cum laude regel. Op dit moment kun je
namelijk niet cum laude slagen bij geneeskunde wanneer je een 6 haalt voor een tentamen.
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Dit is niet UvA breed gereguleerd. Er is wel een examenreglement model als voorbeeld, maar
de precieze invulling van cum laude wordt door de faculteit zelf bepaald. Het is de vraag of
wij als SR ons hiervoor willen inzetten. Het kan namelijk wel de waarde van cum laude
omlaag halen. De SR gaat dit voorleggen tijdens de vergadering met het OTgen, om te kijken
hoe zij hier tegenaan kijken en ook de regel omtrent vrijstellingen en cum laude slagen.
11. OTgen agenda
- De laatste notulen van de vergadering met het OTgen staat op de drive. Iedereen moet
deze voor de vergadering goed doornemen en ook de besluitenlijst.
- Drukte medische bieb en plein J: hier wordt 10 in plaats van 5 minuten voor ingepland.
Door het nieuwe curriculum is het een stuk drukker geworden in de bieb en op plein J.
- Het punt ‘cum laude’ wordt toegevoegd aan de agenda van het OTgen.
- In de besluitenlijst staat dat de SR wordt meegenomen in het begrotingsproces van de
AMC begroting. Kathelijn en Judith gaan hier achteraan en kijken of dit gesteund wordt.
- Het punt internationalisering blijft op de agenda.
- De vraag hoe de herkansingen van de huidige 3e jaars geneeskunde studenten zal
worden geregeld zal tijdens de volgende vergadering met het OTgen worden besproken.
- In de besluitenlijst staat vermeld dat het volgen van stages via IFMSA wordt
goedgekeurd als keuzeonderwijs, mits het aan een aantal voorwaarden voldoet. We gaan
tijdens de vergadering bespreken of deze voorwaarden al zijn gemaakt en bespreken dit
onder het agendapunt ‘internationalisering’.
- Kathelijn en Michelle gaan Gabor Linthorst vragen waarom het niet gelukt is de
tentamens op de zaterdag te verplaatsen. Dit wordt niet tijdens het OTgen besproken.
- Studenten hebben maandag hun tentamen en moeten de dag erna op dinsdag alweer
beginnen aan hun volgende vak. Dit gaat de bachelorcommissie onderling bespreken.
- Bodine stuurt de notulen van de laatste OTgen vergadering naar Kathelijn en Kathelijn
gaat Diederick vragen of deze al wel door de vorige raad zelf is goedgekeurd.
- Problemen Recidivisten en mentorgroepen: recidivisten moeten opdrachten maken in
mentorgroepen, alleen zij hebben geen mentorgroep meer en kunnen de opdrachten dus
ook niet uitvoeren. Dit zal tijdens de vergadering met het OTgen worden besproken.
- Curriculum Tool voor geneeskunde: op dit moment is er al een tool bij MIK waarmee je
je eigen leerdoelen kunt inzien en dit zo meer inzicht geeft in jezelf. Deze willen we ook
naar geneeskunde brengen. Dit zullen we bespreken tijdens de OTgen vergadering.
12. Mental Health Day
- Nikki heeft iemand van de Advieswinkel gesproken. Bij de Advieswinkel kunnen mensen
terecht voor psychologische begeleiding die wordt gegeven door psychologiestudenten.
Ze willen graag op onze faculteit langskomen op de World Mental Health Day. Er moet
alleen nog een duidelijk plan naar hen worden gemaild met wat we precies willen. Een
goede tijd is tussen 12:00 uur en 13:30 uur, omdat veel studenten dan pauze hebben.
Nikki gaat Milou in contact brengen met de Advieswinkel, zodat Milou even kan
afstemmen wat handig is.
- Milou heeft de feeling blue commissie van IFMSA gesproken. Zij gaan taartpunten
verkopen voor een goed doel omtrent Mental Health. We gaan samen een tafel delen.
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IFMSA gaat een factsheet maken met feitjes en weetje over burn-out en stress. Deze zal
worden gepresenteerd op alle schermen.
- Kathelijn heeft Mental Health werkgroep gehad. Ze vonden de Mental Health dag een
goed idee, alleen gaven zij aan dat een zelfgemaakte enquête houden onder studenten
geen goed idee is. Daarom gaan we in plaats daarvan een factsheet maken met daarop
waar studenten op moeten letten als het gaat om stress-en burnout klachten. Deze gaan
we aan mensen uitdelen. Ook komt hier een verwijzing op naar de studentenpsycholoog.
Youri en Milou gaan deze factsheet maken. Kimia zal deze ook doormailen naar de
masterstudenten.
- We mogen de percolator van de MFAS lenen. We moeten alleen nog thee kopen.
- Kathelijn neemt een paar tijdschriften, zoals Psychologie Magazine, mee.
- Kathelijn mailt nog naar Services waar de tafel precies zal komen.
13. Jaarplan StaVaZa
Het commentaar van de RvA op het jaarplan is verwerkt.
Tijdens de PV zijn de volgende wijzigingen gemaakt en/of besproken:
- Alle afgelopen beleidsplannen begonnen met een quote. Kathelijn heeft een quote
toegevoegd aan het eind van het slotwoord, maar er is dus geen quote aan het begin.
- De inleiding van de speerpunten is nu in het voorwoord verwerkt zodat het nu meer
doorloopt en er minder tekst staat bij de inleidende stukjes.
- Inleiding van student engagement: ‘faculteit’ is veranderd in ‘omgeving van de faculteit’.
- ‘Betrokkenheid studenten op de universiteiten’ is veranderd in ‘het UvA gevoel’, zodat
het meer de lading dekt.
- Beslisboom was 1 groot punt, maar is nu opgesplitst.
- Informatievoorziening master: dit stuk is omgedraaid met het stuk over de verplichte
lesuren en daarnaast ook uitgebreid.
- Carrieredag in combinatie met MIKpunt: dit is toegevoegd omdat we het samen gaan
organiseren.
- Studentenbegeleiding: de inleiding is korter gemaakt.
- Betere zichtbaarheid: hier zijn een paar voorbeelden toegevoegd.
- Mental health: hier is een onderzoek aan toegevoegd en bronvermelding.
- Schakeljaar Curius+: de titel is veranderd in ‘laatste jaar Curius+’.
- Huisartsenplekken: dit punt was in strijd met de argumentatie van internationalisering.
We hebben dit opgelost door bij internationalisering toe te voegen dat we meer
buitenlandse plekken willen, maar dat de kwaliteit hierbij wel gewaarborgd blijft.
- Contracteren huisartsen: hier is een zin over toegevoegd.
- Kostenbewustzijn onder kopje loopbaanbegeleiding: dit moet eigenlijk anders
geformuleerd worden. We laten het voor nu zo staan en als we er later vragen over
krijgen dan kunnen we het dan duidelijker uitleggen.
- CoRaad cursussen verwezenlijken: de zin is veranderd in ‘de SR zal de CoRaad
ondersteunen om cursussen te verwezenlijken’.
- Project geneeskeuze: de KNMG biedt de cursus al op regelmatige basis aan. We gaan het
daarom breder trekken en het als voorbeeld noemen.
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Student engagement: de zin ‘toen we aan dit speerpunt gingen schrijven…’ wordt
geschrapt. Er wordt aan toegevoegd ‘omdat de student bij deze projecten zelf het
initiatief moet nemen’.
- Student engagement strategie wordt geschreven als ‘Student-engagementstrategie’.
- We moeten bij het doorlezen er goed opletten dat ‘U kan’ wordt veranderd in ‘U kunt’.
Iedereen moet bij het doorlezen dus goed kijken of dit er vaker in staat.
- Peer-to-peercoaching: het is moeilijk om eerstejaars mentoren te vinden. Het idee is om
ouderejaars studenten hierbij te betrekken. In Leiden wordt dit al gedaan en werkt dit
goed. We kunnen op andere faculteiten gaan kijken hoe zij dit aanpakken. Bij MIK wordt
dit ook al gedaan. We hebben toegevoegd aan het jaarplan: ‘in het LUMC blijkt dit een
groot succes en ook in de bachelor MI wordt deze formule toegepast en als positief
ervaren’. Daarnaast hebben we de term peer-to peercoaching verandert naar
‘Studentenmentoraat’. Daarnaast vermelden we erbij: ‘de insteek van deze zal anders
zijn dan bij eerdere projecten omtrent peer-to-peercoaching’.
- Internationalisering: ‘in te boeten’ is vervangen door ‘in te leveren’.
- Honoursprogramma: we moeten opletten met woorden als ‘moeten’. Dit moet soms iets
genuanceerde worden gebracht. Het is veranderd in ‘soms ongestructureerd’.
- AV-lijn: zorgen dat het niet te negatief wordt neergezet.
- Master geneeskunde: de SR wil dit jaar kijken naar de mogelijkheid om het startmoment
van deze cursus door de student zelf te laten bepalen tijdens de wetenschappelijke stage.
We gaan hieraan toevoegen dat de oude raad dit al heeft gedaan en wij erop toezien dat
het dit jaar gerealiseerd wordt, omdat het in de afrondende fase zit.
- Het stukje ‘herziening bachelor en master MI’ heeft Youri groter gemaakt.
- ‘Academiejaar’ veranderen we in ‘academisch jaar’.
- Toetsing in de master geneeskunde: de laatste zin is aangepast want het was een te
lange zin.
- Overige thema’s: we gaan dit niet helemaal uitleggen, maar kort houden. Mochten
mensen er vragen over hebben dan kunnen ze die ons altijd stellen.
- We gebruiken niet de afkorting BC voor bureau communicatie.
- Onder studieadviseurs: de zin ‘de studentenraad is van mening dat dit
drempelverhogend werkt’ is verwijderd, want deze zin staat dubbelop.
- Donderdag (5 oktober) is voor iedereen (behalve Youri) de deadline voor de
spellingscheck voor iedereen, zodat Youri in het weekend aan de lay-out kan werken en
het maandag (9 oktober) naar de drukker kan. Let erop dat je spellingswijzigingen
noteert als suggestie.
- Nikki gaat een afkortingenlijst maken, deze wordt toegevoegd als bijlage. De deadline
hiervoor is zaterdag 7 oktober 12:00u.
- Judith gaat alles naar links uitlijnen.
- Als Youri hulp nodig heeft voor de factsheet kan hij Kathelijn contacten.
- De poster voor de jaarplanpresentatie is goedgekeurd. Sofie regelt met Milou de
afhandeling van de poster. We gaan 15 stuks bestellen.
14. Begroting
-
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Milou heeft een begroting gemaakt voor het komend raadsjaar. De SR heeft de begroting
goedgekeurd, mits de kosten voor het LMSO congres nog worden uitgezocht en in de begroting
worden aangepast.
- Is 3,33 euro voor de posters realistisch? Ja is prima.
- We gebruiken de term ‘vergoeding en niet de term ‘loon’.
- De term ‘co-actie’ veranderen we in ‘master-actie’.
- Het aantal inwerkboeken moet van 10 veranderd worden in 11, want er moet een extra
boek komen voor op de SR kamer.
- We hebben ‘overig’ bij training en empowerment verandert in 600 euro.
- Hoeveel kost het LMSO congres? Dit is niet duidelijk en is moeilijk te vinden. Het is
waarschijnlijk niet 20 euro zoals nu in de begroting staat. Milou zoekt dit nog uit.
15. WVTTK
- Hapjes jaarplan presentatie: Youri heeft de hapjes op genoemd. We moeten nog over de
hoeveelheid van elk hapje nadenken. Verder zijn de hapjes goedgekeurd.
16. Mededelingen en rondvraag
- De SR heeft een mail ontvangen van Jan Hindrik Ravesloot dat er een fout zit in de
officiële versie van de OER. De bepaling dat de toets van het klinisch lijnonderwijs en de
stationstoets van het vaardigheidsonderwijs niet langer dan 3 jaar voor de start van de
coschappen behaald mag zijn, is er per ongeluk uitgehaald. Met terugroepende kracht is
deze terug in de OER gebracht. Echter, dit is niet eerst door de SR goedgekeurd. Kathelijn
gaat dit uitzoeken en iedereen hierover mailen. We gaan het op het OTgen bespreken.
- Kimia heeft vanaf 30 oktober zorgstage. Het kan zijn dat ze niet altijd op de faculteit is,
maar ze is wel op PV’s.
- De PV van 30 oktober is verplaatst naar 31 oktober.
17. Actielijst
Wie?

Wat?

Iedereen

Geeft zijn aanwezigheid voor de ganglunch door
aan Kimia

Kimia

Brengt Janneke op de hoogte over de mail van
de NSE over de vakgroep van de CoRaad

Michelle en Youri

Gaan snel met de JVT zitten om de
openingstijden van de medische bibliotheek te
bespreken

Milou, Kimia

Mailt adressen van raadsleden door naar
Kathelijn en Kimia. Kimia maakt hier een
document van voor op de G-schijf

Iedereen

Mailt Kathelijn om een koffie afspraak in te
plannen
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Nikki

Gaat Milou in contact brengen met iemand van
de Advieswinkel

Youri en Milou, Kimia

Gaan een factsheet maken voor de Mental
Health Day. Kimia mailt deze door naar de
masterstudenten.

Nikki

Maakt een afkortingenlijst voor het jaarplan
voor zaterdag 7 oktober 12:00

Kathelijn

Zoekt uit hoe het zit met de wijziging van het
OER en mailt iedereen hierover

18. Nieuwe agendapunten
- Het agendapunt ‘Evaluatie PV’ wordt standaard tijdens elke PV aan de agenda
toegevoegd.
19. Einde vergadering
Kathelijn sluit de vergadering om 21:48.
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