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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 27 november 2017
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raadsleden

Sofie ten Brink, Youri Broekhuizen, Milou van Goor, Nikki Lemmers, Michelle Ruhe, Kimia
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Opening
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Advies: voorstel procedure benoemingen bij alliantie
Sinterklaasenquête Geneeskunde bachelor
Nieuwsbrief SR
Kwartaalevaluatie
SoCo Partij MFAS
Sinterklaasenquête Medische Informatiekunde
Voorstel training: kosten + inhoud
Recessen
Geldbesteding naamsbekendheid SR
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering
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1. Opening
Kathelijn opent de vergadering om 19:07.
2. Post in/uit
- Als het goed is heeft iedereen een mail over de Dies Natalis van de UvA ontvangen.
Mocht je dit niet hebben ontvangen, laat dit dan aan Kimia weten. Let erop dat je je voor
12 december moet hebben opgegeven via de link in de mail.
- Kimia heeft de mail over het lustrum van de Principle Educators van het AMC van 3
maart naar iedereen doorgestuurd. Echter, dit is niet doorgekomen dus Kimia gaat het
nog een keer proberen.
- We zijn uitgenodigd voor de Algemene leden vergadering van de ASVA op 4 december.
- Er is een constitutieborrel van de facultaire raad der rechtsgeleerdheid. Dit is 30
november vanaf 17:00 bij café de Roeter. Echter, dan is ook de Coba vergadering.
3. Doorlopen actielijst
- Kimia heeft nog niet kunnen vinden wanneer de Mental Health week van de UvA is.
Kathelijn gaat kijken of ze het kan vinden en stuurt het door.
- Kimia heeft de Facebook-post van het symposium gewijzigd.
- Sofie heeft een plan gemaakt wanneer ze de stukjes voor de nieuwsbrief en Emphasis af
wil hebben en dit naar iedereen doorgemaild.
- Milou heeft de offerte voor de training opgevraagd.
- Milou en Youri hebben een schema gemaakt voor de bachelorcommissie voor het lezen
van de OER. Het is handig als de mastercommissie hetzelfde schema aanhoudt. Janneke
gaat hier nog met Hotze over bellen.
4. Vaststellen notulen
De notulen van 20/11/2017 zijn besproken en vastgesteld.
- Kathelijn gaat de landelijke werkgroep over Mental Health mailen en ze om meer
informatie vragen en of we kunnen aansluiten.
- Nikki gaat bij het LOCA een keer vragen op welke manier je sociale geneeskunde
populairder kan maken in de opleiding.
- Kathelijn gaat bij Ina ten Have informeren in hoeverre het AMC openstaat voor
initiatieven omtrent het toelaten van vluchtelingen tot de opleidingen aan het AMC en
hoe dit op dit moment geregeld is. Daarnaast gaat Sofie het verder uitzoeken.
5. Updates
- Kathelijn en Judith hebben een gesprek gehad met het CSB over ons instemmingsrecht in
de CSR. Het gaat waarschijnlijk een week duren voordat we de uitslag krijgen. Het was
een goed gesprek en we staan best wel sterk. Als we woensdag nog niks gehoord hebben
gaat Kathelijn langs het Maagdenhuis.
- Dat er een soort pakket wordt verkocht aan studenten dat ze voor die periode boeken
kunnen bestellen waardoor ze gezamenlijke korting kunnen krijgen voor de ebooks. Zijn
ze nog in onderhandeling.
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Er is een instellingsbrede pilot van start gegaan voor E-books. Dit is UvA breed en niet
speciaal voor geneeskunde. Het is op dit moment een abonnement. Hierbij kunnen
studenten voor een pakket kiezen waarbij ze voor die periode boeken kunnen bestellen
waarbij ze gezamenlijke korting kunnen krijgen. Op dit moment zijn ze hier nog over in
onderhandeling.
Rien (IOO) attendeerde ons erop dat dat het niet handig is om online een ‘open
inschrijving’ bij de studieadviseur in te stellen. Deze kan dan eerst inschatten of een
afspraak met de studieadviseur wel nodig is of dat ze je snel al direct naar de juiste
persoon kunnen doorsturen. Het wordt verder wel opgepakt in overleg met het
international office en de studieadviseurs.
De CoMa heeft de blauwe badges die binnen het AMC zijn ingesteld voor coassistenten
besproken. Dit is vanuit het innovatiefonds betaald en het is verder niet langs de RvB en
SR gegaan en niet tijdig langs het OT. Er zijn hierbij twee problemen: ten eerste is de
manier waarop dit is ingevoerd vreemd, omdat er niet eerst is overlegd met onder
andere de SR en eerder genoemde gremia. Ten tweede is het de vraag wat wij als SR
überhaupt vinden van de badges. Er zijn best wel wat studenten die zich beklagen over
de blauwe badge, maar de SR heeft nog geen directe mails hierover ontvangen. Artsen
dragen zelf een naambordje. Mogelijk is een naambordje voor coassistenten met daarop
je functie een beter idee. Kathelijn gaat het hier donderdag tijdens de bespreking met
Maas Jan over hebben en daarnaast gaan we eventueel ook in de masterenquête vragen
wat studenten ervan vinden.
De SR heeft overleg gehad met de opleidingscommissie (OC):
o Er is onder andere gesproken over docentbelasting, stress en CV-building.
o De OC vindt het een goed idee om toch een keer met elkaar te zitten en te
spreken over de toegenomen docentbelasting en hierover een adviesbrief te
schrijven. De SR gaat een datumprikker aanmaken om hiervoor een datum in
januari te plannen. Er is een pilot over docentbelasting op de afdeling chirurgie.
Kathelijn gaat hier Maas Jan over vragen.
o Docenten en studenten gaan “spiegelgesprekken” houden: hierbij wordt in
gesprekken tussen docenten en studenten nagegaan wat de intrinsieke motivatie
van studenten is. Er gaan namelijk steeds minder studenten naar vrijblijvend
onderwijs zoals GKLO en symposia.
o Er worden steeds stethoscoopgesprekken gehouden die eigenlijk ook bedoeld
zijn voor studenten, maar deze worden hier niet voor uitgenodigd. Dit zou wel zo
moeten zijn, dus dit zullen we ook met Maas Jan Heineman bespreken. Bij
stethoscoopgesprekken wordt er gepeild bij de ander hoe het met diegene gaat.
Degene die het gesprek afneemt vervult de rol van aandachtig luisteraar en
koppelt de inhoud van het gesprek terug en trekt uiteindelijk een conclusie van
de algemene werkdruk/-sfeer etc.
Kathelijn is bij de Gezamelijke Overleg Vergadering (GOV) geweest om de hele begroting
te bespreken. Hier kwam naar voren dat de decanen zelf gaan over of de facultaire
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begroting, maar dat was niet het intrinsieke doel van de vergadering, dus de procesgang
van de vergadering zelf kan beter. Het is nog niet duidelijk in welke mate er op de OCW
begroting bezuinigd zal gaan worden op Universitair onderwijs en het is dus ook nog
niet duidelijk wat de uitwerking hiervan zal zijn op de AMC begroting.
- Het CEBE heeft van de COR te horen gekregen de onderwijsevaluaties niet meer te
publiceren, omdat deze privacygevoelige informatie bevat en er vaak makkelijk terug te
herleiden is over welke docent de uitkomsten gaan. Kathelijn vraagt dit bij Pieter
Tamminga na.
6. Mededelingen en rondvraag
- Willen we voor de OER training ook de OC hierbij uitnodigen? Het is dan alleen de vraag
of de groep niet te groot wordt. Kathelijn gaat eerst vragen wat de maximale
groepsgrootte is. Het zou dan gaan om beide OC’s van zowel geneeskunde als MI. Sofie
checkt of ze bij evidence based practice ook een OER hebben.
- Op 14 december heeft Kathelijn een gesprek met Karen Maex (rector magnificus UvA)
over het dichter bij elkaar brengen van het AMC en de rest van de UvA. We willen hier
als SR eerst een brainstormsessie over houden. Kathelijn gaat hier een datumprikker
voor aanmaken. Je hoeft aan deze brainstormsessie alleen mee te doen als je er ideeën
over hebt.
- 11 januari is de nieuwjaarstoespraak van Hans Romijn. Hij gaat dan een filmpje maken
en heeft de SR gevraagd of wij hieraan mee willen doen. Kathelijn gaat in het filmpje iets
zeggen en bespreekt nog met de rest van de raad wat ze dan gaat zeggen.
7. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
8. Advies: procedure benoemingen alliantie
Op 7 november hebben wij een brief ontvangen van de RvB of wij ons advies willen geven
over de procedure van de benoemingen bij de bestuurlijke fusie. De RvB heeft gevraagd of
wij hier snel op willen antwoorden, want de procedure neemt veel tijd in beslag en ze willen
hier graag snel vorderingen in maken.
Zoals het er nu op papier uitziet zal de nieuwe RvB uit 4 leden bestaan. Echter, er is aan ons
een advies gevraagd over het aannemen van een 5e persoon in de RvB. Deze persoon zou
dan vanuit het VUmc komen. Kathelijn krijgt hier morgen meer uitleg over.
9. Sinterklaasenquête Geneeskunde bachelor
De SR heeft de Sinterklaasenquête van de bachelor Geneeskunde besproken en aangepast.
Sofie gaat uitzoeken hoe duur de chocoladeletters zijn bij de Lidl zijn. Sofie kijkt hoeveel er
voor chocoladeletters begroot is en kijkt dan wat ze ervoor kan kopen. Misschien handig om
ze bij de macro te bestellen. Vorig jaar kwamen ze van verschillende winkels. Sofie gaat dit
uitzoeken en houdt er contact over met Milou en met Kathelijn/Judith. De PV is akkoord met
het bestellen van de chocoladeletters.
10. Nieuwsbrief SR
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De nieuwsbrief zoals hij nu is voorgedragen bevat niet het stukje geschreven door Kathelijn.
Het bespreken van de nieuwsbrief zal daarom worden verplaatst naar de volgende PV. Sofie
zal voor volgende week het stukje van Kathelijn toevoegen aan de nieuwsbrief.
11. Kwartaalevaluatie
Het doel van de kwartaalevaluatie is om te kijken wat we als raad al bereikt hebben en hoe
we het hebben gedaan de afgelopen periode.
Iedereen SR-lid maakt van te voren schriftelijk een dossieroverzicht van wat je al gedaan
hebt en waar je nog niet aan bent toegekomen. Kathelijn stuurt hier nog een template voor.
Vervolgens heeft iedereen in deel 1 van de kwartaalevaluatie maximaal 5 minuten de tijd om
zijn of haar dossiers toe te lichten.
Tijdens deel 2 zal aan de hand van het jaarplan de SR als geheel worden besproken.
Kathelijn stuurt een datumprikker uit.
12. SoCo partij MFAS
We hebben een mail gekregen van Roos van Rhijn wie er in de sollicitatiecommissie van
Partij MFAS wil. Waarschijnlijk zullen de sollicitaties eind maart/begin april zijn. Michelle
heeft interesse in de functie aangegeven en denkt er nog over na.
13. Sinterklaasenquête Medische informatiekunde
De SR heeft de Sinterklaasenquêtes van Medische informatiekunde besproken en aangepast.
In de Baco zal nog worden besproken wanneer de enquêtes worden uitgezet en hoe de
chocoladeletters zullen worden uitgedeeld.
14. Voorstel training: kosten + inhoud
Dit agendapunt is verplaatst naar de volgende PV.
15. Recessen
- De kerstvakantie is van 23 december tot 8 januari. De PV stelt vast dat er een reces
periode is in de kerstvakantie.
- Tijdens de zomervakantie zal de recesperiode duren van 16 juli tot en met 12 augustus
zijn (waarbij 13 augustus weer een PV zal zijn). Zo kunnen de eerste twee weken van de
officiële zomervakantie gebruikt worden voor het inwerken van de nieuwe raad, voordat
de recesperiode intreedt.
- Er zullen geen verlengde PV’s rondom de recesperiodes zijn.
- De PV van 8 januari zal in verband met het diesdiner worden verplaatst naar een andere
dag.
16. Geldbesteding naamsbekendheid SR
Dit agendapunt is verplaatst naar de volgende PV.
17. WVTTK
- De titel van vergaderstukken is op dit moment als volgt: datum+titel. Er zal nog nader
worden besproken of dit een handig manier is.
18. Mededelingen en rondvraag
Er zijn geen mededelingen of vragen.
19. Evaluatie PV
20. Actielijst
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Wie?
Kimia
Kathelijn
Kathelijn
Sofie
Iedereen

Kathelijn
Sofie
Kathelijn

Wat?
Stuurt de mail over het lustrum van de
Principle Educators van het AMC naar
iedereen door
Vraagt Maas Jan over de pilot docentbelasting
op de afdeling chirurgie en over de
stethoscoopgesprekken
Vraagt bij Pieter Tamminga na hoe het zit met
de onderwijsevaluaties
Checkt of ze bij evidence based practice ook
een OER hebben
Kathelijn stelt de adviesbrief op voor de
benoeming van de alliantie. Iedereen kijkt hier
voor woensdagavond naar. Donderdag
verstuurt Kathelijn de brief.
Maakt een datumprikker voor de
brainstormsessie over het bijelkaar brengen
van de UvA en AMC
Sofie zoekt de chocoladeletters uit en de
aantallen en houdt hierover contact met
Milou/Kathelijn/Judith
Maakt een datumprikker voor de
kwartaalevaluatie

21. Nieuwe agendapunten
De agendapunten “Voorstel training: kosten + inhoud” en “geldbesteding naamsbekendheid
SR” zijn verplaatst naar de volgende PV.
22. Einde vergadering
Kathelijn sluit de vergadering om 22:56.
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