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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 19 maart 2018
Aanwezige
raadsleden

Jason Biemond, Sofie ten Brink, Milou van Goor, Janneke Hendriks, Nikki Lemmers, Michelle
Ruhe, Judith Scherpenisse, Maartje Serlé, Patrick Witvliet

Afwezig

Youri Broekhuizen

Gast
Notulist

Bodine Schotsman

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

Opening
Persoonlijk
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Punten PR
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Communicatieplan
Advies naar RvB over visitatie
Vertrouwenspersoon + evaluatiegesprekken
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering
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1. Opening
Judith opent de vergadering om 18:49uur.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- Er zijn twee afspraken herverdeeld:
o Jason vult de doodle over het dossierhoudersoverleg diversiteit in.
o Sofie gaat naar het dossierhoudersoverleg Blended learning/CILT.
4. Doorlopen actielijst
- Sofie en Milou hebben de instemmingsbrief zij-instroom herzien.
- Iedereen werkt het bestand ‘dossiervoortgang’ nog bij.
- Het DB gaat nog de informatiemail over de SR die niet naar Curius+ is gestuurd
oppakken, om te kijken waar dit is misgegaan.
- Er is een mail naar alle studenten van Curius+ gestuurd over de responsiecolleges voor
de herkansing van 2.4 en Nikki heeft hierover een berichtje op Facebook geplaatst.
Judith gaat Etienne nog mailen of er ook voor 2.3 responsiecolleges zullen komen.
- Nikki heeft een stukje geschreven voor op Facebook over de waaier kwaliteit en
veiligheid.
- Sofie heeft naar de MI-groep gestuurd dat we de onderwijsevaluatie van MI niet op de
PV gaan bespreken.
- Judith heeft een update geschreven over het IMS.
- Iedereen heeft punten doorgestuurd voor het IMS.
- Maartje gaat Gabor nog mailen over de tentamenantwoorden op Testvision.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 12/03/2018 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- DB updates:
o Docentbelasting overleg: Overleg voorbesproken.
o CSR: Sofie heeft met Pim gesproken. Die gaf aan dat hij niet wist of we een raadsassistent
als afgevaardigde kunnen sturen. Hij vroeg of we al onze constructies aan het CSB voor
kunnen leggen. Dit gaat Sofie doen.
o Evaluaties MI: Yasir van de OCmi is langsgeweest. Er kwam ter sprake dat de OC de
vakevaluaties aan wil passen. Ze vroegen onze mening over de evaluaties. Sofie heeft aan
Yasir aangegeven dat in de CSR met UvAQ toegang voor de OC bezig is.
o Gesprek gehad met Coby Baane. Er was ook een stagiair van het CEBE bij aanwezig. Zij is
vooral bezig om onderwijs in het AMC op de kaart te zetten.
▪ ze is een pilot gestart bij 4 divisies om onderwijs centraler te laten staan op de
afdelingen. Hierbij houdt ze enquêtes onder werknemers.
▪ Docentbelasting is aangekaart. Hier is zij zich ook van bewust en mee bezig. Ze
kijkt nu wat de carrièrekansen zijn van ‘onderwijsgevers’.
▪ Kleinschalig onderwijs geeft volgens haar weinig waardering aan de docenten.
Dit in conflict met het visitatierapport.
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Onderwijs willen zij meer in het curriculum laten terugkomen. Bijvoorbeeld dmv
keuzevakken over onderwijs. Wij vertelden toen dat Milou bezig was met het
studentenmentoraat, en dit naar ons is toegezegd. Zij willen graag hier ook over
meedenken.
Plan gemaakt voor communicatieplan. Zie aldaar.
Op 10-03-2018 zijn Nikki en Judith naar het IMS geweest. Er is veel besproken. Wanneer
de notulen binnen zijn, zullen deze op de drive geplaatst worden. Een kort overzicht van
de besproken punten:
▪ Inventarisatie keuzeonderwijs in de bachelor. Er werd kort gepresenteerd hoe
dit op iedere faculteit geregeld is, erna volgde een discussie.
▪ IMS presenteerde hun beleidsplan en begroting.
▪ Het co-boekje is klaar. Helaas was er vertraging bij de drukker.
▪ Iedere faculteit heeft een update gegeven van wat er op het moment bij hen
speelt. We hebben genoemd dat we bezig zijn met de alliantie, dat er een
masterherziening aankomt en dat er intern wat veranderingen hebben
plaatsgevonden qua leden.
Op 20 april vindt de IFD (interfacultaire dag) plaats.
Judith heeft voor de volgende IMS (20 april) een inventarisatie opgestuurd over
diversiteit.
Iemand van het internation office was langsgelopen om uit te leggen wat ze wilden qua
registratieverplichting. Ze gaven aan dat bij voorkeur alle studenten die naar het
buitenland gaan een afspraak krijgen om bij het international office langs te gaan. Bij die
afspraak krijgen ze informatie (bijv. dat de reisverzekering vaak geen malpractice
verzekering heeft) en wordt een checklist gecontroleerd (bijv. of men al langs is geweest
bij de bedrijfsarts). Daarnaast willen ze dat er in één database een overzicht komt van
welke student waarvoor op welke plaats is. De international office controleert dagelijks
in welke gebieden incidenten zijn (natuurrampen, epidemieën, conflicten) en overlegt
eventueel met de ARBO-dienst. Als ze weten wie waar is kunnen ze beter reageren op
bedreigingen.
De registratie voor studenten in België is in principe in orde. Bij het keuzecoschap is er
ook geen probleem. Bij de wetenschappelijke stage is de registratie echter niet in orde.
Echter is de coördinator niet bereid de stageaanvraag via de DSSD te laten lopen om de
registratie te kunnen combineren.
Afgevaardigde updates:
University forum: De CSR gaat verbeterpunten over dit nieuwe gremium aandragen naar
het CvB.
Instellingscollegegeld (ICG): TL;DR; buitenlandse geneeskundestudenten betalen te veel.
Het ging over de procedure waarmee de hoogte van het ICG wordt bepaald. Er is een
tarief van 10% bovenop het standaard ICG tarief voor niet-EU studenten, ik had bezwaar
gemaakt tegen het feit dat dit een percentage is in plaats van een vast bedrag (omdat het
bedoeld is voor zaken als visahulp, oftewel zaken die niet gerelateerd zijn aan de prijs
van de studie). Anders zou het tarief van geneeskunde en tandheelkunde meer stijgen
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dan voor andere studies (dit geld gaat dan wel weer voor 85% naar de faculteit). Dit
bezwaar bespreken we volgende week.
Honours: Eens met honours dossierhoudersoverleg (zie aldaar).
Algemeen:
TL;DR; Honoursvakken hebben over grote delen van de UvA nauwelijks
kwaliteitscontrole. Er zijn verbetersuggesties. Het is onduidelijk hoeveel
honoursonderwijs kost. De CSR wilt van de VU-UvA honourscommissie af. Deze zou in
principe voor kwaliteitscontrole moeten zorgen, maar functioneert niet.
Intrafacultaire vakken: FSR-FMG heeft een advies gestuurd om honoursvakken ook voor
niet-honoursstudenten toegankelijk te maken (met voorrang voor honoursstudenten).
De vakken zitten vaak niet vol, dit is zonde van het geld en de moeite.
Sofie: Bij veel faculteiten zitten de honoursvakken niet in een OER. Gevolg is dat er vaak
geen onderwijsevaluaties plaatsvinden omdat geen OC verantwoordelijk is. Ook is dan
onduidelijk welke regels gelden. Ik heb hiervoor bij de FdG naar de concept OERen
gekeken: MI master OER heeft überhaupt geen honoursprogramma (maar waarschijnlijk
is dat er gewoon niet, ik begreep van Youri dat honours bij MI nauwelijks speelt). MI
bachelor zegt alleen bij benadering dat de student zelf een programma mag verzinnen.
GNK master heeft een summier lijstje met vakken, maar niet de normale set gegevens die
in de tabellen van reguliere vakken staan. GNK bachelor Epicurus heeft het hele
programma tot één vak van 30 EC gebombardeerd, met elke denkbare onderwijsvorm.
Alleen voor GNK bachelor Curius+ is het wel in orde.
CoMa updates:
Paul van Trotsenburg heeft tijdens zijn oratie geld voor HA coschapplekken genoemd.
WFME is een organisatie die per land de artsopleidingen accrediteert (voor artsen die
willen werken in buitenland), ze komen in april met een rapport voor Nederland.
Dutch iBooks library of medicine is een soort e-learning omgeving voor nietpraktiserende artsen die een herregistratie willen halen, maar het is interessant
onderwijs en voor iedereen toegankelijk.
Commerciële decentrale selectiecursussen zijn op IMS besproken, onbekend hoe groot
het probleem is.
VUmc heeft intervisie voor mentoren. De mentoren vonden het aanvankelijk niks, maar
het pakte goed uit.
Ruwe schets nieuwe master: We willen VUmc hierbij betrekken. We willen alle
onderwijsverbeteringen die in de planning staan op zijn laatst in de nieuwe master
geïmplementeerd hebben. We moeten naar de matrix van de bachelor kijken om daarop
aan te sluiten. De SR is verzocht geld te vragen voor de masterherziening.
Capaciteitsproblemen fusies: er moet een brief komen van de SR naar alle relevante
afdelingen op het probleem aan te kaarten. Andere gremia gaan ook navragen over het
VKC-plan.
Communicatie: was in stethoscoop gesprekken groot onderwerp. Aangegeven dat ons
plan er vooralsnog niet is.
CoMI updates:
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Afgelopen week hebben Judith en Youri een aantal keer telefonisch contact gehad. Ze
bespraken met name de OER van MI en de stand van zaken wat betreft het
communicatieplan.
o OER afgerond en ter advies naar de RvA gestuurd.
o CoBa-bijeenkomst: Zeer nuttige bijeenkomst. Wij hebben gezeten met JVT jaar 1 en 2 om
de sintenquete te bespreken en nog wat andere vragen over epicurus. We hebben nu
flink veel actiepunten waar we binnen de CoBa mee aan de slag kunnen!
7. Punten PR
- Nikki gaat kijken naar World Federation for Medical Education (WFME).
- We gaan een kort berichtje plaatsen dat mensen die nu in hun wachttijd zitten niet te
lang moeten wachten met meeloten als reminder.
- We gaan een foto met de nieuwe raadsassistenten op Facebook plaatsen.
8. Mededelingen en rondvraag
- Nikki gaat Karen Nieuwenhuijsen mailen over mental health in het curriculum. Maartje
gaat hier ook mee aan de slag vanuit de bachelor.
- Vrijdag gaat de CoBa aan de OER werken dus op de PV van volgende week (26/03) gaan
we deze bespreken.
- Maartje heeft aan de SR gemeld dat zij is aangesteld als secretaris voor de EJW
commissie.
- Janneke heeft op 10 maart een aantal mensen gemaild over de wetenschappelijk
schrijven cursus, maar hier nog geen reactie op ontvangen.
- Er heeft een student gemaild dat de WiFi nog steeds te traag is. Janneke stuurt deze mail
door naar Michelle.
- Datumprikker RvA diner: er is geen 1 datum dat iedereen kan. Janneke gaat hem gewoon
prikken.
- Vrouw en kind centrum: Judith heeft de notulen hierover in de DB map staan en moet
deze alleen nog uitwerken tot een update.
9. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
10. Communicatieplan
- We gaan aan Youri vragen hoe de inventarisatie is gedaan.
- Het UvA gevoel moet nog worden toegevoegd aan het communicatieplan. Ook de
aanvullingen van de master moeten er nog bij komen (de manier waarop je
masterstudenten kan bereiken)
- DSSD als doorverwijssysteem: dit programma stuurt de vragen van studenten door naar
de juiste persoon. Echter, de DSSD is nu niet altijd even gebruiksvriendelijk.
- Zoekgedrag studenten: vrij veel informatie die via de helpdesk wordt gevraagd is
makkelijk online te vinden. We gaan aan Youri navragen in hoeverre dit bevestigd kan
worden naar aanleiding van de gesprekken die hierover zijn gevoerd.
- Klikbaarheid informatie: hieraan moet ook de digitale leeromgeving worden toegevoegd,
want dit is bij Blackboard nog een probleem. Waarschijnlijk geldt dit minder voor
Canvas. We willen ook niet de A-Z lijst in Canvas integreren, maar op de openingspagina
o
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van Canvas groot een snelle link naar de A-Z lijst plaatsen, zodat je niet eerst een paar
keer hoeft door te klikken.
- De nieuwsbrief die op dit moment naar de studenten wordt gestuurd: deze moet
misschien ook ergens in worden opgenomen.
- We gaan met het oude communicatieplan en met de punten die in de PV zijn besproken
met Gabor zitten om even informeel te bespreken wat hij graag nog in het
communicatieplan zou zijn. Sofie, Maartje en Jason plannen deze afspraak.
- Tot uiterlijkdonderdag 23.59uur kan iedereen zijn punten sturen naar het
communicatieteam, zodat zij deze vrijdag kunnen verwerken. Tijdens de PV van
volgende week (26 maart) gaan we het dan verder bespreken. Het communicatieteam
schrijft het vergaderstuk.
11. Advies naar RvB over visitatie
- Voor de heraccreditatie is een visitatierapport geschreven. We willen hier een
adviesbrief over schrijven naar de RvB.
12. Vertrouwenspersoon + evaluatiegesprekken
- Momenteel is Judith de vertrouwenspersoon. Echter, met haar functie nu als voorzitter
kan dit wellicht conflicteren.
- Michelle is gekozen als nieuwe vertrouwenspersoon.
- Iedereen stemt voor groepsevaluaties in plaats van individuele gesprekken met de
vertrouwenspersoon. Mocht iemand toch nog behoefte hebben aan een individueel
gesprek dan kan dit altijd als nog.
- We gaan de groepsevaluatie combineren met samen eten. We willen dit voor over
ongeveer een maand plannen. Michelle gaat het plannen.
13. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
14. Mededelingen en rondvraag
- De externe communicatie over het communicatieplan neemt Sofie op zich.
- Sofie heeft gister de adviezen over de MI OER verstuurd.
15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
16. Actielijst
Wie?
Wat?
Iedereen
Werkt het bestand ‘dossiervoortgang’ bij
DB
Het DB pakt de informatiemail over de SR die niet naar Curius+ is gestuurd
op, om te kijken waar dit is misgegaan
Maartje
Maartje mailt Gabor over de tentamenantwoorden op Testvision
Judith
Mailt Etienne over de responsiecolleges voor de herkansingen
Maartje, Jason
Maartje en Jason mail Nikki een foto voor het smoelenboek
Janneke
Prikt een datum voor het RvA diner
Sofie, Maartje
Plannen een afspraak met Gabor om het over het communicatieplan te
en Jason
hebben en schrijven een vergaderstuk voor volgende PV
CoBa, CoMa
Schrijven voor de PV van 9 april hun gedeelte voor de brief naar de RvA over
het visitatierapport
Michelle
Prikt een datum voor de groepsevaluatie
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17. Nieuwe agendapunten
De volgende agendapunten zijn aangedragen:
- De OER
- OTgen nabespreking
18. Einde vergadering
Judith sluit de vergadering om 20:55uur.
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