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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 9 april 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
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Opening
Persoonlijk
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Punten PR
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Promotie Health Week
Vacature ambtelijk secretaris ’18-‘19
Overgangsregeling
OER gnk ba, breekpunten
Agendapunten + vergaderstukken goedkeuren OTgen
Inventarisatie advies omtrent visitatie opleiding geneeskunde
Promotie verkiezingsweek
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Nieuwe actielijst
Einde vergadering
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1. Opening
Judith opent de vergadering om 19:06 uur.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- Judith, Michelle en Jason gaan naar het coördinatorenoverleg geneeskunde
- Dossierhouders PR-verkiezingen: Jason gaat vragen wat ze precies willen bespreken. Als
het echt belangrijk is zal hij proberen erheen te gaan.
4. Doorlopen actielijst
- Dossiervoortgang: Judith gaat bekijken hoe de raad dit vorig jaar heeft gedaan.
- Judith heeft Etienne Verheijck gemaild over de responsiecolleges voor de herkansingen.
- Michelle heeft nog niet helemaal de notulen van afgelopen OTgen vergadering
aangepast. Voor de volgende PV zal ze deze hebben bijgewerkt.
- Er wordt een vergadering gepland met de OC. Als er een datum uitkomt laat Milou dit
ook aan Maartje weten.
- Het communicatieplan staat nog niet online. De uiterlijke datum dat het
communicatieplan op de Drive komt te staan is zaterdag 14 april. Vervolgens reageert
iedereen hierop voor de volgende PV (16 april).
5. Vaststellen notulen
De notulen van 26/03/2018 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- Masterherziening: we gaan de updates hierover niet in de PV bespreken, maar Janneke
schrijft hierover een update voor volgende PV.
- DB updates:
o Judith is langs geweest bij de onlangs aangewezen diversity officer van onze
faculteit, Ilja Swets, tevens coördinator participatiewet bij het directoraat HR.
o Evaluatie begrotingscyclus: Het DB heeft met Jenny Feenstra (finance and
control) en Albert Kok (IOO) de begrotingscyclus geëvalueerd. Er is afgesproken
dat IOOons in principe op de volgende momenten informeel om advies vraagt:
o Laatste week van juni: voor de kaderbrief.
o Begin oktober: conceptbegroting IOO en evt. facultaire begroting.
o Half november: finance and control spreekt met ons over de facultaire
begroting.
Ook hebben we gevraagd naar de middelen wet studievoorschot. In principe zijn
deze gebruikt voor de punten die door de SR waren aangedragen voor de
kaderbrief: blended learning, CZ2, internationalisering en onderwijssupport.
o Overleg Maas Jan Heineman: het DB heeft een update gegeven en heeft
gesproken over de overgangsregeling van Curius+ en de evaluatie van de
blauwdruk Epicurus. Verder is het vertrek van Maas Jan Heineman besproken.
Hans Romijn blijft decaan en neemt de gesprekken met het SR-DB over.
o DB overleg: Het oordeel over het voorstel over multidisciplinair
honoursonderwijs wordt aan de centrale medezeggenschap overgelaten. Dat is
niet onze taak. Voor verdere details, zie notulen intern DB overleg.
o Dossierhoudersoverleg decaanbenoeming: De CSR wil regels vaststellen over de
benoeming van decanen (zie vergaderstukken en notulen van de FSR PV van 1501), daarover wilden ze nu overleggen. Er zijn erg uiteenlopende meningen over
hoe de procedure eruit zou moeten zien.
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Afgevaardigde updates:
o OV:
▪ Honours:
Doel: UvA-VU honourscommissie functioneert niet, gaarne afschaffen en
compatibiliteit met de VU anders regelen. Ook zou de CSR graag zien dat
de IIS honoursvakken ondergebracht worden in een aparte opleiding,
zodat er een OC is voor kwaliteitscontrole.
Uitkomst: CvB gaat zich erin verdiepen.
▪ UvA-Q:
Doel: Beschikbaar maken van evaluatierapporten voor OCs, zodat zij hun
taak uit kunnen voeren.
Uitkomst: Het CvB gaat zich erin verdiepen. Ze hecht wel belang aan
beschikbaarheid van de informatie, met behoud van de privacy van
docenten.
▪ Internationale studenten in medezeggenschap:
Doel: Dekkende financiële tegemoetkoming voor
instellingscollegegeldbetalende studenten in de medezeggenschap.
Uitkomst: CvB gaat zich verdiepen in het voorstel van de CSR.
▪ Universiteitsforum:
Doel: Verbetersuggesties aandragen voor het universiteitsforum.
Uitkomst: De CSR kan procedurele verbeterpunten aandragen aan de
voorzitter van het forum.
o PV CSR:
▪ Flexstuderen: doorgeschoven omdat we geen quorum hadden.
▪ Bicameral CSR: mijn voorstel om de CSR te splitsen in een hoger- en een
lagerhuis heeft het niet gehaald, maar we gaan wel de structuur van de
CSR evalueren met input van de FSR’en
o PV CSR 2:
▪ Jason voorgesteld. De CSR laat Jason spreken op de PV’s.
▪ Flexstuderen: de CSR is voor het toevoegen van antropologie aan de pilot
flexstuderen.
▪ Interim vicevoorzitterpersoon [sic]: is Michele nu.
▪ UCO:
● Er wordt nog steeds aan een light-versie van het kaderplan
toetsbeleid gewerkt.
● Veranderprogramma onderwijslogistiek: volgens de CSR
vertegenwoordiging is de opzet teveel vanaf centraal, en moet
meer vanaf decentraal opgebouwd worden.
● Educational dashboard courses: CSR vertegenwoordiging was
niet enthousiast over de mogelijkheid voor iedereen onder een
bepaalde onderwijsdirecteur om gegevens van individuele
studenten te zien.
● Analyse studiesucces bachelor: studietempo gaat omhoog.
▪ Werkgroep sterke medezeggenschap:
● Er is behoefte aan toegang tot bestanden die nu alleen voor
medewerkers toegankelijk zijn (de CSR kan niet in het UvA
intranet).
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De CSR wil ook dat de greenpapers beter geïmplementeerd
worden. De rest is ook redelijk vergelijkbaar met de mening die
de FSR ooit geformuleerd heeft (zie eerdere notulen FSR-FdG).
Procedure kwaliteitsafspraken: Men neigde te zoeken naar een
constructie waarin de FSR’en feitelijk instemmen met de
kwaliteitscriteria, maar het CvB ze wel vaststelt.
●

▪

CoMa updates:
o De OER is verzonden naar de RvA. We krijgen als het goed is dit weekend
commentaar.
o Tijdens de houtskoolschets presenteerde Paul van Trotsenburg zijn plan en
daarna gingen we filosoferen over hoe de ideale master eruit zou zien.
- CoMI updates:
o We hebben weer met de CoMI samen gezeten. We hebben de breekpunten voor
de OER-bespreking besproken, hebben het gehad over het honoursonderwijs,
vervolgacties op de sinterklaasenquête, welke dossiers nog werk nodig hadden
en welke al afgesloten konden worden.
o Op 29-03-2018 was het plenaire overleg OER’en BSc en MSc MI. Samen met de
EC, OC, OTMI en SR (Jason en Judith) hebben we de adviezen op de OER’en
besproken. Het overleg is naar tevredenheid verlopen. De precieze adviezen zal
dhr. Lont via de mail sturen, waarna we deze goed-/afkeuren. Een van de
breekpunten, beschikbaarheid van volledig oefententamen, is ons inziens goed
ondervangen met een alternatief, namelijk een toetsmatrix en per onderwerp
komt een oefenvraag. Ook mag de OC bij nabesprekingen van blokken aanwezig
zijn, dit was voorheen niet het geval.
- CoBa updates:
o OER verstuurd naar het OTgen en Hotze
o Brainstormsessie over communicatie over Canvas.
Brainstormsessie met communicatie en studenten van alle faculteiten en centraal,
Ton Dujardin en ik waren er voor de FdG. We gaan voor het noemen van Canvas in
een nieuwsbrief voor de zomer, en het sturen van de verdere instructies als de
vakken in Canvas ingevoerd zijn. Er wordt gekeken of aan het begin van het jaar in
het college benoemd kan worden hoe Canvas nu gebruikt wordt.
- PR updates:
o Ons scherm is weer eens stuk. Ton Dujardin gaat er achteraan bellen met de
firma. Ook gaat die vragen waarom we onze website niet als pagina op de
schermen kunnen doen.
o Ook de site doet het op sommigen stukjes niet, daarom kan ik, Nikki, de wie zijn
wij pagina niet aanpassen en Sofie de brieven niet uploaden en Bodine kan
waarschijnlijk de notulen niet uploaden. Ik hoop dat het snel wordt verholpen,
vraag staat uit.
7. Punten PR
- We gaan een update schrijven over de Health Week.
- Sofie gaat nog een stukje schrijven over waar het geld dat is vrijgekomen door het
afschaffen van de studiefinanciering aan wordt besteed.
8. Mededelingen en rondvraag
-
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Nikki zou een afspraak met Karen Nieuwenhuijsen maken over mental health in het
curriculum. Echter, er is geen mogelijkheid dat ze allebei zouden kunnen. Daarom gaan
Jason en Maartje met z’n tweeën. Nikki stuurt de mail door naar Jason.
- De groepsevaluatie staat gepland op dinsdag 1 mei.
- Janneke is volgende PV niet aanwezig (16 april).
9. Vaststellen agenda
Het agendapunt “inventarisatie advies omtrent visitatie opleiding geneeskunde” is naar
volgende PV verplaatst, zodat dit agendapunt beter kan worden voorbereid in de
commissies.
10. Promotie Health Week
- De Health Week vindt plaats van 16-20 april. De promotiecampagne van de UvA is
afgelopen week van start gegaan. De vraag vanuit centraal is of we op onze faculteit
willen promoten via mail. Ook is er vanuit de faculteit in de nieuwsbrief van de master
en waarschijnlijk ook van de bachelor, al een klein stukje geschreven. Verder is er een
poster gemaakt. Afgelopen vrijdag heeft Nikki een Facebook bericht erover gemaakt en
het ook op de site gezet. Ook wordt er een documentaire op onze faculteit vertoont op
woensdag 18 april.
- We gaan nog een Facebook bericht plaatsen en daarna een mail sturen waarin we ook de
documentaire vermelden.
- Feedback voor volgend jaar: We zouden graag willen dat iemand op onze faculteit een
collegepraatje komt houden ter promotie. Daarnaast hadden we het fijn gevonden als er
eerder aan ons was doorgegeven voor welke kanalen en welke materialen ze wilden dat
wij promotie zouden maken. Jason koppelt dit terug.
- Judith en Jason gaan samen kijken of ze zelf een collegepraatje over de Health Week
willen houden. Janneke gaat de CoRaad contacten.
- Promoties zoals deze zouden goed kunnen worden besproken in toekomstige
mentorgroepen. Jason gaat dit meenemen bij de evaluatie mentorgroepen.
11. Vacature ambtelijk secretaris ‘18-’19
- Vanaf september 2018 zijn we opzoek naar een nieuwe ambtelijk secretaris.
- We gaan nog aan de vacature toevoegen dat de sollicitaties in de week van 7 mei zullen
zijn.
- De raad gaat akkoord met de voorgestelde vacature, mits de opmerkingen die zijn
genoemd in het bestand worden meegenomen.
- De sollicitaties zullen worden gedaan door Michelle en Bodine. Michelle en Bodine
passen de vacature aan.
12. Overgangsregeling
- Sofie en Judith hebben met Maas Jan Heineman gesproken. Het nieuwe inzicht was dat
een adviesbrief misschien niet de beste manier is, maar de mening van de PV is nog niet
precies duidelijk en ook niet precies wat we met de overgangsregeling willen.
- We gaan tijdens de OER bespreking van 10 april niet de discussie over de
overgangsregeling voeren, maar we gaan uitleggen dat we discussie graag verder op een
vergadering met het OTgen willen voeren.
- DB heeft nog geprobeerd contact te leggen met de examencommissie, maar dit is nog
niet gelukt.
- Als we een adviesbrief gaan schrijven zal dit waarschijnlijk leiden tot meer tentamens
voor Curius+, maar het is de vraag of we dit willen.
- Het is lastig dat studenten nu geen duidelijkheid hebben.
-
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13. OER gnk ba, breekpunten
- Dinsdag 10 april is de OER bespreking bachelor Geneeskunde. Hierbij zullen alle
betrokken gremia om de tafel zitten en gezamenlijk besluiten wat er wel en wat er niet
in de OER komt.
- Het aanwezig zijn van een representatief oefententamen voor elke toets, dat
overeenkomt in lengte, soort vragen en onderwerp van de vragen: Bij MI werd het punt
aangedragen dat deze oefententamens de student een soort ‘schijnzekerheid’ kunnen
geven dat als ze het oefententamen halen ze ook het echte tentamen zullen halen. Maar
dezelfde redenatie gaat niet op voor Epicurus. Daarom is iedereen van de raad het eens
met dit breekpunt voor Epicurus.
- Recht op het uitstellen van diploma: dit punt was aangedragen bij MI en de master. Het
CvB heeft ook gezegd dit opnieuw te zullen opnemen in de model OER. We willen dit
weer aan de OER toevoegen. Dit is een breekpunt.
- Eindcijfer bachelorthesis: een 5.5 voor de bachelorthesis is een voldoende. De
bachelorthesis wordt op halve cijfers afgerond. Dit is geen breekpunt.
- We hebben nu dus 4 breekpunten:
o Overgangsregeling
o Oefententamen: toetsvragen maken kost veel tijd. Echter, we willen maar 1
oefentoets en deze hoeft dan ook niet elk jaar opnieuw gemaakt te worden. Dit
oefententamen geeft studenten meer kans om hun tentamen te halen en het geeft
richtlijn. Daarnaast gaan studenten geen moeite meer doen om extra tentamens
op andere manieren te verkrijgen.
o Bachelorthesis een vereiste ingangseis voor Opmaat naar de Praktijk
o Diploma uitstellen
14. Agendapunten + vergaderstukken goedkeuren OTgen
- Volgens de OTgen cyclus zouden we afgelopen week brainstormen over onderwerpen,
en ze nu op de PV brengen. Vanwege Pasen zouden we nu de aangedragen
vergaderstukken meteen moeten vaststellen. Echter, de raad heeft besloten volgende PV
(16 april) aansluitend op de evaluatie visitatie, pas te bespreken welke agendapunten
we zouden willen aandragen tijdens de OTgen vergadering.
15. Promotie verkiezingsweek
- In hoeverre willen we betrokken zijn bij de promotie, wat is onze taak en wat is de taak
van de partijen? Onze taak als raad is om te laten zien dat de verkiezingen eraan komen
en daarmee meer mensen naar de stembus te krijgen.
- We gaan een week voor de verkiezingen beginnen met promoten, niet eerder. Alleen nog
de maandag van de verkiezingsweek plaatsen we een Facebook bericht over het
stemmen. De rest laten we aan de partijen zelf over.
- Hoe willen we promoten? Iedereen krijgt vanuit de UvA sowieso al een mail over het
stemmen. Maas Jan Heineman heeft daarnaast afgelopen jaren ook vanuit de RvB een
mailtje gestuurd. Het DB gaat aan Maas-Jan Heineman vragen of hij dat dit jaar nog een
keer wil doen.
- De CSR zou graag zien dat we de “stem op jouw studentenraad”-film in de collegezalen
tonen in de week van of voor de verkiezingen. We gaan dit doen in plaats van het
collegezaalpraatje dat voorgaande jaren is gehouden door de raad.
- We gaan het promotiemateriaal ook op de website zetten.
16. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen
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17. Mededelingen en rondvraag
18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
19. Actielijst
Wie?
Wat?
CoBa, CoMa
Schrijven voor de PV van 9 april hun gedeelte voor de brief naar de RvA
over het visitatierapport
Michelle
Past de notulen van de afgelopen OTgen vergadering aan en stuurt deze
naar Bodine
Het
Bekijkt de Facebookpagina van MI
communicatietea
m
Het
Denkt na over een plek voor de informatieschermen
communicatietea
m
Iedereen
Het communicatieteam zal voor zaterdag 14 april 13:00 de eerste versie
van het communicatieteam op de Drive zetten. Iedereen reageert hier
vervolgens op voor de PV van 16 april.
Jason
Dossierhouders VerkiezingsPR: Jason gaat vragen wat ze precies willen
bespreken. Als het echt belangrijk is zal hij proberen erheen te gaan.
Janneke
Judith
Sofie

Schrijft een update over de masterherziening
Gaat kijken hoe vorig jaar de dossiervoortgang is bijgehouden
Gaat een stukje schrijven over waar het geld dat is vrijgekomen door het
afschaffen van de studiefinanciering aan wordt besteed
Nikki, Jason,
Nikki stuurt de mail van Karen Nieuwenhuijsen door naar Maartje en
Maartje
Jason en zij maken een afspraken met Karen om te praten over mental
health in het curriculum
Jason
Koppelt de feedback terug naar centraal over de promotie Health Week
Janneke
Gaat de CoRaad contacten over de promotie Health Week
Judith en Jason
Gaan kijken of ze een collegepraatje gaan houden ter promotie van de
Health Week
Het DB
Gaat aan de RvB vragen of ze er dit jaar weer een mail uit gaan sturen
over de verkiezingsweek
20. Nieuwe agendapunten
De volgende agendapunten zijn aangedragen:
- Communicatieplan
- Master OER
- OTgen vergadering
21. Einde vergadering
Judith sluit de vergadering om 21:27uur.
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