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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 23 april 2018
Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig

Janneke Hendriks, Youri Broekhuizen

Gast
Notulist

Bodine Schotsman

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Opening
Persoonlijk
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Punten PR
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Hervorming beoordelingssysteem master
OTgen voorbespreken
Webcolleges
Sinterklaasenquête bachelor GNK
Communicatieplan
PV op 2e Pinksterdag, 21 mei?
WOinActie
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Nieuwe actielijst
Einde vergadering
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1. Opening
Judith opent de vergadering om 18:48 uur.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- We hebben een mail gehad van de CSR over dat ze een adviesbrief willen sturen over de
Deutsche Bank waar de UvA lid van is. We voegen dit toe als agendapunt aan de agenda.
4. Doorlopen actielijst
- Sofie gaat nog een stukje schrijven over waar het geld dat is vrijgekomen door het
afschaffen van de studiefinanciering aan wordt besteed.
- Milou heeft een afspraak gemaakt met Karen Nieuwenhuijsen om te praten over mental
health in het curriculum.
- Het verslag over de sinterklaasenquête is nog niet klaar, dus de BaCo gaat hier pas later
een berichtje over schrijven voor op Facebook.
- Het DB gaat nog het nieuwe smoelenboek rondsturen naar de verschillende gremia.
- Jason heeft met Youri gesproken over de mogelijkheid om de wegwijzer te
implementeren in de DSSD. Youri gaf aan dat er eerst zal worden gewerkt aan de
wegwijzer en pas als deze helemaal af is en goed werkt zal er eventueel verder worden
gekeken naar implementatie in de DSSD, maar dit is dus meer iets voor op de langer
termijn.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 16/04/2018 zijn besproken en vastgesteld.
- We gaan niet zelf een stukje schrijven over de health week, maar wanneer de UvA/Folia
hier een bericht over plaatst gaan we dit bericht delen.
- Michelle neemt als vicevoorzitter het overdrachtsbestand visitatie op zich en zal dit
delegeren.
6. Updates
- Nikki gaat de link delen waarop leerboeken in de vorm van iBooks gratis te downloaden
zijn.
7. Punten PR
- Dhr. Kool heeft ons gevraagd of we Primal Pictures (een online 3D-atlas) willen
promoten. We gaan dit doen vlak voordat de anatomie vakken beginnen.
- Er wordt veel geklaagd over te veel rumoer in het praatgedeelte van de medische
bibliotheek
- Nikki gaat de enquête van IMS promoten op Facebook.
8. Mededelingen en rondvraag
9. Vaststellen agenda
Het agendapunt “Deutsche Bank” is toegevoegd aan de agenda.
10. Hervorming beoordelingssysteem master
- Iedereen van de raad is het ermee eens dat het beoordelingssysteem van de master
gedigitaliseerd moet worden. Dit waarborgt de longitudinaliteit.
- Een mogelijkheid is om de cijfers voor KPB’s af te schaffen.
- Het is een goed idee om nu al te beginnen met digitalisering om zo het systeem al uit te
testen voordat de nieuwe master er is. Zo kunnen er een soort pilots worden gedraaid.
Aan de andere kant heeft dit het risico dat je later alles moet gaan aanpassen als er een
geheel nieuw systeem komt, dit pleit ervoor om alles in één keer te implementeren.
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Een mogelijkheid is om te kijken hoe het beoordelingssysteem op de VU in zijn werk gaat
en het beoordelingssysteem op de UvA op een soortgelijke manier af te stemmen zodat
er één lijn wordt getrokken. Daarom zal Nikki voor de PV van volgende week (30 april)
een informatief stuk schrijven over het beoordelingssysteem van de VU (zowel over de
eindbeoordelingen als tussentijdse beoordelingen) en zullen we vervolgens stemmen
over de volgende twee opties:
o Optie 1: afschaffen van het cijfersysteem + een digitaal systeem
o Optie 2: één lijn trekken met de VU + een digitaal systeem
- Op de vergadering met het OTgen gaat Nikki aan Paul van Trotsenburg tijdens de
rondvraag vragen waar hij tegenaan loopt bij het ontwikkelen van een nieuw
beoordelingssysteem.
11. OTgen voorbespreken
- TBL-sessie derde jaar:
o De opzet is alleen informerend. We willen alleen informatie hierover inwinnen
en dit gaan we ook benoemen.
- Zelfregulerend leren
- Rondvraag: beoordelingssysteem master.
12. Webcolleges
- De CSR heeft de mogelijkheid voorgesteld dat ze alle videocolleges beschikbaar willen
stellen voor alle studenten van de UvA. Hierbij zou iemand van de faculteit economie
videocolleges van onze faculteit kunnen kijken.
- Bij geneeskunde teken je een geheimhoudingsverklaring omdat er soms per ongeluk ook
patiëntinformatie in de PowerPoint terecht kan komen.
- Het kan zijn dat voor geneeskundestudenten minder webcolleges beschikbaar komen
omdat minder docenten willen dat hun college wordt opgenomen. Dit argument weegt
erg zwaar en gaan we dan ook aan de CSR overbrengen.
- De SR heeft gestemd en is voor het beschikbaar stellen van de webcolleges, behalve de
webcolleges van onze faculteit.
13. Sinterklaasenquête bachelor GNK
- De CoBa heeft de sinterklaasenquête voor de bachelor geneeskunde uitgewerkt in een
verslag. De volgende opmerkingen op het verslag zijn besproken tijdens de PV:
o Procenten worden wel in het verslag benoemd. Ze kunnen eventueel bij elkaar
worden opgeteld in plaats van dat ze allemaal apart worden benoemd.
o In de conclusies zullen geen cijfers meer worden vermeld.
o Per jaarlaag of alle jaarlagen samen nemen? Het verschilt per vraag. Echter, de
voorkeur gaat uit naar alle jaarlagen samen nemen. Ook moet uit de tekst
duidelijk worden of alle jaarlagen zijn samengenomen of niet.
o Hoever wil je in de tekst gaan met eigen interpretaties? In de conclusies kunnen
wij onze mening/interpretatie van de resultaten geven. Daarboven worden de
objectieve cijfers getoond.
o De uitleg over de opzet van de enquête zal kort in de inleiding worden
omschreven.
o Executive summary: heel kort zullen hierin alle conclusies worden
gepresenteerd. Dit gaan we zetten in de inleiding.
14. Communicatieplan
De SR heeft het nieuwe communicatieplan doorlopen en de aanpassingen zijn aangepast.
15. PV op 2e Pinksterdag, 21 mei?
-
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Mogelijk wordt de PV van 21 mei verplaatst naar 23 mei. Iedereen laat tijdens de PV van
volgende week (30 april) weten of ze aanwezig zouden kunnen zijn op 23 mei.
16. WOinActie
- De CSR heeft ons gevraagd of wij de petitie “WOinActie” willen tekenen.
- We willen de petitie tekenen en sturen de petitie ook door naar de studieverenigingen.
Echter, het DB gaat bij het DB-overleg eerst kijken of we het ook eens zijn met de tekst
van de petitie. Mocht dit het geval zijn dan zal het DB de petitie tekenen.
17. Deutsche Bank
- De CSR samen met de FSR-FMG wil een adviesbrief schrijven naar de UvA over het
overstappen van de Deutsche Bank naar een andere bank, omdat de CSR het niet eens is
met een aantal zaken van de Deutsche Bank waaronder duurzaamheid.
- Voor 26 april wil de CSR onze feedback op de tekst van de adviesbrief. Later hoeven we
pas ons besluit te geven over of we instemmen met de adviesbrief of niet.
- Het DB pakt dit verder op en vormt een besluit.
18. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
19. Mededelingen en rondvraag
- De website van de SR werkt nog steeds niet. Jason gaat hier navraag over doen.
- Judith en Milou gaan 24 april met Etienne Verheijck over de overgangsregelingen praten.
20. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
- Judith wil graag afzien van het technisch voorzitten van de PV’s. Volgende PV (30 april)
zal Michelle de PV technisch voorzitten. We gaan tijdens de PV van 30 april bespreken
wie in het vervolg de technisch voorzitter van de PV’s zal zijn. De raadsleden die zich
hiervoor willen opgeven sturen dit voor vrijdag 27 april om 12:00uur naar Michelle en
Michelle schrijft hier dan een vergaderstuk over.
21. Actielijst
Wie?
Wat?
-

1.

Sofie

Gaat een stukje schrijven over waar het geld dat is vrijgekomen door het
afschaffen van de studiefinanciering aan wordt besteed

2.

BaCo

De BaCo gaat nadenken over wat leuk is om te plaatsen over de
sinterklaasenquête

3.

DB

Stuurt het nieuwe smoelenboek rond naar de verschillende gremia

4.

Jason

Gaat met dhr. Eeltink bespreken of het mogelijk is de wegwijzer te
implementeren in de DSSD.

5.

Michelle

Neemt het overdrachtsbestand visitatie op zich

6.

Nikki

Nikki gaat de link delen waarop leerboeken in de vorm van iBooks gratis te
downloaden zijn.

7.

Nikki

Gaat de enquête van IMS promoten op Facebook.

8.

Nikki

Schrijft een vergaderstuk voor de PV van 30 april over de beoordelingssyteem
van de VU

9.

Nikki

Vraagt tijdens de OTgen vergadering aan Paul van Trotsenburg tijdens de
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rondvraag vragen waar hij tegenaan loopt bij het ontwikkelen van een nieuw
beoordelingssysteem.
10. Iedereen

Kijkt in zijn agenda of die aanwezig zou kunnen zijn als de PV naar 23 mei wordt
verschoven

11. Het DB

Kijkt naar de tekst van de petitie WOinActie en tekent deze eventueel.

12. Het DB

Pakt het punt van de Deutsche Bank verder op

13. Jason

Gaat navraag doen over waarom de website van de SR niet werkt

14. Iedereen

De raadsleden die zich willen opgeven voor technisch voorzitter sturen dit voor
vrijdag 27 april om 12:00uur naar Michelle en Michelle schrijft hier dan een
vergaderstuk over.

22. Nieuwe agendapunten
De volgende agendapunten zijn aangedragen:
- Hervorming beoordelingssysteem master
- Technisch voorzitter
23. Einde vergadering
Judith sluit de vergadering om 22:02 uur.
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