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Notulen	plenaire	vergadering	facultaire	studentenraad	
AMC,	14	mei	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. Opening	
2. Persoonlijk	
3. Post	in/uit	
4. Doorlopen	actielijst	
5. Vaststellen	notulen		
6. Updates	
7. Mededelingen	&	rondvraag	
8. Vaststellen	agenda	
9. Breekpunten	OER	master	
10. Overdracht	PR	
11. OTgen	brainstormen	agendapunten	
12. Communicatieplan	
13. Advies	decentrale	selectieprocedure	 	 	 	
14. Voorgenomen	besluit	herbenoeming	mw.	van	den	Maagdenberg	
15. Eindversie	controle	
16. Symposium	CV-building	maar	dan	anders	
17. Docentbelasting	
18. CSR:	stemrecht	
19. WVTTK	
20. Mededelingen	&	rondvraag	
21. Evaluatie	PV	
22. Nieuwe	agendapunten	
23. Einde	vergadering		

	
	 	



	 studentenraad.nl/amc  
amc@studentenraad.nl	
	

	
	 	
	 	
	

 
Pagina 2 van 8 

Notulen	plenaire	vergadering,	14	mei	2018	
	

	
	

	
1. Opening	

Jason opent de vergadering om 18:52. 
2. Persoonlijk	

Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.  
3. Post in/uit	

- We gaan niet naar de fileholder meeting internationalisation omdat deze voor ons niet erg 
relevant is.	

- Het fileholderoverleg functional limitations laten we voor nu even openstaan. 	
- Coördinatorenoverleg geneeskunde: Judith, Nikki, Maartje of Milou zouden hierheen kunnen. 	
- OR-SR DB overleg: Judith en Milou gaan hierheen.	
- De raad gaat akkoord met de procedurevoorstellen.	

4. Doorlopen actielijst	
- Sofie gaat een stukje schrijven over waar het geld dat is vrijgekomen door het afschaffen van 

de studiefinanciering aan wordt besteed.	
- De BaCo gaat niet meer een berichtje plaatsen over de sinterklaasenquête omdat het heel lang 

geleden is dat de sinterklaasenquête is afgenomen.	
- Sofie gaat nog het smoelenboek rondmailen.	
- Michelle is bezig met het overdrachtsbestand visitatie.	
- Nikki gaat nog de link delen waarop leerboeken in de vorm van iBooks gratis te downloaden 

zijn.	
- Judith heeft gekeken naar de petitie WOinActie, maar deze kan niet meer worden ondertekend 

omdat hij is gesloten sinds december. 	
- Judith heeft naar Paul van Trotsenburg teruggekoppeld over de beloning wachttijd.	
- Milou heeft Gabor Linthorst gemaild of hij verdere uitleg wilt geven over de bachelorthesis 

als ingangseis voor Opmaat naar de Praktijk.	
5. Vaststellen notulen	

De notulen van 30/04/2018 zijn besproken en vastgesteld. 
6. Updates	

- Updates DB:	
o Promotie kiesweek: Judith heeft reactie gehad van prof. dr. Heineman. Hij is akkoord 

met de inhoud van de mail aan alle studenten. Judith heeft vandaag de mail naar de 
onderwijsadministratie gestuurd.	

o Judith heeft met prof. dr. Ravesloot gesproken over de herijking toetsentiteit bachelor. 
Er hoeft nu niets van onze kant te gebeuren.	

- Afgevaardigde updates	
o Privacy: er is gepraat over de nieuwe privacy policy van de UvA. Hierin vindt de 

CSR met name belangrijk dat de UvA open is wat er met de data gebeurt. Er wordt 
een jaarlijks rapport gepubliceerd dat ze willen kunnen inzien en ze willen dat 
studenten kunnen zien aan welke partijen hun data worden verstrekt. Daarnaast is er 
een angst dat studiegegevens van studenten worden gedeeld met de studieadviseurs 
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waardoor er profilering ontstaat. De juridische afdeling van de UvA is zich hiervan 
bewust.	

o Canvas: De CSR wil dat medezeggenschap in canvas een eigen course krijgt om zo in 
contact te kunnen blijven met studenten. Ze willen nu ook de OC betrekken.	

o Internationalisering: De CSR wil werken aan de manier waarop internationale 
studenten worden opgevangen in Amsterdam. Grote punten hierin zijn voornamelijk 
huisvesting en sociale ondersteuning. Veel internationale studenten krijgen voor 1 
jaar een woning, maar moeten daarna op zoek maar een eigen plek en zijn vaak 
overgeleverd aan te dure opties. Ook kunnen ze vaak moeilijk contact maken 
waardoor ze soms in een sociaal isolement terecht komen. Actiepunten liggen 
voornamelijk hierop en het aanbieden van taalcursussen.  	

- CoMa updates:	
o De SPSS cursus die georganiseerd was door de CoRaad is goed ontvangen. Het was 

helemaal uitverkocht en ook de organisatoren waren enthousiast. Het gaat vaker 
gegeven worden en misschien zelfs in een vast patroon. 	

o Er staan voor de komende tijd veel cursussen op de agenda: 	
▪ mei: anatomiecursus	
▪ 29 mei: antibioticacursus (onder voorbehoud)	
▪ 13 juni: EHBODrugs	
▪ 27 juni: MCD/BKV 	
▪ september: Uitvoering van Podium-T	

o De CoRaad gaat bij de beste coschapverkiezingen ook de huisartsenpraktijken 
betrekken. Er wordt nog gekeken naar de beste manier hiervoor. 	

o Volgende dingen besproken:	
▪ Open brief naar huisartsen vanwege tekort aan coschapplekken wordt weer 

opgepakt.	
▪ Master herziening: besproken dat er in korte tijd veel moet veranderen en dat 

we ons zorgen maken of dat wel op tijd gaat lukken. Janneke heeft prof. dr. 
van Trotsenburg hierover een mail gestuurd met onze zorgen en enkele 
vragen over de tijdlijn.	

▪ Mentorschap in de affiliaties: een punt wat wat enkele weken terug op de PV 
ter sprake is gekomen; we willen graag op de affiliaties een mentor die 
coassistenten begeleid en er op toe ziet dat leerdoelen opgesteld en behaald 
worden. Dit is een groot punt, we gaan dit aankaarten bij prof. dr. van 
Trotsenburg omdat we van mening zijn dat dit vanuit hogerop moet komen.	

- CoBa updates:	
o Milou en Maartje hebben een gesprek gehad met Karen Nieuwenhuijsen over haar 

Mental Health project. In de voorbespreking kwam vooral naar voren dat wij als SR 
het een goed idee vinden om meer te doen met Mental Health, ook in het curriculum, 
maar dat we concreet niet goed weten hoe we dit willen verwerken. 	

o In het gesprek met mevrouw Nieuwenhuijsen vertelde zij vooral waar zij mee bezig is 
op het moment. Mevrouw Nieuwenhuijsen is momenteel bezig haar BKO te halen. 
Daarvoor mocht zij een onderwerp kiezen waarop ze ging toespitsen en wat in het 
onderwijs van Epicurus verweven zou kunnen worden. Zij heeft dus Mental Health 
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gekozen en gaat daar de komende tijd vooral veel gesprekken over voeren met 
betrokkenen zoals het OTgen, OC, SR, assessoren etc. Mevrouw Nieuwenhuijsen was 
in de eerste instantie vooral benieuwd hoe de SR tegenover dit onderwerp stond en of 
ze op onze hulp en advies kon rekenen in de toekomst. Als Studentenraad hebben wij 
dit haar toegezegd, omdat we dit zeker een belangrijk onderwerp vinden. Er zijn nog 
geen concrete actiepunten naar voren gekomen, gezien dit een eerste oriënterend 
gesprek was. Wel gaf mevrouw Nieuwenhuijsen aan dat zij na de gesprekken met 
andere gremia graag weer contact met ons opneemt.	

o Maartje en Jason hebben een gesprek gehad met Margot Bary en Ton Dujardin van de 
afdeling communicatie over het geschreven communicatieplan. De vraag van onze 
kant was hierbij of zij zich konden vinden in de knelpunten en oplossingen, of zij nog 
op of aanmerkingen hadden en of zij graag nog aanvullingen zagen.Verder gaven zij 
aan dat het wellicht niet onze taak was om aan de opleiding op te leggen vanuit welke 
kanalen zij moet communiceren. Wij hebben toen duidelijk gemaakt dat dit een 
visiestuk is, waarin wij alleen aangeven wat ons handig lijkt en wij de opleiding niets 
op willen leggen.	

o Afgelopen dinsdag waren de koffiegesprekken over Epicurus met Jan Hindrik 
Ravesloot. Gabor Linthorst was verhinderd ivm andere verplichtingen. Het was een 
erg goed en open gesprek, waarbij er meerdere betrokkenen van Epicurus rond de 
tafel zaten, voornamelijk coördinatoren van verschillende vakken. Als Studentenraad 
hebben we onze zorgen geuit over de volgende 3 punten, die ter harte zijn genomen 
door prof. dr. Ravesloot:	

▪ Farmacologie in het curriculum; omdat er niet meer afzonderlijk getoetst 
wordt op farmacologie, vragen wij ons af of de beginselen van bijvoorbeeld 
de farmacokinetiek en farmacodynamiek voldoende worden aangeleerd bij de 
studenten. Farmacologie komt zeker voor maar dan verweven door het blok, 
wat ook heel goed is, maar de basis moet wel ergens worden gelegd en 
getoetst. 	

▪ Internationalisering; benoemd dat we nog steeds graag de keuzevakken zien 
worden verplaatst, omdat ze nu erg ongelukkig geroosterd zijn voor het 
volgen vakken op een andere universiteit of in het buitenland. 	

▪ Evaluatie Epicurus; op dit punt werden we bijgevallen door de coördinatoren, 
omdat we graag zouden willen zien dat er een goed overzicht komt van het 
hele curriculum. Is het spiraliserend genoeg, wie waarborgt de kwaliteit van 
de vakken en kijkt of er aan alle eindtermen zijn voldaan aan het eind van de 
bachelor etc. Een algehele evaluatie van Epicurus, hoe is de blauwdruk 
gevormd, is dit nog toepasbaar en zijn we het er nog mee eens bij de 
uitvoering.	

o Helaas waren er enkele last-minute afzeggingen voor het eerste Bachelor Studenten 
Overleg. Uiteindelijk waren we met de JVT1, JVT2, Jelmer van de OC en wij. Wel 
hebben we kort het doel van het BSO geïntroduceerd en de aanwezigen waren erg 
enthousiast over het idee en concept en vinden dat het routinematig moet worden 
ingevoerd. We hebben een aantal lopende zaken besproken, namelijk het volgende; 
aanpak van het werven van de studentmentoren, over de kwaliteit en stavaza van het 
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AV-onderwijs in jaar 1 en jaar 2, praktische zaken omtrent faciliteiten/verbouwingen, 
een korte uitleg over de afloop van de overgangsregeling, de alliantie is aangekaart en 
stilgestaan bij de puntjes internationalisering en student engagement. De aanwezigen 
waren het erover eens dat we gaan proberen voor het einde van het studiejaar nog een 
BSO te organiseren, maar gezien het feit dat wij dit het liefst door de studentassessor 
zien gebeuren, willen we vragen of de oude assessor dit samen met de nieuwe 
assessor zou willen organiseren.	

- PR updates:	
o De Studentenraad website werkt nog steeds niet. Het is dus nog steeds niet mogelijk 

nieuwe berichten te plaatsen en pagina’s aan te passen. De CSR is op de hoogte, het 
schijnt een groot probleem te zijn. Er is geen tijdspad wanneer het probleem 
verholpen zou moeten zijn. 	

o Promotie verkiezingsweek,  vanuit de CSR. Dinsdag worden de gadgets van dit jaar 
geleverd. De flyers en posters komen als het goed is ook aankomende week. Echter 
was er iets mis gegaan met drukken, het wordt hierdoor mogelijk heel krap. Eventueel 
kunnen er (tijdelijke) poster geprint worden en opgehangen worden. 	

o Verder loopt de site: uvaverkiezingen.nl nog achter in informatie. Als het goed is 
wordt dat dit weekend aangepast. 	

7. Punten PR	
- Het international office heeft een brochure gemaakt voor de master met daarin mogelijkheden 

om naar het buitenland te gaan. Er zullen ook ervaringsverslagen online worden geplaatst. 
Nikki gaat hierover een stukje plaatsen op Facebook.	

- Sofie gaat een stukje schrijven over waar het geld dat is vrijgekomen door het afschaffen van 
de studiefinanciering aan wordt besteed.	

8. Vaststellen agenda	
De agenda is vastgesteld. 

9. Mededelingen en rondvraag	
- Binnenkort zal de kaderbrief op de PV worden besproken. Iedereen denkt alvast na over input 

hiervoor. 	
- Vacature voor studentassessor: een stappenplan hiervoor staat in de CoMa map op de Drive. 	

10. Vaststellen agenda	
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

11. RvA: bezoek + samenwerkingsovereenkomst + diner	
- De RvA bestaat op dit moment uit 6 personen. Dit is ook gebruikelijk.	
- Daan Zilver neemt de voorzitterstaken over van Diederick Jan van Doorn.	
- De RvA zal 1 keer per maand met iemand van de SR samenkomen.	
- Aan het begin van het studiejaar zal de RvA aanschuiven bij de PV van de (nieuwe) SR om te 

bespreken wat de verwachtingen zijn van elkaar. 	
- De SR mailt de gehele RvA wanneer ze om advies vragen.	
- De SR vraagt bij het versturen van een adviesbrief eerst de RvA om advies ter informatie en 

controle van de brief. 	
- Het RvA diner staat gepland op 25 mei en gaat gewoon door. 	

12. Breekpunt OER master	
- De adviezen van de SR, OC en EC over de OER zijn besproken:	
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o Deel A:	
▪ We zijn het eens met het advies van de OC over punt 4.3b.1 (mondelinge 

toets). Echter, het is geen breekpunt.	
▪ Punt 4.4.1: We zijn het eens met het advies van de OC, maar we zijn wel voor 

“de examinator” en niet voor “de onderwijsadministratie”.	
▪ Punt 4.5.2: We zijn het niet eens met “studiejaar”, maar zien graag dat er 12 

maanden komt te staan.	
o Deel B:	

▪ Punt 3.1.3: Bij dit punt willen we dat de overgangsregeling Curius-Curius+ 
als bijlage wordt toegevoegd. 	

▪ Punt 4.7.3: De raad wil nog steeds dat er een cijferspecificatie (een 7) wordt 
gehanteerd bij het verkrijgen van het honoursdiploma. Echter, we gaan nog 
kijken wat de examencommissie aangeeft als motivatie voor de door het 
genoemde OER-wijziging tijdens de OER vergadering. 	

- Breekpunten:	
o De argumenten voor de punten wachttijd en oefententamen zijn duidelijk voor de 

CoMa. 	
13. Communicatieplan	

- Het communicatieplan is doorlopen:	
o “Student.uva.nl” zetten we in haakjes achter “de site”.	
o “De organisatie”: dit laten we zo staan.	
o We veranderen “persoonlijke helpdesk” in “een helpdesk”.	
o “MFAS” veranderen we in “studieverenigingen”.	
o De raad keurt het communicatieplan, zonder de stroomschema’s en inclusief 

bovenstaande aanpassingen, goed.	
- Stroomschema vanuit de student:	

o We maken de indeling “inhoud en logistiek” en de JVT laten we daarbij onder 
“logistiek” vallen.	

o De JVT en de CoRaad worden opgenomen in het schema bij klacht/bezwaar over 
cijfers, tentamens en diploma’s. 	

o We willen ook de SR aan de stroomschema’s toevoegen, het communicatieteam gaat 
nog kijken waar dit kan.	

o Vanuit “examencommissie” voegen we nog een blokje naar beneden toe met 
“COBEX”.	

o “Studentpsycholoog” wordt toegevoegd onder “de studieadviseurs”.	
o “Inschrijving algemeen” wordt toegevoegd aan “overig”.	
o Dit stroomschema houden we alleen voor de bachelor en we geven mee als advies dat 

ze eventueel een soortgelijk schema zelf voor de master kunnen maken. 	
- Stroomschema vanuit de opleiding:	

o Regelingen instructies en procedures ervan maken in plaats van alleen regelingen	
o Ook hier in het stroomschema wordt MFAS veranderd in studieverengingen. 	
o Voor nu willen we de vacatures op 1 pagina op Canvas. Stel dit is niet mogelijk, dan 

horen we dat nog. 	
14. Overdracht PR	
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- Aangezien Nikki 3 weken op vakantie gaat wilt ze graag de PR overdragen. 	
- Nikki heeft al een aantal PR-berichtjes in concept op Facebook gezet. Maartje wilt de 

Facebook-berichten overnemen. Sofie wilt de technische ondersteuning doen van de 
schermen. Alleen het bericht over de bachelorassessor moet nog worden geplaatst of andere 
spoedzaken. 	

- 2 juni is het IMS. Het zou leuk zijn als iemand hierheen wilt gaan voor de master (deel III). 
Judith zal naar deel I (bachelor) en deel II (gemeenschappelijk) gaan. De notulen en agenda 
staan in de SR mail. 	

15. OTgen brainstormen agendapunten	
- De OTgen vergadering is over drie weken op 6 juni. De volgende punten zouden dan 

eventueel kunnen worden besproken:	
o Toetsplan en decentrale selectie	
o Jokersysteem evalueren	
o Evaluatie afgelopen jaar (indien dit de laatste OTgen vergadering is, we gaan nog 

even nakijken of er in juli/augustus nog vergaderingen gepland staand)	
o Nieuwe master	
o Mentoren op affiliaties	
o Diversiteit in evaluatie Epicurus	
o Bijlagen OER	

- Over twee weken kijken we welke punten we willen bespreken. 	
16. Alliantie: update	

- Dit agendapunt is bedoeld om vragen vanuit de raad over de alliantie te verduidelijken. 	
- Als de afdelingen samen zouden gaan dan moet een student hierbij worden betrokken. Dit is 

een moment dat de CoRaad zou kunnen inspringen.	
17. Advies decentrale selectieprocedure	

- Het essay wordt ter plekke geschreven. Bij het essay zou de nadruk moeten liggen op de 
inhoud en niet op taalfouten etc. (in het kader van diversiteit).	

- Als je niet gaat kijken naar het CV en ook niet naar 5 VWO cijfers dan zijn er geen punten die 
je test over de langer termijn. Echter, studenten die hoog scoren op het VWO hebben ook een 
hele hoge kans dat ze goed zullen scoren op de leertoets en de biomedische kennistoets. 	

- Moet er in de tweede ronde wel of niet naar 5 VWO cijfers worden gekeken?	
o Argumenten voor: ja, dit geeft aan hoe iemand over de langer termijn presteert en is 

geen momentopname.	
o Argumenten tegen: je benadeelt hiermee mensen die het thuis zwaarder hebben. Zij 

kunnen waarschijnlijk minder tijd aan schoolwerk besteden en halen daardoor minder 
goede cijfers. Daarnaast leg je veel druk op middelbare scholieren en dit is in het 
kader van mental health niet gewenst. Daarnaast wil je niet stimuleren dat scholieren 
allerlei bijlessen/trainingen gaan volgen om hoge cijfers te kunnen halen.  	

- We gaan de eerste en tweede ronde voorleggen aan de RvA. We gaan de hierboven genoemde 
argumenten aan hen voorleggen en kijken of zij nog extra argumenten kunnen toevoegen. Met 
de input van de RvA gaan we dit punt op de volgende PV nog een keer bespreken. Sofie gaat 
het vergaderstuk met de argumenten naar de RvA mailen.	

18. Voorgenomen besluit herbenoeming mw. Van den Maagdenberg	
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In de brief van 9 mei 2018 vraagt Prof. Dr. S. W. J. Lamberts, waarnemend voorzitter Raad van 
Toezicht, ons advies over de herbenoeming van mevrouw Frida van den Maagdenberg, lid RvB. 
Daar haar contract voor het eerste termijn per 1 februari 2019 afloopt. De raad stemt in met de 
herbenoeming. Judith gaat de brief schrijven en deze voor een inhoudelijke check nog rondsturen 
via de mail en daarna versturen aan de RvB. 

19. WVTTK	
Er is niks ter tafel gekomen. 

20. Mededelingen en rondvraag	
21. Evaluatie PV 

De SR heeft de PV geëvalueerd. 	
22. 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.  Sofie Stuurt het nieuwe smoelenboek rond naar de verschillende gremia 

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

4.  Nikki Plaatst een stukje op Facebook over de brochure van het international office 

5.  Iedereen Denkt na over punten voor de kaderbrief 

6.  Sofie Mailt de RvA over het advies decentrale selectieprocedure 

7.  Judith Schrijft de brief over de herbenoeming van mw. Van den Maagdenberg en stuurt deze rond 

23. Nieuwe agendapunten	
De volgende agendapunten zijn aangedragen: 
- Communicatieplan	
- OTgen vergadering	
- Decentrale Selectie	

24. Einde vergadering 
Jason sluit de vergadering om 22:38uur.	

 

  

	

	


