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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 4 juni 2018
Aanwezige
raadsleden

Jason Biemond, Youri Broekhuizen, Sofie ten Brink, Michelle Ruhe, Judith Scherpenisse, Janneke
Hendriks, Maartje Serlé

Afwezig

Nikki Lemmers, Milou van Goor, Patrick Witvliet

Gast

Prof. dr. Roelof-Jan Oostra en Sarah-Lee Renout

Notulist

Bodine Schotsman

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

Opening
Persoonlijk
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Punten PR
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Decentrale selectie
OTgen
Docent van het Jaarverkiezing
Informeren inwerken
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Nieuwe actielijst
Einde vergadering
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1. Opening
Jason opent de vergadering om 18:58uur.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- 13 juni is de fileholder meeting functional limitations. We gaan eerst kijken of de agenda
voor ons relevant is en mocht dit zo zijn dan zou Maartje eventueel kunnen.
- 12 juni is het programma onderwijslogistiek. Jason gaat hierheen.
- 14 juni is het coördinatorenoverleg. Judith gaat hierheen.
- Het international office heeft ons gevraagd of we een pilot verbreden coschap in
Birmingham willen steunen. Iedereen is het hiermee eens.
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.
- Michelle heeft aan Carmen Smeenk gevraagd over hoe het zit met het informeren van
studenten over Canvas en of ze uitleg krijgen over hoe Canvas werkt.
- Sofie heeft de instemmingsbrief van de OER bachelor geneeskunde opgesteld.
- Iedereen moet nog even zijn dossiers aflopen voor punten voor de kaderbrief. Uiterlijk
aankomende donderdag (7 juni) kunnen er nog punten worden gestuurd.
- Het vergaderstuk over de kaderbrief zal volgende week op de PV worden besproken.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 28/05/2018 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- Algemene updates:
o We hebben afscheid genomen van prof. dr. Heineman. Judith heeft namens de SR
gesproken.
- DB updates:
o Uitstaande en uit te zetten vacatures waren besproken in het DB overleg.
o Het inwerkboek heeft relatief veel DB en PR onderdelen, dus de verdeling is niet
helemaal gelijk over de raad.
o Student Engagement: Er is een overleg geweest met Jim en Gabor. Dit overleg
gaan ze opschalen. hiervoor komt een nieuwe afspraak. die krijgen wij ook. Het
idee over student engagement is bij iedereen goed geland. Gabor is er al mee aan
de slag gegaan. Ook is Rien de Vos nu in gesprek met Cordaan over nieuwe
plannen.
o Communicatie: Het plan is af. Rien en Albert willen het graag ontvangen.
o Evaluatie Epicurus: Aangekaart dat wij dit willen en dat wij het ook al bij het
OTgen en OC hebben aangekaart.
o Alliantie: Na de zomer zal hiervoor een nieuwe werkgroep worden opgericht.
Hierover zullen wij bericht ontvangen.
o Rien en Albert vroegen of wij een nieuwe afspraak gaan plannen met de nieuwe
raad. Dit zullen wij doen.
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Tijdens het laatste overleg met prof. dr. Heineman heeft het DB de volgende twee
punten besproken: Alliantie en onderwijs
- CoBa updates:
o De volgende punten zijn besproken op de Baco-vergadering:
▪ Studenten polikliniek project; voor informatie over het project kan
worden gekeken in de Coba-map van deze vergadering. Onze conclusie is
dat het een mooie aanvulling is naast je studie als ‘bijbaantje’, maar zien
ontzettend veel valkuilen met het verplichten hiervan en zullen daarom
dat ook niet adviseren.
▪ Diversiteit: we gaan een afspraak maken met de studieadviseurs over
deeltijd ivm ouderschap. We gaan een dossier aanmaken met vooral
doelen voor volgend jaar, is nu te laat om mee te beginnen. Er is gemaild
over genderneutrale toiletten en er wordt een afspraak gemaakt met de
genderambassadeurs van het SDMO gender-implementatieproject.
▪ Toetswijzer: we hebben de antwoorden van dr. Linthorst op onze vragen
doorgenomen en wat we over elk punt willen adviseren, daarnaast wordt
er een dossier aangemaakt over de iVTG omdat dit een lastig punt is in
Epicurus met verplichte toetsen en het niet mogen missen. Veel dingen
van de toetswijzer moeten in de OER worden bepaald en komen daarom
volgend jaar nogmaals langs.
▪ Dossieroverdracht: 3 juli zal onze dossieroverdracht plaatsvinden.
▪ Curius+-onderwijs volgend jaar: Naar aanleiding van de uitgezette
enquête onder de derdejaars, wordt er aangegeven dat er erg veel
behoefte is aan een samenvattingscollege door de docenten, die de
belangrijke punten extra benadrukken. Het liefst tussen 1 à 2 weken voor
het tentamen. Judith en Milou gaan hiermee naar dr. Verheijck en zullen
bespreken wat de mogelijkheden zijn. Zelf zien wij als ideale uitkomst,
het op kosten van de opleiding inhuren van tentamentrainingen, maar
denken dat het OTgen hier niet erg over te spreken zal zijn. Dan moeten
zij zelf met een alternatief komen, want de studenten hebben hier nog
wel recht op.
▪ Jokersysteem: we hebben vragen geformuleerd voor het OTgen en
daarnaast onze mening gevormd. Wij vinden het geen goed systeem
omdat het de verplichtheid van het onderwijs te niet doet en dit niet de
oplossing zou moeten zijn.
▪ We hebben doelen gesteld voor de aankomende tijd.
7. Punten PR
- Het IMS heeft gevraagd of we nog een keer hun enquête willen delen. Dit gaan we doen.
- We gaan een bericht plaatsen dat mochten studenten problemen ervaren met de WiFi ze
dit moeten melden.
- Binnenkort zal Windows 10 met Office 2016 op de AMC computers worden
geïnstalleerd. Tegen die tijd plaatsen we hierover een berichtje.
8. Mededelingen en rondvraag
o
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9. Vaststellen agenda
Het agendapunt “Toetswijzer” is toegevoegd aan de agenda.
10. Decentrale selectie
(Delen van dit agendapunt zijn niet openbaar gemaakt om het agendapunt overzichtelijk te
houden)
Prof. dr. Roelof-Jan Oostra en de secretaris van de selectiecommissie zijn aangeschoven bij
de PV om onze vragen te beantwoorden over de decentrale selectie en om als
sparringpartner zo tot een besluit te komen betreffende het advies.
We gaan rechtstreeks (niet via de CSR) een advies sturen naar de decentrale selectie
commissie en de CSR voegen we hierbij toe in de CC. We gaan het in de vorm van een
ongevraagd advies sturen. We gaan dit wel nog even met het OTgen bespreken voordat we
dit gaan doen.
Judith en Milou gaan de brief schrijven. Volgende week donderdag (14 juni) zal hij op de
mail worden gezet, zodat dan de eerste dingen alvast besproken kunnen worden via de mail.
Vervolgens zullen we hem op de PV van 18 juni bespreken.
11. OTgen
De volgende punten zullen worden besproken op de vergadering met het OTgen van 6 juni:
- Nieuwe master: we willen graag een tijdsplanning en daarnaast willen we graag actief
worden betrokken. Janneke gaat het vergaderstuk oppakken. Mocht ze het niet redden
qua tijd, dan pakt Sofie het op.
- Diversiteit in evaluatie Epicurus: het doel is om een toezegging te krijgen dat ze de
diversiteitsaspecten van het curriculum alvast gaan inventariseren. Dit is ook belangrijk
voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg. Argument tegen zijn dat het veel
tijd kost om het uit te zoeken. We gaan het daarom goed benadrukken en we gaan
aangeven dat er al een lijst is die diversiteit meet.
- Jokersysteem: de CoBa heeft een aantal vragen opgesteld die ze tijdens de vergadering
gaan vragen. Mochten er nog vragen zijn dan kan je ze nog naar Michelle sturen. Michelle
zal de discussie voeren.
12. Docent van het Jaarverkiezing
Elk jaar wordt de docent van het jaar verkiezing gehouden. Tot dit jaar werden de centrale
winnaars door een jury verkozen, echter is dit dit jaar veranderd en wordt naar de score die
de facultaire winnaars op de eigen faculteit hadden gekeken. Nu hebben de centrale gremia
enkele dagen voor de uitslag MIKpunt op de hoogte gebracht.
- We willen eerst inventariseren wat er precies is gebeurd: Jason gaat informeren bij de
CSR hoe het is gegaan, Youri gaat bij MIKpunt aangeven dat wij er achteraan gaan, Sofie
vraagt het bij de ASVA na, de raad gaat het daarnaast ook nog bij bureau communicatie
navragen.
- We willen dat de ASVA/CSR zijn excuses aanbiedt aan de docent en belooft volgend jaar
wel het AMC te zullen betrekken.
- We willen ook een bericht schrijven naar de Folia waarbij we ze aanspreken op hun
onjuistheid. Ze hebben namelijk geschreven dat het AMC een aparte verkiezing
organiseert.
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Beloning voor de docent: we willen dat er wat geld wordt vrijgemaakt door de CSR of
bureau communicatie UvA zodat ze beloond wordt (zodat ze bijvoorbeeld een borrel kan
organiseren met haar vakgroep). Youri gaat bespreken met MIKpunt dat ze iets leuks
kunnen bedenken hiervoor.
- Youri en Jason en het DB pakken de brieven naar de Folia en de CSR/ASVA verder samen
op en checken de resultaten met Judith. Ze hebben het mandaat van de raad om hiermee
verder te gaan.
13. Informeren inwerken
- MSO/BSO/IMS -> Judith gaat dit aanpassen/toevoegen.
- MPV overleg (master): dit is dossier-overstijgend. Het is een erg breed onderwerp en
daarom is er niet één dossier van te maken. Dit zal daarom worden toegevoegd aan
meerdere verschillende dossiers. Janneke gaat hier een stukje over schrijven en mailen
naar Michelle.
- Iedereen heeft de tijd tot 2 juli om de stukjes van het inwerkboek aan te passen, zodat
Michelle daarna vlak voor de reces (15 juli) het aan kan passen. Mochten het iets
uitlopen, dan is dat zo.
- Er is ook een begrippenlijst voor moeilijke begrippen. Hier kunnen ook afkortingen in
worden geplaatst.
14. Toetswijzer
15. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
16. Mededelingen en rondvraag
- Maartje heeft de stroomschema’s aangepast. Deze hoeven niet meer langs de PV. Het
communicatieteam gaat ervoor zorgen dat ze ook op de computer worden uitgewerkt.
- Janneke schrijft voor de volgende PV nog een aantal uitgebreide updates.
- Judith gaat de sollicitaties van de bachelor assessor geneeskunde doen.
- Examencommissie bachelor lid vacature: wie wil sollicitatie doen? Maartje gaat dit doen.
- De volgende vacatures moeten nog worden geplaatst: master assessor MI en OC-lid MI.
Youri gaat dit doen.
- Examencommissie MI-studentleden: hier gaan we nog even achteraan. Youri gaat het
navragen.
17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
18. Actielijst
Wie?
Wat?
Sofie
Gaat een stukje schrijven over waar het geld dat is vrijgekomen door het
afschaffen van de studiefinanciering aan wordt besteed
Iedereen
Iedereen loopt zijn dossiers af voor punten voor de kaderbrief. Uiterlijk
aankomende donderdag (7 juni) kunnen er nog punten worden gestuurd
Judith en
Schrijven de brief over de decentrale selectie
Milou
Youri en
Schrijven de brieven naar de Folia en de CSR/ASVA over de Docent van het
Jason
Jaarverkiezing.
-

1.
2.
3.
4.
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5.
6.

Janneke

Janneke schrijft een stukje over de MPV voor in het inwerkboek en mailt dit
naar Michelle
Schrijven een advies over de toetswijzer en versturen deze 5 juli

Michelle en
Jason
7.
Youri
Plaatst de vacatures voor master assessor MI en OC-lid MI
8.
Youri
Gaat navragen hoe het zit met de MI-studentleden van de examencommissie
19. Nieuwe agendapunten
De volgende agendapunten zijn aangedragen:
- Kaderbrief
- OER MI
- OTgen nabespreken
20. Einde vergadering
Jason sluit de vergadering om 21:46uur.
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