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1. Opening
Michelle opent de vergadering om 18:54uur.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- Brief doelmatigheidskorting: Sofie had de brief naar iedereen doorgestuurd met de
vraag of iedereen het ermee eens is. We gaan de brief versturen.
4. Doorlopen actielijst
- Sofie is achter de aanstelling van Pim van Dijk (master-lid examencommissie)
aangegaan.
- Maartje heeft gepeild bij de nieuwe raad of er behoefte is aan de sparsessie met SR, oudSR en OT-gen, maar nog geen antwoord terug gekregen.
- Janneke heeft Paul gemaild over het punt “consultvoering” in de kaderbrief.
- Judith en Sofie hebben een mail gestuurd naar Jenny om te vragen of de brief tot dan op
zich kan later wachten, maar hier nog geen reactie op ontvangen.
- Janneke, Nikki, Judith en Patrick hebben zich bekommerd over de brief over de alliantie
naar de afdelingen.
- Nikki heeft aan Ton gevraagd of de vacatures in de faculteitsnieuwsbrieven kunnen in
het vervolg.
- Jason heeft de inschrijving van coschappen gezocht in zijn mailbox.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 25/06/2018 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- DB updates
o DB overleg
▪ Judith en Sofie gaan met respectievelijk Liesanne en Stijn spreken om te
adviseren over de communicatie tussen afgevaardigde en DB. Sofie
merkte dit jaar dat de koppeling FSR-DB en afgevaardigde (ofwel direct,
ofwel via de betrokkenheid bij de PV’s via de overdrachten) erg
waardevol is voor beide functies, daarom moet goed naar de
communicatie naar beide worden gekeken.
▪ Eind augustus moet iedereen de updates van ontwikkelingen na de
dossieroverdrachten nog met de nieuwe dossierhouders bespreken. Dit
is echter de eigen verantwoordelijkheid van de dossierhouders.
▪ We wilden aanvankelijk eind augustus een gangborrel houden voor de
oude en nieuwe besturen. Het MFAS-bestuur blijkt echter tijdens de
introductieweek en de week erop nog met vakantie te zijn. Dus we gaan
het nu voor begin september voorstellen.
o Sollicitatie bachelor assessor
▪ Hicham Bouhaddou wordt de nieuwe bachelor assessor geneeskunde.
o RvA overleg
▪ Judith heeft met Daan van de RvA gesproken op 28-06-2018.
o RvB overleg Hans Romijn
▪ Tijdens het regulier overleg met prof. dr. Romijn hebben we het gehad
over de problemen van de alliantie bij kleine coschappen, zoals
dermatologie. Prof. dr. Romijn adviseerde ons om een afspraak met prof.
dr. van Trotsenburg te maken en het hier nogmaals te bespreken. We

Pagina 2 van 7
Notulen plenaire vergadering, 2 juli 2018

studentenraad.nl/amc
amc@studentenraad.nl

▪

▪

▪

-

horen graag oplossingen voor de lange termijn, niet alleen bij
dermatologie, maar ook bij de andere kleine coschappen.
Verder hebben we het gehad over het betrekken van de SR bij de fusies,
daar dit ook afgesproken was in de brief (2016.05.20). Dit was geen
probleem. We kunnen contact opnemen met Jan de Wolde. Wel moeten
we ons realiseren dat bepaalde stukken heel veel pagina’s bevatten. We
willen graag ons toespitsen op onderwijsgerelateerde zaken, zoals
coschappen.
We hebben het gehad over de nieuwe vicedecaan. Deze persoon zal geen
plaatsnemen in de RvB, zoals bekend was, maar zal wel mandaat hebben
over het onderwijs gedeelte. Eind augustus zullen we een
kennismakingsgesprek krijgen met de nieuwe vicedecaan. De vicedecaan
zal regelmatig met de RvB zitten en verder is het handig dat we agenda’s
voor reguliere overleggen cc’en naar prof. dr. Romijn.
Ook gaf prof. dr. Romijn aan dat het reguliere overleg dat we tot nu toe
met prof. dr. Heineman of hemzelf hadden in principe met de vicedecaan
zal plaatsvinden. Dan zal de frequentie dat we vast met prof. dr. Romijn
spreken verlaagd worden naar eens per kwartaal. Prof. dr. Romijn gaf
wel aan dat de deur altijd openstaat en dat we altijd een afspraak kunnen
inplannen.

CoMI updates
o We hebben deze week de OER goedgekeurd.
CoBa updates
o Financiering Honours master
▪ Milou is aangesloten bij een gesprek met Gabor Linthorst, Paul van
Trotsenburg, Mariska Leeflang en Yvonne Pannekoek betreffende de
honours in de master. Het ging hierbij in eerste instantie om de
financiering die tekort schoot, waardoor er over na werd gedacht de
instroom te verlagen, echter heeft Jan Hindrik Ravesloot een gesprek
gehad met Albert Kok waarbij is besproken dat er ook in honours met
DBU’s gewerkt gaat worden, waardoor het beter wordt gefinancierd. Er
is hier voldoende geld voor. Verder gaat vanaf nu ook de honours master
evaluatie plaats vinden elkaar jaar, omdat Paul aangaf daar ook graag
betrokken bij te worden.
o Canvas overleg
▪ Maartje was aanwezig bij een Canvas overleg met Carmen Smeenk en
Ton Dujardin. Carmen vertelde dat de feedback uit de bijeenkomst met
de JVT jaar 1 de week ervoor erg positief was geweest. De enige
knelpunten die werden ervaren waren te wijten aan de coördinatoren
die Canvas niet juist gebruikten (niet lezen van het discussieforum
bijvoorbeeld), maar niet aan het systeem zelf.
▪ Carmen vertelde daarnaast dat vanaf het nieuwe academische jaar het
kopje ‘kalender’, wat nu nog leeg is gevuld gaat worden met het rooster +
deadlines van leerlijnen PO en AV. Deze deadlines komen ook op het
dashboard.
▪ Docenten van Geneeskunde en MI hebben allemaal de mogelijkheid
(gehad) om naar informatiemomenten en persoonlijke gesprekken over
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▪

▪
▪

het gebruik van Canvas te komen. Daarnaast krijgen ze regelmatig
herinneringen op de mail met de vraag of ze ondersteuning nodig hebben
bij het overzetten van informatie in Canvas. Omdat wij een kleine
faculteit zijn gaat Carmen ervan uit dat dit op tijd geregeld zal zijn.
Op de A/Z lijst komt extra informatie te staan voor studenten over
Canvas. Dit komt niet onder het reguliere lemma ‘Canvas’ te staan, maar
onder ‘Aan de slag in het AMC’. Dat is omdat het reguliere Canvas lemma
voor de hele UvA gebruikt wordt en er andere informatie voor de
studenten van onze faculteit is. Wel gaf Carmen aan dat er een link naar
deze informatie in de nieuwsbrieven komt.
Verder komt er een online Canvas magazine dat UvA-breed naar alle
studenten verstuurd gaat worden in de zomer. Hierin komen alle ‘ins and
outs’ over Canvas te staan.
Als laatste vroeg Carmen naar de mening van de Studentenraad over het
volgende. Vanuit het OTmi was de vraag gekomen of er naast de courses
per vak die in Canvas gemaakt worden (net zoals in Blackboard), ook een
overkoepelende course gemaakt kon worden voor mededelingen die
geen betrekking hebben op een bepaald vak, maar los gelden voor het
hele jaar. Het OTmi wil dit om ‘vakvervuiling’ zoals zij dit noemen tegen
te gaan. Echter, kost dit de mensen van Canvas veel werk, en maakt het er
wellicht niet overzichtelijker op.

7. Punten PR
- We zijn gevraagd of we willen meewerken aan het werven van studentmentoren voor
studie-coaching. Dit is een UvA breed project waarbij studenten worden ingezet om
andere studneten die een specifieke hulp vraag hebben te helpen met hun vragen.
Echter, we zijn op dit moment ook bezig met het werven van studentmentoren voor
Epicurus. Dit kan met elkaar in de knoop komen. Milou gaat aan Gabor Linthorst vragen
of er al sollicitaties zijn voor de studentmentoren van Epicurus. Op basis hiervan gaan
we kijken of we dit willen gaan promoten.
- We zijn gevraagd of we Canvas willen promoten voor studenten. Nikki heeft al gevraagd
of er een mail naar alle studenten kan worden gestuurd over Canvas. Het is
waarschijnlijk een beetje overbodig als wij hiernaast Canvas ook nog gaan promoten.
- Nikki gaat een bericht plaatsen op Facebook om de studenten een fijne vakantie/succes
met de herkansingen te wensen.
8. Mededelingen en rondvraag
- Jason kan niet naar de studentengagement afspraak van 5 juli: Judith en Michelle gaan
hierheen.
- Nikki neemt contact op met Pim van de CSR over de SR-website die nog steeds niet
werkt.
9. Vaststellen agenda
Het agendapunt “overkoepelende courses Canvas” is omgeruild met het agendapunt
“decentrale selectie”.
10. Overkoepelende courses Canvas
- Vanuit het OTMI was de vraag gekomen of er naast de courses per vak die in Canvas
gemaakt worden (net zoals in Blackboard), ook een overkoepelende course gemaakt kon
worden voor mededelingen die geen betrekking hebben op een bepaald vak, maar los
gelden voor het hele jaar. Het OTMI wil dit om ‘vakvervuiling’ zoals zij dit noemen tegen
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te gaan. Echter, kost dit de mensen van Canvas veel werk, en maakt het er wellicht niet
overzichtelijker op.
- Gabor Linthorst heeft aangegeven dat een overkoepelende course voor geneeskunde
niet per se nodig is. Echter, een overkoepelende course zou ook voor geneeskunde
handig kunnen zijn voor recidivisten die niet alle vakken volgen, voor vacatures en om
snel meldingen terug te kunnen zoeken. Voor MI is een overkoepelende course sowieso
belangrijk, omdat je meer langlopende overkoepelende thema’s hebt die door het jaar
heen lopen.
- We willen voor de MI bachelor wel een overkoepelende course. Maartje gaat een mailtje
hierover sturen naar Carmen Smeenk. Daarnaast zetten we in dezelfde mail dat we het
ook willen hebben over de mogelijkheid om 1 overkoepelend course voor de hele
bachelor geneeskunde te maken.
11. Input kaderbrief
- Janneke heeft vandaag Paul van Trotsenburg gemaild over het voorstel van de
consultvoering. Ze gaat hem morgen bellen of hij dit voorstel al gelezen heeft.
- Iedereen is het eens met de invulling met betrekking tot student engagement en
honoursonderwijs in de master geneeskunde.
- De volgende aanpassingen aan de brief zijn besproken:
o We gaan de opbouw van de brief van vorig jaar aanhouden
o Masterherziening: de tweede alinea hiervan verwijderen we.
o We gaan letterlijk benoemen: meerjarige investering.
o “omliggende faciliteiten” wordt vervangingen door “omliggende
studentenfaciliteiten”.
o Paul van Trotsenburg is hoofd van de master (geen opleidingsdirecteur).
o De herziening beoordelingssysteem willen we voordat de nieuwe master begint
en dit moet nog expliciet losstaand in een apart stuk worden benoemd.
o UMC: dit moet AUMC worden -> dit moet in het hele stuk worden aangepast
o Door ontwikkelingen “in de zorg” moet het worden in plaats van “in het UMC”.
o We gaan nog expliciet benoemen dat de punten gerangschikt zijn op volgorde
van belangrijkheid. Dit voegen we toe aan de zin “vragen aandacht voor de
volgende punten”.
▪ Infrastructuur is niet erg belangrijk en moet meer naar beneden worden
geplaatst.
▪ Volgorde van de belangrijkste punten is als volgt: Bachelorherziening MI,
beoordelingssysteem master geneeskunde, masterherziening
geneeskunde.
12. Internationalisering
- Het International Office heeft onze mening gevraagd over het volgende voorstel: het
moet mogelijk worden om coassistenten te verplichten die zelf een plek hebben geregeld
in een ontwikkelingsland, om de door het AMC geregelde plekken in
ontwikkelingslanden aan te nemen, wanneer deze plekken niet ingevuld worden door
coassistenten die mee hebben gedaan aan het lotingsprogramma. Je verplicht dan dus de
coassistent zijn zelf geregelde plek af te zeggen en zijn/haar coschap te lopen in Afrika.
Hierdoor kunnen er nieuwe contracten met ziekenhuizen in Afrika aangegaan worden,
waardoor op den duur +/- 75 plekken per jaar worden ingericht in plaats van de 54
plekken die het AMC nu heeft.
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Het is de vraag om hoeveel studenten het gaat die op dit moment op de wachtlijst staan
voor een keuzecoschap in Afrika.
- We hebben de volgende afweging gemaakt, we zullen deze terugmailen naar het
International Office:
o We vinden het geen fijn idee om studenten die een andere plek hadden geregeld
te verplichten naar Afrika te laten gaan, omdat ze bijvoorbeeld hele goede
redenen kunnen hebben waarom ze een andere plek hadden geregeld (bijv. om
bij familie te kunnen zijn).
o Dit is keuze-onderwijs en de keuzevrijheid moet daarom blijven.
o We vinden het fijn dat er meer plekken gecreëerd worden maar we lopen tegen
veel dingen aan.
o We hebben ook geen goed beeld van hoeveel mensen naar Afrika willen (dus
hoeveel vraag is er naar het coschap in Afrika).
o Eventueel kan het voorstel ook beperkt worden tot alleen Afrika, dus alleen
gelden voor mensen die een ander coschap in Afrika hebben geregeld. Eventueel
kan er misschien gekeken worden naar de persoonlijke motivatie van de student.
o Coschappen geregeld vanuit het AMC garanderen onder andere veiligheid en
leerkwaliteit. Dit vinden we ook een belangrijk argument.
13. Decentrale selectie:
- De raad gaat positief adviseren over de voorgestelde selectieprocedure, mits er aan de
voorwaarden genoemd in het vergaderstuk wordt voldaan. Daarnaast gaan we in de
brief de bezwaren noemen die achter onze suggesties liggen.
- Toevoegingen/wijzigingen aan de gestelde voorwaarden:
o Voorwaarde 1: De selectieprocedure wordt nauwkeurig geëvalueerd en wordt
gekeken of geen van de genomen keuzes ten nadele is geweest van specifieke
studenten en de diversiteit gewaarborgd is gebleven: Echter, diversiteit kan wel
moeilijk zijn om te evalueren, maar dit laten we aan de selectiecommissie over.
o Voorwaarde 3: De cijfers van 5-VWO, 6-VWO en 5-HAVO, worden op zo’n manier
meegewogen dat ze allemaal even zwaar meetellen. Er moet hierbij alleen nog
gekeken worden naar de precieze formulering hiervan, zodat het duidelijker
wordt wat hiermee bedoeld wordt.
o Voorwaarde 4: er moet een oplossing komen voor dat de ene groep de toets een
dag eerder heeft dan de andere groep. Suggesties die we gaan aandragen:
▪ De colleges kunnen ook op verschillende dagen worden gegeven.
▪ Je kunt van de twee verschillende groepen de best scorende studenten
nemen, zodat er alleen gekeken wordt na verschillen in de twee groepen
en niet tussen de twee groepen. Hierbij moet de studiestof op hetzelfde
moment voor iedereen beschikbaar komen.
▪ De toetsdata niet een hele dag van elkaar laten verschillen, maar slechts
een dagdeel (bijv. de ene toets in de avond en de andere toets in de
ochtend daarop).
14. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen
15. Mededelingen en rondvraag
- De CoMa gaat vanavond vergaderen over de wegwijzer.
- Sofie gaat een lijstje maken voor de volgende PV (9 juli) van welke documenten er nog
gearchiveerd moeten worden op de G-schijf.
-
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16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
17. Actielijst
Wie?
Wat?
1
Iedereen Iedereen moet eind augustus de updates van ontwikkelingen na de
dossieroverdrachten nog met de nieuwe dossierhouders bespreken
2
Milou
Gaat aan Gabor Linthorst vragen of er al sollicitaties zijn voor de
studentmentoren van Epicurus
3
Nikki
Gaat een bericht plaatsen op Facebook om de studenten een fijne
vakantie/succes met de herkansingen te wensen.
4
Nikki
Neemt contact op met Pim van de CSR over de SR-website die nog steeds niet
werkt.
5
Maartje
Mailt Carmen Smeenk over de overkoepelende courses in Canvas
6
Janneke
Neemt contact op met Paul van Trotsenburg over het voorstel van de
consultvoering
7
Sofie
Gaat een lijstje maken voor de volgende PV (9 juli) van welke documenten er nog
gearchiveerd moeten worden op de G-schijf
18. Nieuwe agendapunten
De volgende agendapunten zijn aangedragen:
- Vacature procedure
- HR
- Archief
19. Einde vergadering
Michelle sluit de vergadering om 21:30uur.
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