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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 7 januari 2019
Aanwezige
raadsleden

Liesanne van Veen, Sanne Evers, Maartje Serlé, Hanna Post, Ilse de Boer, Manon Brakenhoff,
Daniëlle de Nobel, Pepijn Bakker, Stijn Tesser

Afwezig

Johanna da Silva Voorham

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.

Opening
Persoonlijk
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Punten PR
Mededelingen
Vaststellen agenda
Nieuwjaarsenquête
WC krant
OTgen notulen vaststellen
OTgen nabespreken
Plan kwaliteitsafspraken
Plan van aanpak komend half jaar
WVTTK
Mededelingen en rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Nieuwe actielijst
Einde vergadering
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1. Opening
Liesanne opent de vergadering om 18:48uur.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- We hebben bericht gekregen van de Raad van Bestuur (RvB) dat de opdracht
modernisering poliklinische zorg gaat naar Maurits Ros.
- We hebben van Hanneke Lips de laatste versie van het plan voor de facultaire besteding
van de kwaliteitsgelden gekregen.
- We hebben van de Opleidingscommissie geneeskunde (OC) de uitslag gekregen van de
docentenenquête van de master.
4. Doorlopen actielijst
1. Gedaan
Gaat het bericht over diploma aanvragen schrijven deze week.
Liesanne
2. Gedaan
Gaat het WC-krant stuk over dossiers schrijven voor 1 januari.
3. Gedaan
Gaat het Facebook bericht over de enquête(s) schrijven voor 7
Sanne
januari.
Maartje
Hanna
4. Gedaan

Ilse

5. Gedaan
6. Gedaan

Gaat een Facebook bericht over de Health incubator-dag schrijven
deze week.
Gaat het WC-krant stuk over enquêtes schrijven voor 1 januari.
Ilse gaat kerstkransjes kopen als cadeau voor de opleidingsteams.

Johanna
7. Gedaan

Stijn

Gaat zijn stukje voor de website schrijven.

8. Gedaan
9. Niet gedaan
(hoeft niet meer)

Pepijn

Gaat het stuk voor de Emphasis schrijven.
Gaat een Facebook bericht over de feestdagen schrijven deze
week.

Manon
Daniëlle
10. Bezig
11. Gedaan/bezig

Iedereen

Gaat de WC-krant stukjes reviewen voor 5 januari.
Gaat een idee bedenken voor de updates van de WC-krant.

5. Vaststellen notulen
De notulen van 17/12/2018 zijn besproken en vastgesteld. De opmerkingen van Sofie ten
Brink van de Raad van Advies (RvA) zullen worden meegenomen.
6. Updates
- Ilse en Manon zijn aanwezig geweest bij de sollicitatie Master Studentadviseur van de
Examencommissie: Thorquil Kramer was een geschikte kandidaat en is aangenomen
voor de functie.
- Manon heeft een overleg gehad met Ina ten Have:
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Birmingham wil studentenuitwisseling met het AMC organiseren. Dat betekent dat
het AMC ook een aanbod voor hun (Engelstalige) studenten moet creëren. Ina ten
Have heeft gesprekken met enkele afdelingen gehad met positief resultaat. In maart
2019 komt Birmingham terug voor verdere gesprekken. Zij willen breder
samenwerken (niet alleen studentenuitwisseling).
o Voor het coschap Ontwikkelingslanden heeft Ina ten Have een nieuw contact gelegd
in Zambia en toestemming voor het bezoeken/beoordelen van 2 ziekenhuizen.
Mogelijk is er ook uitbreiding in Ghana. Het aantal plaatsen voor het coschap
ontwikkelingslanden breidt dan uit naar 72 studenten en mogelijk nog eens door
naar ongeveer 90.
o Verder is het opleidingsteam Geneeskunde akkoord gegaan met het stimuleren van
de IEMS-stage in het buitenland, waardoor die studenten ook een reisbeurs kunnen
aanvragen.
- Manon en Liesanne hebben een overleg gehad met Jan ten Wolde: Jan ten Wolde heeft de
eerste wave van de lateralisaties uitgelegd. Deze wave zal nog weinig invloed hebben op
het onderwijs. De volgende verschuivingen zullen binnen deze wave plaatsvinden:
o Van locatie AMC naar VUmc: Oogheelkunde 1 jan. 2019 en Long-OK.
o Van locatie Vumc naar AMC: Dermatologie (heeft al plaatsgevonden),Vrouw en kind
centrum en orthopedie.
- Er zullen door de verschuivingen verschillen komen tussen de coassistent van de UvA en
de VU in ervaringen, kennisniveau en manier van toetsing. Jan ten Wolde heeft de
onderwijs coördinator van oogheelkunde geattendeerd op deze verschillen. Hij wil op
een systematische manier, bij elk coschap dat verplaatst wordt, de onderwijscoördinator
hierop attenderen. Het coschap oogheelkunde zal vanaf nu als eerste overgaan. Indien
wij van studenten horen dat zij problemen ervaren, kunnen wij dit bundelen, tot het
volgende alliantiegesprek dat eind januari zal plaatsvinden. Indien er grote problemen
rondom de logistiek worden ervaren, kunnen wij Jan ten Wolde eerder benaderen.
7. Punten PR
- Op 8 januari gaan we het bericht van Sanne over de Nieuwjaarsenquête plaatsen.
- Het bericht van Johanna over de responsiecolleges gaan we plaatsen op 10 januari.
- Voor volgende week hebben we nog geen berichten.
8. Mededelingen en rondvraag
- Pepijn zal niet aanwezig zijn bij de PV van 18 februari. De aankomende PV van 14
januari is hij wel gewoon aanwezig. In maart weet hij nog niet zeker of hij aanwezig zal
zijn. Voor de PV’s dat hij niet aanwezig is, bereidt hij de PV’s wel voor en zet hij hiervoor
een document op de Drive.
- Hanna heeft de briefjes die in de ideeënbox van de SR-week zaten in een document
gezet, zodat iedereen deze kan lezen. Er zitten wat interessante punten bij die het beste
in CoBa kunnen worden besproken.
- Iedereen moet niet vergeten zijn declaraties te sturen naar Daniëlle.
- Liesanne zal niet aanwezig zijn bij de vaagheidszone training. Aangezien ze dan ook
taalcursus voor de CSR heeft en ze de vaagheidszone training al in het Engels heeft
gehad.
o

Pagina 3 van 6
Notulen plenaire vergadering, 7 januari 2019

studentenraad.nl/amc
amc@studentenraad.nl

9. Vaststellen agenda
Het agendapunt “verjaardagscadeaus” is toegevoegd aan de agenda als agendapunt 16.
10. Nieuwjaarsenquête
- Alle enquêtes zijn inmiddels per mail verzonden, behalve die van de master
geneeskunde. We gaan ook kort bij de colleges een collegepraatje houden en hierbij QRcodes klaarleggen. Sanne heeft voor de CoBa een rooster gemaakt wanneer de colleges
zijn. Morgenochtend om 09:00 (8 januari) gaat Stijn een praatje houden bij Geneeskunde
en Hanna, Maartje en Johanna zullen hierbij helpen. Daarna geeft Stijn ook een
collegepraatje bij het college van MI in de HvA. Aankomende donderdag (10 januari)
heeft jaar 3 om 11:00 werkcollege, hier zullen Stijn, Hanna en Sanne bij zijn. Studenten
moeten een screenshot maken ter bewijs dat ze hem hebben ingevuld.
- Het is belangrijk dat we erop letten dat we deze week de deur van de SR-kamer
openhouden, zodat mensen makkelijker naar binnen kunnen lopen.
- We gaan eventueel ook nog een berichtje op Facebook plaatsen of een herinneringsmail
sturen.
- Daniëlle gaat de bol.com bonnen bestellen.
11. WC krant
Hanna gaat de WC krant 10 januari in elkaar zetten. Degene die het nog niet gedaan hebben,
moeten hun updates aanleveren voor woensdag 9 januari. Dan moet ook iedereen de
stukjes van Ilse en Liesanne hebben bekeken.
Ideeën die zijn aangedragen:
- Team toetsen: dit gaan we niet toevoegen.
- Jaar 1 extra oefendag: dit gaan we wel toevoegen.
- Jaarplan enquêtes: dit is ook een goed idee.
- Lateralisatie: dit is ook een goed idee .
- Nieuwe master feedback over de blauwdruk: dit is ook een goed idee, maar misschien
ook iets voor de volgende krant. We gaan kijken hoeveel ruimte we over hebben, anders
schrappen we dit.
- QR codes: we gaan de codes van de bachelors MI en Geneeskunde toevoegen.
- Verkiezingen opstapje: dit gaan we doen als opwarmertje voor de verkiezingen.
- Vacatures: hiervoor zetten we een standaard tekstje dat deze op onze site staan.
- OER’en: als klein puntje gaan we dit benoemen.
- Poster houders: deze zijn weggehaald bij sommige wc’s. Ilse gaat Lotte Backus hierover
mailen en Ilse gaat samen met Liesanne het hoofd schoonmaak contacten.
12. OTgen notulen
De notulen van de afgelopen OTgen vergadering zullen op de volgende PV worden
vastgesteld, aangezien we hem nu niet kunnen projecteren op het scherm. Liesanne en
Sanne zullen samen de notulen kort filteren op de belangrijkste punten.
13. OTgen nabespreken
- Blauwdruk nieuwe master: dhr. van Trotsenburg was zelf niet bij het overleg aanwezig.
Manon en Pepijn hadden nog niet gezien dat de voortgangstoets was aangepast, ze gaan
dit in de gaten houden. Manon gaat mailen of we de nieuwe versie mogen ontvangen.
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Epicurus evaluatie: er moet nog even gekeken worden naar de leerdoelen en de
onderwerpen bij het bespreken van de notulen op de PV van volgende week, deze zijn
namelijk niet helemaal duidelijk. Daarnaast willen we graag een tijdspad krijgen.
Wanneer we de notulen naar het OTgen sturen, sturen we hierbij een vriendelijke
reminder of ze deze nog willen sturen. Daarnaast willen we ook goed weten hoe en
wanneer wij en/of andere studenten erbij worden betrokken.
- Nakijktermijn: het OTgen kwam met het idee van een oefendag met oude tentamens. Dit
vonden wij een goed idee. Een tweede herkansing was volgens het OTgen onmogelijk.
Dit is wel jammer, maar ze zijn ons voor de rest wel goed tegemoet gekomen.
- Verplaatsen herkansingen: de SR heeft negatief geadviseerd over het verschuiven van de
herkansingen. Maartje heeft dit ook gemaild naar de JVT’s.
14. Plan kwaliteitsafspraken
Dit vergaderpunt is op dit moment alleen informatief, op een later moment gaan we er onze
mening over vormen. Er zijn weinig vragen over het plan besteding gelden
kwaliteitsafspraken, aangezien het vrij duidelijk is. Qua kosten staat er in het plan een range
aangegeven, omdat het gaat om grove schattingen.
15. Plan van aanpak komend half jaar
We hebben kort besproken wat onze persoonlijke doelen en gemeenschappelijke doelen
voor komend jaar zijn.
Gemeenschappelijke doelen voor het nieuwe jaar:
- Dossierboek en inwerkboek maken en bijhouden
- OER’en
- SR-weekend
- Kwaliteitsafspraken
- Effectief vergaderen: hier gaan we het ook tijdens de evaluatie over hebben
- Blauwdruk master Geneeskunde kritisch evalueren
- Sinterklaas-enquête evalueren
- Bekijken waaraan we het begrote geld willen besteden.
- Verkiezingen: uitzoeken wat de raad van vorig jaar hiervoor heeft georganiseerd om
meerdere partijen te kunnen betrekken. Sanne neemt dit op zich.
16. Verjaardagscadeaus
Dit agendapunt is besproken op de PV.
17. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
18. Mededelingen en rondvraag
- We gaan misschien naar het Nationaal Coassistenten Congres (NCC), afhankelijk van de
tussenstand van de begroting.
- Wie gaat er naar het Talking medicine congres op zaterdag 19 januari? Manon gaat er
over nadenken, de rest gaat niet.
19. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
20. Nieuwe agendapunten
De volgende agendapunten zijn aangedragen:
-
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- Faculteitsplan kwaliteitsafspraken
- OTgen notulen vaststellen
- Verkiezingen vorig jaar opzetje
- Tussenstand begroting
21. Nieuwe actiepunten
1.
Liesanne Liesanne en Sanne gaan samen de notulen kort filteren op de
belangrijkste punten.
2.
Zie puntje 1
Sanne
Maartje
Hanna
3.

Ilse

Ilse gaat Lotte Backus mailen en (samen met Liesanne)
hoofdschoonmaak contacten over de posterhouders.

Johanna
4.

Stijn

Gaat contact opnemen met Karen Nieuwenhuijsen.

Pepijn
5.

Manon

6.
7.

Daniëlle

8.
9.
10.

Iedereen

11.

CoMa en
BaCo

Gaat het OTgen mailen over de nieuwe versie van de blauwdruk
master
Bestelt de bol.com bonnen
Stuurt de vraag over de inventarisatie CoRaden door naar Pepijn,
zodat hij deze kan voorleggen bij het IMS.
Stuurt zijn declaraties door naar Daniëlle
Gaat de WC-krant stukjes reviewen voor 9 januari.
Gaat een idee bedenken voor de updates van de WC-krant voor 9
januari.
Iedereen van de CoMa/BaCo vult de datumprikkers in.

22. Einde vergadering
Liesanne sluit de vergadering om 20:24uur.
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