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1. Opening
Liesanne opent de vergadering om 18:48 uur.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- Document over WiFi-RF-design: ICTO heeft dit document naar ons toegestuurd als
achtergrondinformatie.
- We hebben een mail ontvangen van de RvB met de vraag of wij een stukje willen
schrijven voor in het jaarverslag. Maartje gaat terugmailen wat precies de bedoeling is
en met wie we dit precies moeten schrijven.
- Aankomende donderdag (14/02) is het overleg “High density wifi area’s”: Sanne en Stijn
gaan hierheen.
- Ilse gaat mee met Hanna naar het dossierhoudersoverleg van de OER.
4. Doorlopen actielijst
Liesanne
1. Nog niet gedaan

Sanne

2. Nog niet gedaan
3. Gedaan
4. Gedaan
5. Gedaan

Maartje

6. Gedaan

Hanna

1. Gaat uitzoeken hoe precies in de kwaliteitsafspraken staat dat
TA’s mee gaan werken aan de workshops.
2. Schrijft een stukje voor de Almanak van de MFAS
3. Maartje schrijft een stukje over hoe een dag als SR-lid eruit ziet.
4. Gaat dhr. Linthorst mailen voor een afspraak over het
communicatieplan.
5. Gaat uitzoeken bij hoeveel nageplaatste studenten de iRAT/tRAT
een probleem vormt.
6. Gaat de poster voor de verkiezingen verder aanpassen.

Ilse
7. Gedaan

Johanna

7. Gaat dhr. Linthorst mailen om te vragen wat de precieze
deadlines zijn voor het indienen van vragen voor de
responsiecolleges.

8. Nog niet gedaan

Stijn

9. Gedaan

Pepijn

8. Stijn gaat een overzichtsbestand maken van de besproken
onderwerpen uit de OTgen notulen van vorig raadsjaar.
9. Gaat een afspraak maken met dhr. Dumont om de gokkans van de
farmacologietoets nog een keer te bespreken.

10. Gedaan

Manon

10. Gaat de argumenten samenvatten tegen de Studentenkliniek en
Pepijn leest het vervolgens door.

Daniëlle
11. Gedaan

Iedereen

11. Leest de stukjes door van de newsflush voor 7 februari

12. Staat gepland

CoBa

12. Bespreekt de vertraging van de bezwaarschriften.

5. Vaststellen notulen
De notulen van 4/2/2019 zijn besproken en vastgesteld.
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6. Updates
- CoMa updates
o CoMa vergadering
▪ Lateralisaties: nog geen berichten gehad over mogelijke problemen bij
oogheelkunde. Oogheelkunde zou nu ongeveer 1 dag per coschap naar locatie VU
gaan. Dermatologie is nu volledig samengegaan met locatie VU. Op 26 februari
vindt extra evaluatie van oogheelkunde plaats.
▪ Wetenschappelijke stage: gesprek naar aanleiding van de evaluatie van de
Wetenschappelijke stage met OC, CoRaad en SR vindt plaats op 12 februari.
▪ Co-assistentenvergoeding: Albert Kok heeft een plan gemaakt voor het verdelen
van de nieuwe (cao) coassistentenvergoeding. Dit plan zullen we later tijdens de
vergadering bespreken.
- MPV
o Werving mentoren: Marcel Fabriek is in gesprek gegaan met Olivier Busch over het
inzetten van gemotiveerde aios/anios als mentor. Eerder zouden er bezwaren zijn
om aios in te zetten als mentor, omdat zij vaak naar perifere ziekenhuizen gaan.
Echter aangezien coassistenten ook vaak van ziekenhuis wisselen en het niet
verplicht is om het mentoraat op het AMC te houden, is dit bezwaar van tafel.
Marcel Fabriek gaat nu verder met dit idee.
o Onderwijs voor mentoren: Tijdens de vorige vergadering is het idee van het
opnemen van kennisclips/e-learnings ontstaan. Deze clips zouden dan beginnende
(of meer gevorderde) mentoren handvatten geven in het begeleiden van een
mentorgroep. We hebben afgesproken eerst met mentoren in gesprek te gaan of dit
soort beeldmateriaal gewenst is.
o Start gesprek aan begin van de coschappen: Marcel Fabriek gaat contact opnemen
met Hans Romijn voor het aanstellen van personen per coschaplocatie (zowel
academie/periferie) die verantwoordelijk worden gesteld voor de introductie
(waar leerdoelen besproken worden) en begeleiding gedurende het coschap
(deadline 01.03.2019).
- Evaluatie neurologiecoschap
o Coschap gaat goed, maar studenten willen meer onderwijs. Dit komt vooral omdat
de klinisch redeneer toets nu op de vrijdag valt en maandag start het nieuwe
coschap. Ook hebben VU-co’s 3 weken onderwijs voor dit coschap. OTgen en
coördinatoren willen nu misschien de klinisch redeneer toets naar voren halen en
de laatste week onderwijs voor neurologie en psychologie inplannen als een soort
van pilot voor de nieuwe Master.
- Denktank CZ
o Afgelopen donderdag was er weer een denktank voor de collegezaal verbouwing.
Men is nu aan het kijken of alles binnen het budget gaat passen etc. De
proefopstellingen komen 19/02 binnen, vervolgens zullen de architect, lid van het
audiovisuele team en Floor Biemans gaan kijken hoe de microfoon op tafel komt,
hoe kastje met bedrading onder de tafel komt te hangen etc. Vervolgens gaat Sanne
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met Floor Biemans kijken welke vragen er aan de studenten gesteld kunnen
worden.
7. Punten PR
- De tosti-actie: deze zal worden gehouden tussen 11:00 uur en 14:00 uur.
- Filmpje NSE: Pepijn gaat een mailtje sturen of we het filmpje opnieuw toegestuurd
kunnen krijgen. Stijn gaat hier een stukje over schrijven voor op Facebook.
- Manon gaat het stukjes schrijven over Ghana summerschool.
8. Mededelingen en rondvraag
- De winnaars van de bol.com-bonnen zijn bekend. De bonnen liggen in het postvak
“CoMa” met een aftekenlijst.
- Liesanne kan niet aanwezig zijn bij de PV van 25 februari.
- Johanna heeft het dossier “student engagement” overgenomen van Hanna.
9. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
10. Adviesbrief kwaliteitsafspraken
- Alle opmerkingen van vorige PV op de brief zijn verwerkt en daarnaast hebben we ook
van de RvA advies gekregen op de brief.
- Brief doorlopen:
o We gaan de volgende zin die Maartje heeft voorgesteld toevoegen aan de brief:
“Het vervangen van de relatief grootschalige werkcolleges geniet dan ook onze
voorkeur”. Echter, de zin moet nog wel iets beter worden gekoppeld aan de
alinea er boven.
o “Het stelt de studenten in staat om verschillende ideeën in de praktijk uit te
voeren”: Dit willen we duidelijker omschreven hebben. Liesanne gaat dit
aanpassen.
- Kwaliteitsindicatoren:
o We gaan in de brief benoemen dat we graag nog zouden willen zien hoe ze gaan
meten of de kwaliteit van het onderwijs is verbeterd. Bijvoorbeeld door na twee
jaar samen met het CEBE de kwaliteit van het onderwijs de evalueren.
o “Inzet TA’s voor extra observatie en feedback coschappen”: Het is niet erg
duidelijk wat hiermee bedoeld wordt.
o Bij de kwaliteitsindicatoren is weggelaten dat je bij MI je BKO kunt behalen. We
willen dat alle TA’s de mogelijkheid krijgen om hun BKO te kunnen behalen. Dit
hebben we ondervangen in de brief.
- Willen we nog in de brief vermelden dat we het ook belangrijk vinden dat de kandidaten
de juiste kwaliteiten beschikken? Nee, dit is niet nodig want dit komt dan een beetje
dubbelop in de brief te staan.
- Stelling: “we sturen de brief naar de RvB zoals deze is voorgesteld inclusief de
toegevoegde opmerkingen”.
o Voor: 9 stemmen
o Tegen: 0 stemmen
o Blanco: 0 stemmen
o Onthoud: 0 stemmen
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11. Nageplaatsten
- Een deel van de studenten die in de zomer bezwaar hebben aangetekend bij de
examencommissie tegen het besluit dat zij het eerste jaar over moesten doen, hebben
pas tijdens OVV-2 te horen kregen dat zij toch door mochten stromen naar het tweede
jaar. Hierdoor hebben de meeste van hen de iRAT/tRAT gemist, en sommigen ook de
deeltoets. Het OTgen gaf aan dat de betreffende studenten het cijfer 1 krijgen voor deze
gemiste onderdelen.
- Het is nog niet goed duidelijk hoeveel studenten precies dit probleem ervaren.
- Wat willen we ermee?
o Bij studenten die voor een tweede keer herkansen (dus bij derdejaars studenten)
wordt de iRAT/tRAT niet meegenomen in het cijfer. Dit is oneerlijk tegenover de
nageplaatste studenten. We kunnen dit als argument geven. Echter, kan dit er
wel toe leiden dat andere studenten ook gaan aangeven dat ze willen dat hun
cijfer niet wordt meegeteld. Daarnaast zal dan ook het cijfer van de tweede
iRAT/tRAT niet moeten worden meegeteld (omdat dit op dit moment ook niet
gebeurt bij de derdejaars herkansers). Dit kan nadelig uitpakken voor studenten.
o We willen eigenlijk meer informatie van de studenten zelf om te kijken in
hoeverre zij zelf problemen ervaren en wat zij als oplossing zien. Eventueel
kunnen we bij de JVT navragen of ze hier iets over hebben opgemerkt.
Daarnaast willen we ook weten om hoeveel studenten het precies gaat. Dit gaan
we bij het OTgen navragen.
o We gaan nog kijken of het nodig is om dit punt opnieuw op de volgende PV te
brengen.
12. Coassistentenvergoeding
- Albert Kok heeft aan de HR het volgende voorgesteld:
o Er zal worden gekeken hoeveel tijd de coassistenten gemiddeld in de 2,5 jaar van
hun coschappen in UMC werken. Stel dat dit 40 % van de tijd is. Dan geven we
alle coassistenten, ongeacht waar ze heen gaan een basisvergoeding van €40
(40% van 100) per maand voor 2,5 jaar. Daarbovenop komt de bestaande
vergoeding.
- Sanne heeft hierover nog een paar vragen naar Albert Kok gemaild, maar we hebben hier
nog geen reactie op gekregen.
- De SR heeft geen bezwaar op het voorgestelde plan.
13. SR-reis
14. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
15. Mededelingen en rondvraag
- Update verkiezingen:
o Maartje is op dit moment nog bezig met de informatiefolder.
o Liesanne maakt voor 16 februari een schema voor de koffie-uurtjes waarop
iedereen zich kan intekenen en zet deze op de Drive.
- De PV van 22 april wordt verplaatst naar 23 april. De 23e na de PV gaan we naar de
Escape Room.
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Wie gaan er naar de uitreiking van de blauwdruk MI-X?
o Wel: Stijn, Johanna, Ilse, Maartje, Sanne en Daniëlle.
o Niet: Pepijn, Hanna, Liesanne en Manon.
16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
17. Nieuwe agendapunten
De volgende nieuwe agendapunten zijn aangedragen:
- Nageplaatsten (onder voorbehoud)
- OTMI
18. Actielijst
1.
Liesanne 1. Maakt voor 16 februari een schema voor de koffie-uurtjes
waarop iedereen zich kan intekenen en zet deze op de Drive.
2.
2. Gaat uitzoeken hoe precies in de kwaliteitsafspraken staat dat
Sanne
TA’s mee gaan werken aan de workshops.
-

3.
4.
5.
6.

Maartje

7.

Hanna

3. Schrijft een stukje voor de Almanak van de MFAS.
4. Gaat terugmailen naar de RvB wat precies de bedoeling is voor
het stukje van het jaarverslagen.
5. Gaat een afspraak plannen met Gabor Linthorst over het
communicatieplan
6. Gaat de SR-folder afmaken.
7. Gaat de newsflush in elkaar zetten.

Ilse
Johanna
8.
9.

Stijn

8. Stijn gaat een overzichtsbestand maken van de besproken
onderwerpen uit de OTgen notulen van vorig raadsjaar.
9. Stijn gaat een stukje schrijven over de NSE.

Pepijn
10.

Manon

10. Schrijft een stukje over Ghana summerschool.

Daniëlle
Iedereen
19. Einde vergadering
Liesanne sluit de vergadering om 20:23 uur.
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