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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 18 februari 2019
Aanwezige
raadsleden

Liesanne van Veen, Sanne Evers, Maartje Serlé, Hanna Post, Ilse de Boer, Johanna da Silva
Voorham, Manon Brakenhoff, Daniëlle de Nobel, Stijn Tesser

Afwezig

Pepijn Bakker

Gast

-

Notulist

Bodine Schotsman
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13.
14.
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17.
18.
19.

Opening
Persoonlijk
Post in/uit
Actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Punten PR
Mededelingen
Vaststellen agenda
Ingangseisen opmaat
OTmi voorbespreken
Nageplaatsten
Inwerken
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Nieuwe actielijst
Einde vergadering
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1. Opening
Liesanne opent de vergadering om 18:47 uur.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- Onze mening betreft de nivellering van de coassistent vergoedingen kan gewicht in de
schaal leggen door deze kenbaar te maken aan mevr. van den Maagdenberg, mevr.
Peerdeman en directie IOO. Aangezien we dit een belangrijk punt vinden gaan we ons
hier sterk voor maken.
- De OER’en van MI en de master Geneeskunde komen deze week. De OER van de bachelor
Geneeskunde laat langer op zich wachten. Volgens Hotze Lont is dit in verband met de
overgangsregeling die getroffen moest worden.
- Liesanne, Ilse, Stijn en Bodine gaan naar de vergadering met het OTMI.
- Daniëlle gaat naar het gangoverleg.
4. Doorlopen actielijst
1. Nog doen
Liesanne 1. Maakt voor 16 februari een schema voor de koffie-uurtjes
waarop iedereen zich kan intekenen en zet deze op de Drive.
2. Niet meer
2. Gaat uitzoeken hoe precies in de kwaliteitsafspraken staat dat
Sanne
nodig
TA’s mee gaan werken aan de workshops.
3. Gedan
4. Gedaan
5. Gedaan
6. Gedaan

Maartje

7. Nog doen

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 voor het
communicatieplan
6. Gaat de SR folder afmaken.
7. Gaat de newsflush in elkaar zetten.

Ilse
Johanna
8. Gedaan
9. Gedaan

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. Gedaan

Manon

10. Schrijft een stukje over Ghana summerschool.

Daniëlle
Iedereen
5. Vaststellen notulen
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De notulen van 11/02/2019 zijn besproken, maar zullen pas op de volgende PV worden
vastgesteld.
6. Updates
- CoBa updates, OER dossierhoudersoverleg: met FSR FNWI, FGW en FEB de gang van
zaken rondom de OER op elke faculteit besproken, contact met OC (bij hen vaak lastig,
daar zijn natuurlijk veel meer OC’s), moeilijke punten en tips. Interessant voor ons is
vooral de consequenties voor het overschrijden van het nakijktermijn. FGW heeft de
OER-A (faculteitsbrede deel) al vastgesteld en daarin vastgelegd dat als de nakijktermijn
van 20 dagen wordt overschreden de docent studenten EN de EC moet informeren. Op
die manier kan de EC een dossier opbouwen van docenten die steeds te laat zijn. FNWI is
er ook mee bezig, maar vindt dat het probleem komt door overbelasting van docenten en
wil het daar aanpakken. Zij denken erover om docenten verplicht een gesprek te laten
hebben met de opleidingsdirecteur als ze bijvoorbeeld meer dan 1 keer de termijn
hebben overschreden, om te bespreken hoe het komt en wat eraan gedaan kan worden.
Op de VU krijgt de afdeling een boete als de docent te laat is, op de UvA is het onderwijs
echter niet georganiseerd in afdelingen.
Verder kunnen we nog eens kijken of echt alle voor studenten voordelige punten zijn
overgenomen uit de model OER.
7. Punten PR
- De poster voor de verkiezingen is opgehangen.
- Het bericht over de Ghana summerschool is geplaatst.
- We hebben een verzoek gekregen of we een bericht willen schrijven over het buddy
project: we gaan hier geen bericht over posten omdat dit project binnenkort al loopt.
- Volgende week beginnen we met het plaatsen van berichten voor de werving van de
nieuwe SR-leden:
▪ Volgende week plaatsen we een bericht over de tosti-actie en de koffie-uurtjes.
Dit bericht houden we kort. De week daarop plaatsen we een uitgebreider
bericht met meer informatie over wat de SR nou precies inhoudt.
8. Mededelingen en rondvraag
9. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
10. Ingangseisen opmaat
Afgelopen week kregen we een mail met een voorstel namens het OTgen over de
ingangseisen van het derdejaars onderdeel “Opmaat naar de praktijk”. Het voorstel is om in
2018-2019 geen ingangseisen te stellen aan Opmaat. Er is gevraagd of wij onze mening
hierover willen geven. De Opleidingscommissie (OC) heeft haar advies al gegeven.
We gaan positief adviseren ten aanzien van het voorstel, aangezien vorig jaar in de OERonderhandelingen deze ingangseis (het afronden van de bachelorthesis) flink is
aangevochten door de SR. Echter, gaan we wel aankaarten dat we het erg vervelend vinden
dat alhoewel we het vorig jaar al vaker hebben benoemd er niks mee gedaan is en het nu
wordt gebruikt als oplossing voor een probleem. We willen dan ook dat het alsnog
structureel in de OER terechtkomt.
De OC heeft aangegeven het te betreuren dat het aantal patiëntencontacten in Opmaat
vergeleken met de eerste plannen sterk verminderd is. Wij zijn het hiermee eens en gaan
benoemen dat wij het hier mee eens zijn.
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Wij vragen ons af wat er met de volgende zin in het voorstel bedoeld wordt: “Stringente
eisen aan te toelating tot Opmaat zijn wat OT-GEN betreft aan de orde als de blokinhoud dat
vereist en als de studenten goed in staat zijn gesteld om aan alle Opmaat ingangseisen te
voldoen”. We vragen ons af wat deze vereisten zijn en op welke manier dit bepaald zal gaan
worden. We gaan navragen wat hiermee bedoeld wordt.
Maartje gaat het advies samen met Stijn schrijven.
11. OTMI voorbespreken
Op 20 februari is de vergadering met het OTMI. We gaan hierbij het volgende bespreken:
- Tijdens de mededelingen gaan we benoemen dat we het idee hebben dat we niet veel
contact hebben met het OTMI en ook niet altijd worden betrokken, terwijl we dit wel
graag zouden willen.
- De notulen van de vergadering uit juli 2018 moeten nog verder worden aangepast zodat
ze beter leesbaar worden.
- We gaan benadrukken dat uit de enquête blijkt dat veel studenten de Centrale Studenten
Werkplek nog niet gebruiken. We willen hier een groter punt van maken.
12. Nageplaatsten
Het doel van dit vergaderstuk is om te besluiten welke acties we willen ondernemen voor de
tijdens eerdere PV’s besproken nageplaatste studenten die in de problemen zijn gekomen
met hun iRAT/tRAT van OVV-2.
- Johanna gaat een mail opstellen die we vervolgens naar Gabor Linthorst gaan sturen met
daarin de volgende punten:
o We hebben op dit moment geen goed gevoel hierover. We zouden het heel erg
betreuren als er niet voor komend jaar al maatregelen zullen worden getroffen
om dit probleem komend jaar te kunnen voorkomen.
o We gaan aangeven dat we het jammer vinden dat we hier niet eerder van op de
hoogte zijn gebracht en hier niet eerder informatie over hebben gekregen.
- Daarnaast willen we dit punt tijdens de komende OTgen vergadering bespreken.
13. Inwerken
Het inwerken van nieuwe SR-leden zal over een tijdje gebeuren. Het volgende is hierover
besproken:
- Inwerkboek: er is wel een inwerkboek, maar veel dingen hierin zijn verouderd en hier
moet dus opnieuw naar gekeken worden. Sanne heeft een schema gemaakt met de
hoofdstukken, zodat we deze kunnen gaan verdelen. Voor de volgende PV moet iedereen
zich hebben ingetekend voor de hoofdstukken.
- Overdrachtsweekend:
o We willen één hoofdorganisator hiervoor hebben, maar daarnaast moeten ook
meerdere mensen erbij helpen. We willen een locatie vinden die niet te ver
rijden is. We gaan aangeven bij de nieuwe SR-kandidaten dat ze het weekend
alvast vrij moeten houden.
o Voor nu houden we de volgende data voor het weekend vrij: 23,24,25 augustus
of het weekend van 30, 31 en 1 september.

Pagina 4 van 5
Notulen plenaire vergadering, 18 februari 2019

studentenraad.nl/amc
amc@studentenraad.nl

We willen ook een document aanmaken waarin we dingen kunnen opschrijven die we
zijn tegengekomen tijdens ons raadsjaar en die belangrijk zijn om in het achterhoofd te
hebben.
- Ook per commissie gaan we alvast een beetje nadenken over de overdracht.
14. WVTTK
- De SR van het VUmc heeft ons gevraagd of wij het IMS congres samen met hen willen
organiseren. Het congres zal in het najaar van 2019 plaatsten wanneer wij zelf geen SRleden meer zijn. We gaan navragen wat onze precieze rol zal zijn en tijdens de volgende
PV zullen we het er dan opnieuw over hebben.
15. Mededelingen en rondvraag
- Stijn gaat het OTgen overzicht bijhouden.
16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
17. Nieuwe agendapunten
De volgende nieuwe agendapunten zijn aangedragen:
- Recidivisten
- OTMI nabespreken
- Communicatieplan
- Curius+
18. Actielijst
Liesanne
-

Sanne
1.

Maartje

2.

Hanna

1. Maartje en Stijn gaan het advies over de ingangseisen Opmaat
schrijven.
2. Gaat de newsflush in elkaar zetten.

Ilse
3.

Johanna

3. Johanna gaat een mail opstellen over de nageplaatste studenten.

Stijn
Pepijn
Manon
Daniëlle
4.

Iedereen

4. Tekent zich in voor de hoofdstukken van het inwerkboek.

19. Einde vergadering
Liesanne sluit de vergadering om 20:18 uur.
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