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1. Opening
Liesanne opent de vergadering om 18:45.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- We hebben een mail van dhr. Linthorst over de aanpak van de CMI-3 CIP herkansing.
- Prof. dr. Verheul is aangesteld als waarnemend afdelingshoofd medische oncologie op
locatie Boelelaan.
- Rolf Bosscha bedankt voor de toelichting die de SR heeft gegeven op ons negatieve
advies over de studentenkliniek. Hij gaat het volgend jaar nog eens proberen.
4. Doorlopen actielijst
Liesanne
1. Niet gedaan

Sanne

1. Schrijft een vergaderstuk over het overdrachtsweekend.

2. Gedaan

Maartje

3. Niet gedaan

Hanna

2. Maartje gaat de vragen over de selectieprocedure mailen naar
Roelof-Jan Oostra.
3. Schrijft een stukje voor het jaarplan van de RvB.

4. Gedaan

Ilse

5. Niet Gedaan

Johanna

6. Gedaan

Stijn

4. Ilse gaat aan Youri Broekhuizen navragen om welke kandidaten het
precies ging tijdens de OTMI vergadering.
5. Johanna gaat een mail opstellen over de nageplaatste studenten.
6. Stijn gaat navragen bij de snijzalen of we de recidivisten mogen
enquêteren.

Pepijn
Manon
7. Gedaan

Daniëlle

7. Schrijft een bericht over het ASVA meldpunt onveilig wonen.

8. Gedaan

Iedereen

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

5. Vaststellen notulen
De notulen van 25-02-2019 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- Afgelopen dinsdag (26-02-2019) hebben Maartje en Sanne het communicatieplan
besproken met dhr. Linthorst. De focus lag met name op welke rol het opleidingsteam
hierin kan nemen. Er is benadrukt dat de uniformiteit tussen blokken belangrijk is en dat
het opleidingsteam verantwoordelijk is voor de aansturing hiervan en de aansturing van
docenten. Ook is er benadrukt dat studenten graag tijdig geïnformeerd worden over
vertraagde toets resultaten etc. Hier is positief op gereageerd.
- Afgelopen donderdag (28-02-2019) heeft dhr. Linthorst ons uitgenodigd voor een
gesprek over de doorstroommogelijkheden binnen Epicurus en hoe het opleidingsteam

Pagina 2 van 9
Notulen plenaire vergadering, 04-03-2019

-

-

dit wil gaan veranderen in de OER. Op dit moment zijn er meerdere groepen studenten
die doorstromen, recidiveren etc. Voor elke groep geldt een andere berekening van het
toetsresultaat, andere voorwaarden voor het volgen van verplicht onderwijs, colleges en
TBL’s. Het opleidingsteam wil hier meer een lijn in trekken en ervoor zorgen dat voor al
deze groepen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. Deze afspraak was echter
alleen een uitleg over de plannen, zodat de Studentenraad vorens de OER besprekingen
op de hoogte is van hoe dit proces tot stand is gekomen. Mochten er vragen vanuit de
Studentenraad over dit gedeelte van de OER zijn, dan kunnen Maartje en Sanne dit
wellicht beantwoorden.
Evaluatie Oogheelkunde:
▪ Er is niet genoeg ruimte op de VU om de gehele afdeling oogheelkunde over te
laten gaan. Zoals het er nu naar uitziet, kan dit wel eens volgend kalenderjaar
worden. Dit betekent dat voor nu alleen 2/8 specialisaties overgegaan zijn. Voor
studenten zal het dus voorlopig blijven bij 1-2 dagdelen van het coschap op
locatie Boelelaan zodat zij ook kennismaken met deze specialisaties. Er is een
introductiefilmpje gemaakt als bewegwijzering in de VU, deze komt als het goed
is binnenkort op Canvas. De logistieke problemen met badges en toegang tot Epic
vormen bij meerdere specialisaties een probleem en dit wordt nu door de
directie opgepakt.
▪ Master studenten geven opnieuw aan te weinig patiënten te zien en (daardoor)
te weinig feedback te ontvangen en te weinig uitgedaagd te worden. Mogelijk
wordt dit probleem ondervangen door het verkleinen van de groepen (in
verband met teruglopende wachttijd), maar anderzijds kan het ook verergeren
doordat er veel spleetlampen meegegaan zijn naar locatie Boelelaan. Er wordt
nog altijd actief gekeken naar het uitbreiden van de perifere plekken.
▪ Daarnaast is gekeken naar het aantal meldingen van intimidatie in het studiejaar
’17-’18: heelkunde heeft de meeste meldingen, oogheelkunde komt op de tweede
plek. Op dit moment zijn er geen nieuwe intimidatiemeldingen meer en zijn er
overwegend ook wel positieve verhalen. Tijdens de mentorgesprekken worden
weinig problemen aangegeven. De coördinator heeft deze week een mail
gestuurd naar alle assistenten en oogartsen met het verzoek aandacht te blijven
houden voor de coassistenten, zeker nu met de gedeeltelijke lateralisatie. In juni
wordt er een nieuwe bijeenkomst gepland om de sfeer, het mentorprogramma
en de gedeeltelijke overgang naar locatie Boelelaan opnieuw te evalueren.
Stijn heeft Karen Nieuwenhuijzen gesproken over de staat van mental health op de
faculteit. Het gesprek heeft een vol uur geduurd en er is veel besproken. De
Nieuwjaarsenquête, zorgen over Curius+, recidivisten, huidige interventies in mental
health en hoe we de mensen die met deze problemen kampen beter in het vizier kunnen
krijgen zijn aan bod gekomen. De Nieuwjaarsenquête stuurt Stijn naar haar op. Verder
heeft zij Curius+ niet goed in beeld, omdat het over een kleine studentengroep gaat en zij
geen contact hiermee heeft. Wel was ze het eens met onze aanpak en kon ze zich vinden
in de communicatieproblematiek, die zij ook in Epicurus terug ziet komen, wat tot
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klachten leidt. Bij recidivisten zag Karen ook het probleem van de sfeer, zij is namelijk
begeleider van de groepen die AV recidiveren. We hebben het lang gehad over wat de
beste manier is om studenten die problemen hebben met mental health te bereiken.
- Afgelopen maandag (25-02-2019) waren Stijn, Ilse en Sanne bij het faciliteiten overleg.
Ze hebben het onder andere gehad over de collegezaal. Het is nog wachten op de
Mockup. Ook is er gesproken over de enquête en dan met name wat belangrijke
resultaten zijn voor de Medische Bibliotheek. Daarnaast is er gesproken over de
communicatie op de faculteit.
- Johanna heeft donderdag met een lid van de Green Office van de UvA gesproken. Dit ging
over het plan van de Green Office om duurzaamheid onder de aandacht te brengen op
alle faculteiten van de UvA. Johanna zal er voor de volgende PV een vergaderstuk over
schrijven.
- Liesanne was bij de plenaire vergadering van de CSR afgelopen woensdag. Daar zijn de
volgende punten besproken:
o Het plan is om de verkiezingsreglementen voor de medezeggenschapsorganen samen te
voegen. Dit is een mooi moment voor ons om bepaalde punten te adresseren waarvan
wij vinden dat ze moeten veranderen. We hebben deze vergadering besproken over
welke punten we discussie gaan voeren (bijv. over de weging van voorkeursstemmen)
en zullen komende vergaderingen gaan discussiëren.
o Het profileringsfonds zal over anderhalf jaar ‘geopend worden’ om aan te passen. Echter
heeft de CSR afgelopen vergadering besloten om te gaan proberen het document nu al te
openen en dingen aan te passen, zoals de eerstejaarsregel en de BSA regel. Volgende
week gaan we inhoudelijk beslissen.
o Afgelopen week hebben we een uitgebreide visie over duurzaamheid besproken. Hier
zullen we de komende tijd verder aan werken.
o De CSR wil een muziekevenement organiseren in het kader van mental health en de
promotie van de verkiezingen. Hiervoor had de PR commissie een voorstel gedaan maar
tijdens de PV is besloten dat dit voorstel te duur is, dus er volgt een nieuw voorstel.
7. Punten PR
- Facebook: vandaag is er een bericht gepost over meldpunt veilig wonen. Volgende week
volgt er een bericht over de werving van nieuwe leden van de Studentenraad. Sanne gaat
dit bericht schrijven. Daarna komt nog een bericht over de Nationale Studenten Enquête
(NSE). Binnenkort komt er ook een bericht over de Green Office, als er ruimte voor is.
- We hebben twee verzoeken voor promotie gekregen; Manon en Liesanne gaan deze
doorsturen naar Danielle en Hanna.
8. Mededelingen en rondvraag
- Albert Kok gaat met financiële afdeling overleggen over een oplossing voor het op naam
staan van de rekening. Wij hebben zelf voorgesteld om de SR te laten inschrijven bij de
KvK. Hopelijk weten we binnenkort meer! Declaraties gaat Danielle deze week allemaal
overmaken.
- De nieuwe master assessor is Aniek Broekhuizen.
9. Vaststellen agenda
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Het punt ‘Recidivisten’ is verplaatst naar na ‘Advies selectieprocedure’.
Na deze wijziging is de agenda vastgesteld.
10. Advies zij-instroom
Onlangs hebben wij positief geadviseerd ten aanzien van het laten vallen van de
bachelorthesis als ingangseis voor Opmaat. Vlak hierna kregen we het verzoek om advies
voor een verandering in de ingangseisen voor opmaat voor de zij-instroom:
Graag zou het opleidingsteam Geneeskunde in gesprek gaan over de mogelijkheden die de
SR ziet over de toelating van zij-instromers tot Opmaat als zij onverhoopt een tweedejaars
blok niet hebben gehaald. Met uitzondering van RA3, hebben de zij-instromers maar een
kans om de tweedejaars blokken te halen. Ontzegging van toegang tot Opmaat levert een
jaar vertraging op, wat problematisch is.
-

Hoe staan wij tegenover het schrappen van de ingangseis voor Opmaat voor de
zij-instroom?
Dit punt is niet meer van toepassing omdat het geschrapt is.
- Hoe staan wij tegenover de voorgestelde herinrichting van het schakeljaar voor de
zij-instroom?
We staan positief tegenover de veranderingen. Wel gaan we onze zorgen uiten over de
volgorde van WDD (eerst WDD3 en dan WDD2) en willen we graag dat hier goed naar
gekeken wordt. Ook moet er gekeken worden naar de planning van hertentamens in de
zomer zodat zij-instromers niet twee tentamens op een dag hebben. Wat we positief vinden
is dat er meer mogelijkheden zijn om regulier onderwijs te kunnen volgen voor de
zij-instromers. Ook staat er in het plan dat de zij-instromers meerdere vakken tegelijk
zouden kunnen volgen zodat ze eerder klaar zijn in de zomer, maar dan moet dit wel
gefaciliteerd kunnen worden met onderwijsmomenten.
Daniëlle gaat een brief opstellen en Maartje gaat hem nalezen.
11. Curius+
Dit punt is vertrouwelijk en daarom worden de notulen over dit punt niet gepubliceerd.
12. Advies leden RvT
Dit punt is vertrouwelijk en daarom worden de notulen over dit punt niet gepubliceerd.
13. Advies selectieprocedure
Dit punt is vertrouwelijk en daarom worden de notulen over dit punt niet gepubliceerd.
14. Recidivisten
Maartje en Sanne hebben vorige week een gesprek met dhr. Linthorst gehad. Er komt een
duidelijker plan voor de verschillende soorten recidivisten (1e keer recidiveren, 2e keer
recidiveren etc.) met het gelijktrekken van het onderwijs met jaargenoten. Alleen het dure
onderwijs, zoals snijzaal, mag niet nog een keer gevolgd worden.
De resultaten van de enquête onder recidivisten zijn als volgt:
- De sfeer wordt als fijn ervaren.
- Begeleiding: studenten hebben nu een mentor waar ze weinig tot geen contact mee
hebben. Studenten hebben vooral behoefte aan een aanspreekpunt.. Dit willen we
bespreken op het overleg met het opleidingsteam Geneeskunde (OTgen).
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Groepsindeling: hier zijn de meningen over verdeeld. Er komt niet een duidelijke klacht
over de groepsindeling naar voren. Wat wel bleek was dat recidivisten zich niet erg thuis
voelen in hun jaar. We hopen dat dit met het rechttrekken van onderwijs beter wordt.
- Invulling studie: laatste moment wijzigingen in het rooster zijn een groot probleem voor
recidivisten omdat juist deze groep vaak andere activiteiten, zoals werk, heeft ingepland.
Dit is een groot irritatiepunt, ook vanwege ontbrekende communicatie. We moeten hier
concrete voorbeelden bij zoeken. We hopen dat de onduidelijkheden over welk
onderwijs er wel en niet gevolgd moet worden, opgelost worden met het plan om het
onderwijs recht te trekken.
- Canvas/academy attendance/rooster: recidivisten hebben vaak laat toegang tot courses.
Academy attendance klopt vaak niet. Dit is een lastig punt, omdat de aanwezigheid van
recidivisten niet hetzelfde is als voor de rest van de jaarlaag en je de aanwezigheid niet
zomaar kan aanpassen.
- Sommige studenten hebben behoefte aan faciliteiten vanuit de universiteit om hun vrije
tijd te benutten. Dit vinden we iets waar studenten zelf verantwoordelijk voor zijn. Ook
zijn er al mogelijkheden voor bijvoorbeeld het volgen van een extra vak aan de UvA;
informatie hierover kunnen studenten zelf opzoeken. Betere begeleiding (zoals
bijvoorbeeld een actieve mentor of aanspreekpunt) zou hier wel positief aan kunnen
bijdragen.
Het mentoraat, de communicatie en het rechttrekken van onderwijs willen we bespreken op
het OTgen.
Actiepunten/doelen:
- Factsheet voor recidivisten delen via onze Facebook na het OTgen overleg.
- Idee van een vast aanspreekpunt per jaarlaag voor de recidivisten. Dit aanspreekpunt
kan zowel een docent als student zijn die de recidivisten helpt bij voornamelijk
“regelzaken” en dus goed op de hoogte is van de verschillende regelingen. Daarbij kan
dit aanspreekpunt ook een belangrijke rol spelen binnen het web van hulpbronnen zoals
studieadviseur, DSDD, blok coördinatoren etc. We vinden het niet heel wenselijk om
hiervoor een nieuw orgaan te creëren, omdat hier ook al organen zoals de
jaarvertegenwoordiging voor zijn. Echter is de jaarvertegenwoordiging voor de hele
jaarlaag en kan deze waarschijnlijk de specifieke vragen van recidivisten niet
beantwoorden. Op het OTgen gaan we nadenken over een oplossing.
- Groepsindeling waarbij recidivisten bij elkaar worden ingedeeld is de meest
haalbare/praktische manier. Wel vinden we een tijdige bekendmaking van de groepen
erg belangrijk.
- We moeten navragen of recidivisten zich wel of niet tijdelijk kunnen uitschrijven.
Wellicht kan dit toegevoegd worden aan de factsheet.
- We willen recidivisten verplichten tot en controleren op het maken van een afspraak bij
de studie adviseur.
Stijn gaat dit verder uitwerken.
15. OTgen agendapunten vaststellen + verdelen
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Aanwezig op OTgen: Liesanne, Sanne, Maartje, Hanna, Stijn, Pepijn, Johanna, Neeltje en
mogelijk Ilse.
Vorige week hebben we gebrainstormd over mogelijke agendapunten voor het OTgen
overleg volgende week. Vandaag gaan we de agenda vaststellen. Vorige week zijn de
volgende punten naar voren gekomen:
- Curius+: we willen dit niet verder op het OTgen bespreken.
- Nageplaatste studenten: de examencommissie heeft zelf beslissingen gemaakt, waardoor
het nu opgelost is. Voor nu zien we geen reden om met de examencommissie in discussie
te gaan over het besluit, maar we willen wel graag een lange termijn oplossing
bespreken zodat dit komend studiejaar niet meer voorkomt. Maartje en Hanna gaan
hiernaar kijken;
- Recidivisten: op de agenda, Stijn is hiervoor eerste spreker, Liesanne is tweede spreker;
- Responsiecolleges: op de agenda, Johanna, Sanne en Maartje gaan bij de
jaarvertegenwoordigingen peilen hoe het ervoor staat. Liesanne is eerste spreker, Sanne
tweede spreker;
- Problemen met de SAS: op de agenda, Pepijn is eerste spreker, Hanna tweede spreker;
- Stavaza Wetenschappelijke stage: alleen als dhr. Van Trotsenburg niet reageert op de
mail die Danielle gestuurd heeft. Indien geen reactie stuurt Danielle naar Liesanne wat
ze graag zou willen vragen;
- Stavaza/rondvraag naar nieuwe master: als we hier voor het OTgen overleg nog geen
bericht over hebben gehad;
- Stavaza onderwijs voorafgaand aan coschap neurologie;
- Stavaza Onderwijs en Examen Reglement (OER) bachelor geneeskunde indien we die
voor het OTGEN nog niet ontvangen hebben.
Volgende vergadering gaan we dit verder bespreken.
16. Newsflush
Er komt weer een nieuwe Newsflush aan en dat betekent dat er weer stukjes geschreven
moeten gaan worden. De volgende onderwerpen willen we verwerken:
- De nieuwe bachelor Medische Informatiekunde: Ilse gaat een stukje schrijven;
- Green Office: Omdat het nuttig kan zijn om te lezen voor studenten willen we het er wel
in zetten, maar dan wel als informerend stuk tekst en niet als advertentie. Johanna gaat
dit stukje schrijven;
- Kwaliteitsafspraken (werd naar verwezen in vorige Newsflush): Liesanne gaat dit stukje
schrijven.

-

Bij de updates kunnen we het volgende noemen:
Oogheelkunde is met 2 specialismen over naar locatie Boelelaan. Coassistenten hebben
nu een dag coschap op locatie Boelelaan;
Als de stoelen voor de collegezaal er staan kunnen we dat noemen;
Wifi update.
Bij What’s next kunnen we de volgende stukjes schrijven:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Verkiezingen voor de nieuwe Studentenraad;

De uitslag van de Nieuwjaars enquête kunnen we deze keer nog niet verwerken, want
we willen dan concrete actiepunten noemen, dus dit wordt doorgeschoven naar de
volgende editie.
Volgende PV moeten de stukjes af zijn. Kwaliteitsafspraken mag iets langer, bachelor MI
gemiddeld en kwaliteitsafspraken kort. Hanna gaat doorgeven hoeveel woorden het
moeten zijn.
17. WVTTK
Er is niks verder ter tafel gekomen.
18. Mededelingen en rondvraag
- Doen we volgende week nog een tosti actie? Nee, dit gaan we niet meer doen.
- Maartje gaat een vergader verzoek sturen over een afspraak met Jan de Wolde.
- Ilse gaat de namen van de MI studenten die een bol.com cadeaubon hebben gewonnen
doorsturen.
19. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
20. Actielijst
Liesanne
Gaat het verzoek voor promotie op Facebook doorsturen naar
Daniëlle.
Gaat een Newsflush stukje schrijven.
Sanne
Gaat een Facebook bericht schrijven over de werving van nieuwe SR
leden.
Gaat navragen of de termen VUmc en VU vereniging in de adviesbrief
RvT kloppen.
Gaat bij de jaarvertegenwoordiging peilen hoe het met de
responsiecolleges staat.
Maartje
Gaat dhr. Oostra mailen over de selectieprocedure.
Gaat de adviesbrief van Daniëlle over de zij-instroom nalezen.
Gaat bij de jaarvertegenwoordiging peilen hoe het met de
responsiecolleges staat.
Gaat een vergader verzoek sturen over een afspraak met Jan de
Wolde.
Hanna
Schrijft een stukje voor het jaarplan van de RvB.
Gaat mokken bestellen
Ilse
Gaat een Newsflush stukje schrijven.
Gaat de namen van de MI studenten die een bol.com cadeaubon
hebben gewonnen doorsturen.
Johanna
Gaat een mail opstellen over de nageplaatste studenten.Gaat de
reactie op de adviesbrief van de oude SR over de selctieprocedure
bekijken.
Gaat bij de jaarvertegenwoordiging peilen hoe het met de
responsiecolleges staat.
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17.
18.

Stijn

Gaat een Newsflush stukje schrijven.
Gaat een vergaderstuk over recidivisten maken.

Pepijn
19.

Manon

20.

Daniëlle

Gaat het verzoek voor promotie op Facebook doorsturen naar
Daniëlle.
Gaat een adviesbrief opstellen over de zij-instroom.

21.

Iedereen

Gaat zijn/haar OTgen agendapunt voorbereiden.

21. Nieuwe agendapunten
- Overdrachtsweekend
- Green office
- Advies selectieprocedure
- Advies leden RvT
- Curius+
22. Einde vergadering
Liesanne sluit de vergadering om 21:15.
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