
 

Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad 
AMC, 06-04-2020 
 
  Aanwezige 
raadsleden 

Larissa Heideman, Marlinde van Eijk, Soufyan Maazouzi, Esmee van Vliet, Tamanna Colijn, 
Thomas Fleischmann, Isaac Acheampong, Stan Driessen, Mitch van Dijk 

Afwezig Daniëlle de Nobel 

Gast  

Notulist Neeltje Rosenberg 

 

Agenda 

1. Opening Om 18:45 uur  

2. 5 min Notulen Vaststellen 

3. 5 min Actielijst Update 

4. 5 min Updates Update  
5. 1 min Mededelingen  Informerend 

6. 1 min Vaststellen agenda Vastellen  

7. 15 min MI-X herkansingsbeleid Besluitvormend 

8. 10 min Verzoek juridische ondersteuning Besluitvormend 

9. 1 min WVTTK Informerend 

10. 3 min Rondvraag Informerend 

11. 5 min Evaluatie PV Informerend 

12. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend 

13. 1 min Nieuwe actielijst Informerend 

14. Einde vergadering Om 19.40 uur
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1. Opening 
Larissa opent de vergadering om 18:45 uur. 

 
2. Post in/uit 

Er is geen mail binnengekomen. 
 

3. Doorlopen actielijst & vaststellen notulen 
 
 Daniëlle  

 Larissa  

 Marlinde  

 Soufyan  

  Esmee  

 Tamanna  

 Thomas  

  Isaac  

  Stan  

 Mitch  

1. Gedaan Commissie 
bachelor 

De commissie bachelor gaat een lijst met de aandachtspunten voor 
het wisselen van de thesis en het keuzeonderwijs samenstellen. 
 

 
 

Iedereen  

 
De notulen van 23-03-2020 zijn besproken en vastgesteld. 
 

4. Updates 
- De Centrale Studentenraad (CSR) heeft deze week vergaderd over:  

- Fair play agreement voor de verkiezingen is vastgesteld. In overleg met de beide 
partijen op onze faculteit zullen de partijen zelf een agreement opstellen.  

- EPICUR (European Partnership for an Inter-University Campus Unifying Regions). Er 
is gesproken over de vragen die aan het College van Bestuur (CvB) zullen worden 
gesteld.  

- Er is een herzien plan gepresenteerd voor een uitgebreidere Nederlandse taalcursus 
voor internationale studenten.  

- Update verkiezingen: de input van de partijen en facultaire raden is doorgegeven aan 
het Centraal Stembureau. Er wordt deze week nog een beslissing genomen.  
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Tijdens de Gezamenlijke Vergadering (GV) is er gesproken over: 
- Het proces rondom de mogelijke invoering van de bacheloropleiding Business 

Analytics en masteropleiding Data Science and Business Analytics. Er worden nu 
aanvullende vragen aan het College van Bestuur (CvB) gesteld waarna de GV over zal 
gaan op een stemming.  

- De financiële kalender. De financiële commissies van de CSR en de Centrale 
Ondernemingsraad (COR) zullen binnenkort bijeenkomen om verder proces en de 
kaderbrief te bespreken. 

- Donderdag 2 april hebben Soufyan en Tamanna het plenaire overleg bijgewoond over de 
Onderwijs- en Examenregeling (OER) bachelor deel A. Tijdens het overleg waren de 
Studentenraad (SR), Examencommissie Medische Informatiekunde (EC MI), Opleidingsteam 
Geneeskunde (OTgen), Opleidingsteam Medische Informatiekunde (OTMI) en 
Opleidingscommissie Medische Informatiekunde en Geneeskunde (OC MI en GEN) aanwezig. 
Hotze Lont leidde de bespreking. De meeste punten die de Studentenraad heeft 
aangedragen, zijn aangenomen door de beide opleidingsteams, maar er zijn twee punten die 
nog verder besproken moeten worden: 

- In de concept OER staat dat de kerstvakantie niet meetelt voor de nakijktermijn. De 
SR wil graag dat deze wel meetelt voor het nakijken zodat de cohorten van het eerste 
jaar Geneeskunde niet te ver uit elkaar hun cijfers krijgen. Daarnaast hebben 
studenten soms een tentamen of deadline in/ na de vakantie, waardoor ze ook niet 
echt vakantie hebben.  

- De OC heeft aangegeven dat er ook zoiets moet worden opgenomen voor de 
meivakantie. Hierop heeft de SR gezegd dat er dan ook in moet staan dat studenten 
geen herkansingen en deadlines mogen hebben in de meivakantie en de dagen 
daarna. Zowel de SR als Ronald Wilders hadden het idee dat het ergens was 
vastgelegd dat het eerstvolgende tentamenmoment / deadline moment pas op 
woensdag na de meivakantie mocht zijn. Dit wordt nog uitgezocht door Hotze Lont. 

Beide punten moeten nog besproken worden door de Studentenraad. Voor we het echter 
gaan bespreken, wachten we het rapport van Hotze Lont af. 
 

5. Mededelingen en rondvraag 
- Daniëlle de Nobel is afwezig en machtigt Stan Driessen. 
- Op 25-03 heeft de volgende mailstemming plaatsgevonden: 

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde besluit akkoord te gaan met de 
voorstellen ten aanzien van de selectieprocedure en de aanvullingen op het profiel van de 
studentadviseur van de Examencommissie Geneeskunde.” 
Voor: 7 
Tegen: 0 
Blanco: 0 
Onthouding: 0 
Hiermee is de stelling aangenomen. 

 
6. Vaststellen agenda 
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De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 

7. MI-X Herkansingsbeleid 
Als raad hebben we besloten tegen het herkansingsbeleid, zoals gepresenteerd in de nieuwe 
OER MI-X, te stemmen. Daniëlle, Tamanna en Larissa hebben aan de hand hiervan het 
raadsstandpunt besproken en beargumenteerd in een informeel overleg met Tom Broens.  

Tamanna en Larissa gaan navragen of herkansingen die nog openstaan van het jaar daarvoor 
meetellen in het maximum aantal herkansingen. Ook gaan zij alvast een concept brief 
opstellen voor optie 2 om duidelijk op een rijtje te zetten wat onze voorwaarden zouden 
zijn. Volgende week nemen we een beslissing. 

8. Verzoek juridische ondersteuning 
De afgelopen weken is er veel vergaderd door veel verschillende gremia over de aanpak van 
de herstart van de master geneeskunde tijdens/na de COVID-pandemie. Ook op landelijk 
niveau wordt er door decanen en opleidingsdirecteuren gesproken over beleid in deze crisis. 

Het probleem is als volgt: alle coschappen liggen op dit moment stil. Er is intussen landelijk 
besloten dat coassistenten bij de herstart van de coschappen, weer verder gaan waar ze 
gebleven waren voor de pandemie. De faculteiten verschillen echter zo erg van programma, 
dat een landelijk beleid niet mogelijk is. Vanuit de NFU (Nederlandse Federatie van 
Universitair Medische Centra) is er vanuit de decanen de opdracht gekomen om wel een 
landelijke richtlijn te maken waarin kaders geschetst worden. Binnen deze kaders kan elke 
faculteit dan zijn/haar eigen plan trekken. Deze richtlijn is intussen gereed. Doordat de 
faculteiten zo verschillen van programma, is de richtlijn vaag ingestoken, er is dus voor de 
faculteiten veel speelruimte. Deze richtlijn is nog vertrouwelijk en dus nog niet openbaar.  

In de richtlijn is vastgesteld dat de medezeggenschap hun instemmingsrecht verliest 
omtrent deze beslissingen. Dit omdat instemmen met plannen niet zou kunnen in deze tijd 
van crisis. Als onderdeel van het informatie inwinnen, zijn wij erg benieuwd naar de 
juridische basis van deze richtlijn en de rechtsgeldigheid die het heeft als deze crisis straks 
voorbij is. Hiervoor zullen wij een jurist inschakelen. Hier heb je als Studentenraad recht op 
en het wordt ook gefaciliteerd vanuit de universiteit. Naar aanleiding hiervan is een brief 
opgesteld om de Raad van Bestuur formeel om goedkeuring te vragen.  

Vraag over de brief is wat precies het verschil is tussen optie 1 en optie 2 en waar het 
verschil in tarief vandaan komt. Larissa gaat dit na de PV uitzoeken.  

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt in met de brief aan de 

Raad van Bestuur waarin haar beroep op juridische ondersteuning kenbaar gemaakt wordt.”  

1. Voor: 8; gemachtigden voor: 1 
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2. Tegen: 0; gemachtigden tegen: 0 

3. Onthouding: 1; gemachtigden: 0 

4. Blanco: 0; gemachtigden blanco: 0 

Marlinde gaat de brief versturen aan de Raad van Bestuur (RvB). 

9. WVTTK 
Er is niks ter tafel gekomen. 

 
10. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR 

Er zijn geen punten aangedragen. 

 

11. Mededelingen en rondvraag 
Er waren geen mededelingen of rondvragen. 

 
12. Evaluatie PV 

De SR heeft de PV geëvalueerd.  
 

13. Actielijst 
 Daniëlle  

1. 
 
2. 
 
3. 
4. 

Larissa Gaat kijken naar de vertrouwelijke argumenten van MI-X in de 
notulen van 23-03. 
Gaat navragen of herkansingen in MI-X van het jaar daarvoor 
meetellen in het maximum aantal herkansingen.  
Gaat alvast een concept brief opstellen voor optie 2. 
Gaat uitzoeken waar het verschil is tussen de opties in de brief met 
het verzoek om juridische ondersteuning. 

5. Marlinde Gaat de brief met het verzoek om juridische ondersteuning 
versturen aan de RvB. 

 Soufyan  

  Esmee  

6. 
 
7. 

Tamann
a 

Gaat navragen of herkansingen in MI-X van het jaar daarvoor 
meetellen in het maximum aantal herkansingen.  
Gaat alvast een concept brief opstellen voor optie 2 . 

 Thomas  

  Isaac  

8.  Stan Gaat kijken naar de vertrouwelijke stukken van twee updates in de 
notulen van 23-03. 
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9. Mitch Gaat kijken naar de vertrouwelijke stukken van twee updates in de 
notulen van 23-03. 

 
 

Iedereen  

 
14. Nieuwe agendapunten 
- MI herkansingsbeleid 

 
15. Einde vergadering 

Larissa sluit de vergadering om 19:35 uur. 
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