Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 10-12-2018
Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig

Stijn Tesser

Gast

Brenda Fokkink, Judith Scherpenisse, Sofie ten Brink, Jason Biemond.

Notulist

Neeltje Rosenberg

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

5 min
2 min
2 min
5 min
5 min
10 min
5 min
1 min
10 min
5 min
15 min
15 min
1 min
5 min
5 min
1 min
2 min

Opening
Persoonlijk
Post in/uit
Actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Punten PR
Mededelingen (zie bestand)
Vaststellen agenda
Plenaire evaluatie
Voorstel datum herkansingen epicurus
Onderwijsregelingen; advies RvA
Agendapunten OTgen
WVTTK
Rondvraag (zie bestand)
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Nieuwe actielijst
Einde vergadering

Om 18:45 uur
Informerend
Informerend
Update
Vaststellen
Update
Informerend
Vaststellen
Informerend
Besluitvormend
Oordeelsvormend
Vaststellen
Informerend
Informerend
Informerend
Informerend
21.00
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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
- De Raad van Bestuur (RvB) nodigt ons uit voor de nieuwjaarsreceptie.
- B. J. Biemond en P. Kloen zijn benoemd tot hoogleraar.
- We hebben een mail ontvangen van Mike de Keizer met de vraag voor ideeën voor
vernieuwing van het IHK (Interne geneeskunde, Heelkunde, Kindergeneeskunde)
onderwijs.
- We hebben een uitnodiging van de ASVA om deel te nemen aan een demonstratie en een
petitie te ondertekenen.
- Maartje gaat een mail sturen dat de SR niet aanwezig is bij de evaluatie van OVV1.
4. Doorlopen actielijst
1. Gedaan
Liesanne Gaat voor de volgende vergadering een datumprikker maken voor een
SR weekend.
Sanne
2. Niet gedaan
Maartje Gaat de onderwijsregeling dubbele master vergelijken met de oude
regeling.
3. Bezig
Gaat de stroomschema’s mailen aan gremia.
4. Gedaan
Hanna
Gaat de ansichtkaarten ontwerpen en bestellen.
5. Gedaan
Ilse
Gaat een PowerPoint maken.
6. Gedaan
Gaat de stroomschema’s vormgeven.
7. Gedaan
Johanna En Stijn gaan Ilse helpen bij de vragen voor Medische Informatiekunde.
8. Bezig
Gaat een investeringsbord maken.
9. Gedaan
Stijn
En Johanna gaan Ilse helpen bij de vragen voor Medische
Informatiekunde.
10. Niet gedaan
Gaat zijn stukje voor de website nog schrijven.
11. Gedaan
Pepijn
Gaat de posters nog aanpassen en presenteert volgende week de
nieuwe versie.
12. Gedaan
Manon
Gaat een Facebook bericht schrijven over de overplaatsing van
Oogheelkunde.
13. Gedaan
Daniëlle Gaat voor maandag een Facebook post maken over de SR week.
14. Gedaan
Iedereen Gaat zich aanmelden voor het diesdiner.
15. Gedaan
Heeft donderdag de vragen per commissie voor de Nieuwjaars enquête
af.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 03-12-2018 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- Maartje en Sanne zijn naar het OZON overleg geweest. Dhr. Pasman had een punt over
docent belasting aangedragen, maar hij was zelf niet aanwezig. Daarom is besloten om
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dit punt naar volgend overleg te verplaatsen. Wel is er gesproken over kwaliteitsgelden
en heeft SR hen geïnformeerd over het gewogen verdeelmodel. Daarnaast heeft Sanne
een terugkoppeling gegeven over MC Slotervaart en de toekomst van coassistenten zoals
met dhr. Trotsenburg is besproken. OR gaf aan het belangrijk te vinden dat de SR dit
proces goed in de gaten houdt en zorgt dat de kwaliteit van de coschappen gewaarborgd
blijft.
- Naar aanleiding van vorig communicatieoverleg is er een afspraak ingepland met Sandra
de Zeeuw. Zij is erg enthousiast en wil graag meedenken in hoeverre de communicatie
via Canvas geoptimaliseerd kan worden. Als vervolg vraagt Sanne aan een Vrije
Universiteit (VU) student hoe een dergelijke pagina er bij hen uit ziet. Margot Bary zal
kijken of er een contactpersoon is binnen de VU.
- Maartje, Sanne en Liesanne hebben met dhr. Lont gesproken over het OER (Onderwijs en
Examen Regeling) proces. Hij heeft uitgelegd dat er verschillende rondes voor input zijn
om te zorgen dat iedereen zo veel mogelijk momenten heeft om input te leveren. Op 1
januari moet onze input geleverd zijn. Op 15 januari is de conceptversie door de
opleidingsteams af. Vervolgens volgt een informele ronde waarin we informeel onze
adviezen kunnen bespreken. Dan volgt een tweede ronde waarin we een officiële
adviesbrief schrijven.
- Sanne is naar een denktank overleg over de collegezalen voor Medische
Informatiekunde (MI) geweest. Tijdens deze denktank is de planning voor de collegezaal
gedeeld. Naar verwachting zal de verbouwing van collegezaal 3 beginnen in mei 2019;
hiervoor is ook al het onderwijs uitgeroosterd. Halverwege juni 2019 zal de zaal worden
opgeleverd en kunnen docenten worden ingewerkt. De SR zal betrokken worden bij de
proefopzet van de stoelen etc. Dit zal ergens in januari 2019 plaatsvinden op plein J,
waar de opzet ongeveer 3 weken zal blijven staan en studenten kunnen ervaren hoe de
stoelen zitten.
- Maandag hebben Ilse, Sanne, Liesanne en Johanna een gesprek met Tom Broens en Floris
Wiesman gehad over de blauwdruk voor de nieuwe bachelor MI en het toetsbeleid. Wij
hebben verschillende vragen voorgelegd over het toetsbeleid. We hebben aangekaart dat
het sterrensysteem een andere naam moet krijgen. Het zal nu waarschijnlijk
‘verdiepingspunten’ worden genoemd. Er zal een nieuwe vorm van mentoraat komen.
Dit zal vergelijkbaar zijn met dat van Geneeskunde.
- Dinsdag heeft Johanna een afspraak gehad met Hotze Lont, Karline Timmermans en
Gabor Linthorst om het voorstel voor de responsiecolleges te bespreken. Dhr. Linthorst
was het eens met het voorstel (ook met het SR gedeelte over onderwerpen aandragen op
Canvas). Het plan is nu om het na de kerstvakantie in te voeren bij de nieuwe blokken.
Dit zal worden gedaan door het document over de nieuwe invulling naar de docenten te
sturen en tijdens de colleges en via de SR en jaarvertegenwoordigingen het plan te
promoten onder de studenten. Na een paar blokken zal worden bekeken of het plan
werkt.
7. Punten PR
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- SR week: het communicatieplan gaat Liesanne morgen afmaken. Er zijn nog tosti’s over, dus
morgen of overmorgen kunnen we ook tosti’s uitgeven. We hebben ook nog budget over dus
daar kunnen we eventueel meer tosti’s voor kopen.
- Er kan deze week nog een bericht gepost worden op Facebook. Er komt een bericht met de
verwijzing naar het communicatieplan op de website. Sanne gaat een bericht hierover
maken.
8. Mededelingen
- Aanstaande woensdag (12-12-2018) is er een onderwijsdag op het AMC van 10:00 tot
16:00 uur, voor iedereen toegankelijk (ook voor studenten).
- Johanna is 7 januari niet bij de PV.
9. Vaststellen agenda
Er zijn twee agendapunten toegevoegd: gangborrel en nakijktermijn Curius+ hertentamens.
10. Plenaire evaluatie
In januari gaan we een plenaire evaluatie houden. Daarbij zullen de volgende punten
geëvalueerd worden:
- Samenwerking binnen de raad;
- Plenaire vergaderingen, afspraken en vergadercycli;
- Functioneren dagelijks bestuur.
Liesanne gaat dit verder regelen.
11. Voorstel datum herkansingen Epicurus
Afgelopen week ontvingen wij van Gabor Linthorst een e-mail met een informeel verzoek tot
advies over het verplaatsen van de herkansingen van Epicurus (alle drie de jaren). De
organisatie wil de herkansingen graag naar voren halen, omdat zowel studenten als de
organisatie er tegenaan lopen dat het pas laat bekend is of studenten door mogen stromen
naar het volgende jaar.
De huidige situatie is als volgt:
● Eerste week juli: vrij (bedoeld om gemist verplicht onderwijs in te halen)
● Tweede week juli: vrij (bedoeld om gemist verplicht onderwijs in te halen)
● Derde week juli: herkansingen
● Vierde week juli: herkansingen
Het gaat om de herkansingen van alle vakken van Epicurus jaar 2 en 3.
De organisatie is van mening dat het beter is om de herkansingen 1,5 week naar voren te
halen, zodat de uitslag eerder bekend is. Het voorstel is dan ook om de herkansingen te
verplaatsen naar begin 2e week en 3e week.
Gabor Linthorst wil graag van ons weten of wij het hier mee eens zijn.

●
●
●
●

Mogelijke voordelen zijn:
Uitslag eerder bekend;
Eerder bekend of de student mag doorstromen;
Meer vakantie;
Meer zekerheid, minder stress door onzekerheid over doorstroming.
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●
●
●

Mogelijke nadelen zijn:
Te weinig tijd om gemist onderwijs in te halen in week 1;
1,5 week minder tijd om te leren voor de hertentamens, wat juist voor deze groep studenten
een probleem kan zijn;
Eerder beginnen met leren kan niet, omdat het keuzevak een hoge studielast heeft en we nog
niet weten hoe ‘Opmaat voor de praktijk’ eruit komt te zien. Herkansingen zouden niet
moeten interfereren met het voorgaande blok.

We vinden de nadelen zwaarder wegen dan de voordelen en zijn dus tegen de
roosterverandering. Team toetsen blijft een moeilijk punt. Tentamens moeten sneller
nagekeken kunnen worden, voor 1 september moet haalbaar zijn. De coördinator zou in
deze nakijkperiode beschikbaar moeten zijn.
We vinden een goede optie om de herkansing van het eerste blok na de kerstvakantie te
plannen.
12. Onderwijsregelingen; advies RvA
De RvA (Raad van Advies) heeft advies gegeven over ons commentaar op de
onderwijsregelingen voor de dubbele master en de nominaalregeling. De punten die naar
aanleiding van het advies van de RvA naar voren kwamen, waren als volgt:
Dubbele master:
- De RvA noemde in hun advies een aantal keer de hardheidsclausule. De
hardheidsclausule heeft betrekking op elk punt in de OER, maar de dubbele master is op
dit moment een regeling en dus geen onderdeel van de OER. De hardheidsclausule zou
ook op de regeling dubbele master van toepassing moeten zijn;
- We willen meer uitleg over de regel over het niet mogen afmaken van het programma als
je een onderdeel niet haalt. Zowel de RvA als de SR vinden dit een strenge consequentie
en willen weten waarom deze regel er is;
- De RvA noemde in hun advies dat deze regelingen niet onder de OER vallen. We gaan
proberen een aantal regelingen in de OER te krijgen die nu als regeling los van de OER
staan. Hier gaan we later naar kijken.
Nominaal:
- Een punt van de RvA was dat ‘nominaal’ en ‘volgens het studieprogramma’ door elkaar
worden gebruikt;
- De RvA is voor een regeling waarmee je in jaar 1 en 2 onder nominaal valt als je je eerste
POGING haalt en in het derde jaar alle tentamens de eerste KANS moet halen. Dit was
ook de nominaalregeling van Curius+. Deze regeling van Curius+ vindt de SR
onwenselijk. In het Curius+ curriculum kwam het voor dat studenten zich uitschreven
voor tentamens als ze niet goed genoeg voorbereid waren of niet genoeg hadden kunnen
leren. Het kunnen verschuiven van de eerste kans naar een later moment zou alleen bij
uitzondering mogelijk moeten zijn, bijvoorbeeld door ziekte;
- Een idee van de Coraad is om in het blok ‘Opmaat voor de praktijk’ een college te geven
over ‘To tussenjaar or not to tussenjaar’, waarin uitleg wordt gegeven over de voor- en
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nadelen van een periode (tussenjaar) tussen je bachelor Geneeskunde en master
Geneeskunde.
13. Agendapunten OTgen
- Kwaliteitsgelden: dit willen we als WVTTK bespreken.
- WoWproject commissie: dit gaan we later bespreken.
- Keuzevakken Epicurus in het Engels: dit gaan we niet aankomend OTgen overleg
inbrengen. De dossierhouders gaan hiermee aan de slag en dan kunnen we het later
tijdens een overleg bespreken.
- Nakijktermijn OVV1 herkansing: dit punt komt op de agenda.
- Data herkansingen zomerperiode Epicurus: dit punt komt op de agenda, als toelichting
op ons advies.
- Blauwdruk nieuwe master: dit punt komt op de agenda.
- Evaluatie Epicurus: dit punt komt op de agenda, Maartje pakt dit punt op.
14. Gangborrel
De MFAS, IFMSA en MIKpunt zijn op de hoogte van de datum en kunnen grotendeels
aanwezig zijn woensdag. Moran en Stijn hebben contact over de tappers.
15. Nakijk termijn Curius+ hertentamens
De uitslag van een aantal herkansingen van jaar 3 van Curius+ is nog niet bekend. Dit is een
probleem voor derdejaars, want ze kunnen zich niet inschrijven voor coschappen en ze
weten nog niet of ze nog een keer moeten herkansen. Ook staan deze mensen nu onnodig
ingeschreven waardoor ze onnodig collegegeld betalen. Ook de OVV1 herkansing is nog niet
nagekeken. In de OER staat geen consequentie van het te laat nakijken van tentamens. We
gaan dit probleem aankaarten bij de RvB. Volgende PV gaan we dit bespreken. Hanna gaat
een vergaderstuk schrijven met meer informatie over welke herkansingen een probleem
zijn. Liesanne gaat een informerend Facebook bericht schrijven over wanneer je je diploma
kan aanvragen en wanneer je je kan uitschrijven. Dit zou voor derdejaars studenten kunnen
schelen doordat ze dan geen extra collegegeld hoeven te betalen
16. WVTTK
Er is niks verder ter tafel gekomen.
17. Mededelingen en rondvraag
- Vanaf nu benoemen we AMC en VUmc als Amsterdam UMC locatie AMC en Amsterdam
UMC locatie VUmc.
- De SR gaat met kerstreces.
- Helaas kan niemand naar het CILT symposium, georganiseerd door dhr. Verheijck,
aanstaande donderdag.
- Een aantal mensen gaat naar de onderwijsdag aanstaande woensdag. Het is gratis voor
studenten en duurt van 10:00 tot 16:00 uur.
18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
19. Actielijst
1.
Liesanne Gaat een Facebook bericht schrijven over wanneer Curius+ herkansers
zich kunnen uitschrijven.
2.
Sanne
Gaat een Facebook bericht over het communicatieplan maken.
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3.
4.

Maartje

5.

Hanna

6.
7.

8.

Gaat de stroomschema’s mailen aan gremia.
Gaat een mail sturen dat de SR niet aanwezig is bij de evaluatie van
OVV1.
Gaat een vergaderstuk schrijven over de nakijktermijn van Curius+
hertentamens.

Ilse
Johanna Gaat een investeringsbord maken.
Stijn
Gaat zijn stukje voor de website nog schrijven.
Pepijn
Manon
Daniëlle
Iedereen Gaat de datumprikkers invullen.
20. Nieuwe agendapunten
- Nakijktermijn Curius+ hertentamens
- Evaluatie SR week
- OTgen voorbespreken
21. Einde vergadering
Liesanne sluit de vergadering om 21:30.
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