
 

Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad 
AMC, 14-04-2020 
 
  Aanwezige 
raadsleden 

Daniëlle de Nobel, Larissa Heideman, Marlinde van Eijk, Soufyan Maazouzi, Esmee van Vliet, 
Thomas Fleischmann, Isaac Acheampong, Mitch van Dijk 

Afwezig Tamanna Colijn, Stan Driessen 

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. 15 min Onderwijsvrije weken OER Besluitvormend 

9. 10 min Begroting Studentenraad Besluitvormend 

10. 1 min WVTTK Informerend 

11. 3 min Rondvraag Informerend 

12. 5 min Evaluatie PV Informerend 

13. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend 

14. 1 min Nieuwe actielijst Informerend 

15. Einde vergadering Om 19.50 uur
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1. Opening 
Daniëlle opent de vergadering om 18:45 uur. 

 
2. Post in/uit 
- De opleidingscommissie (OC) Medische Informatiekunde (MI) heeft haar overwegingen over 

het Onderwijs- en Examenreglement (OER) naar ons gestuurd.  
- Dhr. Broens heeft een reactie gestuurd op onze vragen over het herkansingsbeleid MI-X. 
- Dhr. Romijn heeft een reactie gestuurd op onze brief met het verzoek om juridische 

ondersteuning.  
- De Raad van Bestuur (RvB) stelt een directeur communicatie aan. 
- Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO) heeft ons het servicedocument van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gestuurd in verband met de Corona-maatregelen. 
 

3. Doorlopen actielijst & vaststellen notulen 
 Daniëlle  

1. Gedaan 
 
2. Gedaan 
  
3. Bezig 
4. Gedaan 

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

 Soufyan  

  Esmee  

6. Gedaan 
 
7. Bezig 

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

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

 
 

Iedereen  

 
De notulen van 06-04-2020 zijn besproken en vastgesteld. 
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4. Updates 
- Woensdag 8 april hebben Larissa, Marlinde en Danielle een overleg gehad met Hans Romijn 

en Saskia Peerdeman. Er is gesproken over de brief van de Studentenraad waarin zij zich 
beroept op haar recht op juridische ondersteuning. Daarnaast kwam Saskia Peerdeman nog 
met een ander idee voor de aanpak van masterfase 4. Zij gaat dit nog mailen.  

- De Centrale Studentenraad (CSR) heeft deze week vergaderd over:  
- De vragen omtrent EPICUR (European Partnership for an Inter-University Campus 

Unifying Regions) zijn vastgesteld. Deze worden dinsdag tijdens de Overleg 
Vergadering (OV) met het College van Bestuur (CvB) gesteld.  

- De OV is voorbereid. Naast vragen over EPICUR zal er ook gesproken worden over 
de uitkomsten van de survey over de langere openingstijden van de Universiteits 
Bibliotheek (UB) en heeft elk raadslid de kans om vragen omtrent de huidige Corona 
crisis aan het CvB te stellen.  

- Er is besloten een extra intensieve taalcursus Nederlands voor internationale 
studenten te organiseren.  

- Daarnaast is er gesproken over het organiseren van een digitale informatiemiddag 
over een jaar in de CSR, studerende moeders en mogelijkheden om masterstudenten 
meer te betrekken in de medezeggenschap.  

- Op maandag 6 april hebben Larissa en Danielle het plenaire overleg bijgewoond over de 
Onderwijs- en Examenregeling (OER) master deel A. Aanwezig waren verder de 
Examencommissie Medische Informatiekunde (EC MI) en Geneeskunde (EC GEN), 
Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) en Medische informatiekunde (OTmi), 
Opleidingscommissie Medische Informatiekunde (OC MI) en Geneeskunde (OC GEN) en 
Hotze Lont (Centrum for Evidence Based Education, CEBE). Alle vragen van de 
Studentenraad zijn beantwoord en alle aangegeven aanpassingen zijn doorgevoerd. Alleen 
het opschorten van de nakijktermijn tijdens de kerstvakantie is nog een bespreekpunt. Dit 
schijnt al jaren zo te gaan, omdat de onderwijsadministratie die twee weken vrij heeft en er 
dus ook geen cijfers kunnen worden ingevoerd. De Studentenraad bespreekt dit tijdens de 
eerstvolgende Plenaire Vergadering.  

- Op vrijdag 10 april hebben Marlinde en Isaac een ZOOM-overleg gehad met Hotze Lont van 
CEBE. Er is een aantal punten waar het CEBE nu tegen aanloopt met betrekking tot de 
corona crisis. Zo zouden zij vragenlijsten uitzetten onder studenten, maar zal dit 
waarschijnlijk verplaatst worden naar later vanwege twee redenen. De eerste is dat 
studenten nu lastiger te bereiken zijn, aangezien het verplicht onderwijs via zoom gaat en 
het oorspronkelijke idee was om de enquêtes te laten invullen na de mentorles, fysiek dus. 
De vragenlijst is echter wel al voorbereid en wordt nu getest door de 
jaarvertegenwoordigingen. Verder zijn ze bezig met de opzet van de groepsinterviews en 
overwegen ze nu om de groepsinterviews voor de enquêtes te houden in plaats van 
andersom. Er wordt een systematische analyse gemaakt van de integratie van ZSO’s en 
onderwijs en preklinische en klinische vakken. Ook zijn er lesobservaties uitgevoerd. Ze zijn 
verder bezig met de analyse van de slagingspercentages en het toetsdossier, denk hierbij aan 
hoe de toetsen in elkaar zitten en de kwaliteit van de toetsen. Het rondje Epicurus is voor nu 
uitgesteld. Waarschijnlijk wordt de eindrapportage ook uitgesteld, omdat ze nu dus op 
verschillende onderdelen vertraging oplopen. Echter komt de visitatiedatum dan steeds 
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dichter op de datum van de eindrapportage te liggen, hier zal dan ook volgende week 
woensdag met Gabor over overlegd worden en dan wordt dit naar ons teruggekoppeld. 
Deelstudie II loopt volgens planning en de eindrapportage wordt verwacht in mei. Op de 
feedback die wij hebben gegeven over deelstudie I zijn antwoorden geformuleerd die 
volgende week via het opleidingsteam geneeskunde bij ons terecht zullen komen. In het kort 
gaf hij aan dat voor het schakelprogramma en de dubbele master aparte evaluaties zullen 
komen, dus dat deze feedback niet wordt meegenomen. Zij willen graag nog met ons in 
overleg over hoe zij bijzondere groepen, zoals studenten met een functiebeperking, kunnen 
bereiken. Daarnaast willen ze nog met ons in overleg over de inhaalmomenten van de lijn 
AV; hier horen wij later meer over.  

- Op 10 april is er een commissie bachelor overleg geweest met Thomas, Marlinde, Larissa, 
Isaac en Soufyan. Hierin zijn de overgebleven OER punten voorbesproken voor de plenaire 
vergadering. Het ging om de onderwijsvrije weken en de nakijktermijn. Het opleidingsteam 
(OT) wil deze weken niet laten meetellen als nakijktermijn. Verder wil het OT 
deadlines/tentamens kunnen geven na de onderwijsvrije weken. Tijdens het commissie 
overleg  waren de meningen over deze punten verdeeld. Er is geopperd om de wens van het 
OT in te willigen wat betreft de nakijktermijn als zij bereid zijn om in de OER op te nemen 
dat er geen opdrachten/toetsen mogen worden geven voor de woensdag na de 
onderwijsvrije week in blok 5.  
 

5. Mededelingen en rondvraag 
- Soufyan: de commissie bachelor moet voor donderdag de integriteitsverklaring bekijken. 
- Tamanna Colijn is afwezig en machtigt Larissa Heideman. 
- Stan Driessen is afwezig en machtigt Mitch van Dijk. 

 
6. Vaststellen agenda 

Vanwege de afwezigheid van Tamanna wordt het agendapunt ‘Begroting Studentenraad’ 
doorgeschoven naar volgende week. Hierna is de agenda vastgesteld.  
 

7. MI-X herkansingsbeleid  

Aan de hand van de vorige vergaderingen, zijn er drie opties opgesteld. De eerste is 

gebaseerd op het huidige raadsstandpunt, de tweede op onze heroverwogen standpunt en 

de derde op een tegenvoorstel. 

(1) Standpunt: tegen het herkansingsbeleid. Voorstel: houden zoals het is, blijven evalueren en 

monitoren. Volgend jaar opnieuw en dan wederom bespreken.  

(2) Standpunt: geen zwaarwegende argumenten tegen het invoeren. Eerder voor het 

uitproberen volgend jaar en grondig (blijven) evalueren.  

(3) Standpunt: tegen het herkansingsbeleid. Het idee is dat we met een tegenvoorstel 

voorkomen waarbij het tegenvoorstel is om niet gelijk te verminderen naar twee 

herkansingen, maar eerst naar drie. 
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Met optie 3 komen we zowel het opleidingsteam als de studenten tegemoet. Met de 

aangeleverde informatie van het opleidingsteam lijken er onvoldoende redenen te zijn om 

tegen hun voorstel te blijven. Optie 3 is voortgevloeid uit de vraag van Tom Broens om een 

tegenvoorstel. Met drie herkansingen kunnen bijna alle vakken herkanst worden en kan het 

opleidingsteam toch beginnen met de implementatie van het herkansingsbeleid. 

Andere optie is optie 3, met de voorwaarden van optie 2 daarbij. Evaluatie zou sowieso een 

onderdeel moeten zijn bij het implementeren van een nieuwe onderwijsmethode, dus dit 

kunnen we ook aankaarten bij optie 3.  

Met optie 2 blijven we meer bij ons initiële standpunt.  

De vraag is of het OTMI tevreden is met optie 3, omdat dit niet het beleid is wat zij hebben 

voorgesteld. Het is niet een echte middenweg, omdat we instemmen met een beperking in 

herkansingen. Tevens zijn er niet echt nieuwe argumenten aangedragen door het OTMI in de 

gesprekken, waardoor het herzien van ons standpunt niet logisch lijkt. Echter bleek uit 

peilingen onder studenten dat studenten eigenlijk geen probleem hadden met een beperking 

in herkansingen.  

 

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde besluit haar raadsstandpunt 

aangaande het herkansingsbeleid van MI-X te wijzigen naar een maximum van 3 

herkansingen.” 

Voor: 8; gemachtigden voor: 2 

Tegen: 0; gemachtigden tegen: 0 

Blanco: 0; gemachtigden blanco:0 

Onthouding: 0; gemachtigden onthouding: 0 

Hiermee is de stelling aangenomen. 

 

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde besluit de voorwaarden zoals 

gesteld in optie 2 toe te voegen aan haar brief aangaan het herkansingsbeleid MI-X” 

Voor: 7; gemachtigden voor: 2 

Tegen: 1; gemachtigden tegen: 0 

Blanco: 0; gemachtigden blanco: 0 

Onthouding: 0; gemachtigden onthouding: 0 

Hiermee is de stelling aangenomen. 

 

Larissa en Tamanna gaan de brief schrijven. 

 

8. Onderwijsvrije weken OER  
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We zijn beland in de 2e ronde van het Onderwijs- en Examenreglement (OER)proces. Hierin 
geeft de Studentenraad, Opleidingscommissie (OC), Examencommissie (EC) en het 
Opleidingsteam (OT) input op de OER en wordt deze met elkaar besproken. Momenteel is 
deel A van de OER van de bachelor geneeskunde/MI en deel A van de Master 
Geneeskunde/MI besproken. De volgende punten riepen discussie op. 

Nakijktermijn kerstvakantie 
Tijdens de besprekingen van deel A Bachelor GEN/MI zijn er twee punten blijven liggen. Het 
eerste punt ging over het niet laten meetellen van de kerstvakantie als nakijktermijn. Dit 
was ook bij het master overleg het enige bespreekpunt waar niet uitgekomen werd. In de 
afgelopen jaren telde de kerstvakantie voor de docenten wel mee als nakijktermijn. Dit jaar 
wil het OT conform de model-OER de kerstvakantie niet laten mee tellen. De Studentenraad 
heeft tot nu toe  dit verzoek niet ingewilligd. De volgende argumenten zijn hiervoor gegeven: 

- Studenten van WDD-1 Cohort 2 kunnen veel later hun cijfer krijgen dan studenten van 
cohort 1  

- In het verleden was de opleiding niet in staat om de cijfers op tijd te geven.  
- Studenten hebben ook herkansingen / deadlines in of vlak na de kerstvakantie 

 
Op het eerste argument gaf het Opleidingsteam aan dat het streven is om de toetsen zo snel 
mogelijk na te kijken. Hierdoor zal het verschil tussen de twee cohorten meevallen. Op het 
tweede argument gaf het Opleidingsteam aan dat de resultaten van de toetsen nu wel op tijd 
aan de studenten worden gegeven en dat hierin een grote sprong is gemaakt. Het OT gaf 
verder aan dat docenten in de kerstvakantie ook gewoon vakantie verdienen.  We hebben de 
mening van de Opleidingscommissie (OC) Medische Informatiekunde (MI)  omtrent de 
nakijktermijn ontvangen en besproken 

Voor de master is het met name belangrijk om rekening te houden met de nakijktermijn van 
de wetenschappelijke stage. 

Onderwijsvrije week 
De OC Geneeskunde heeft ook input geleverd op de OER, waarbij ze aangaven dat bij het lid 
over de nakijktermijn ook de meivakantie moet worden genoemd. De Studentenraad heeft 
aangegeven dat ze hiermee akkoord is indien er wordt opgenomen dat ook studenten geen 
deadlines, tentamens of herkansingen mogen hebben in de meivakantie of de dagen na de 
meivakantie. Dit riep een nieuwe discussie op waarbij het Opleidingsteam  aangaf dat ze 
het hier niet mee eens zijn (voorstel van de dagen na de meivakantie) en dat studenten voor 
of na de vakantie zouden kunnen leren indien zij in de vakantie vrij zouden willen. Ze gaven 
echter wel aan dat ze geen onredelijke deadlines zou stellen. De OC meende gehoord te 
hebben dat het inderdaad voor UvA breed was bepaald dat de twee dagen na de meivakantie 
geen deadlines /  tentamens mochten worden gehouden.  

Hoze Lont gaat dit verder uitzoeken en zodra er meer bekend is, zullen we hier meer over 
horen.  

Dit vinden we een belangrijk punt.  
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De commissie MI (CoMI)heeft geen sterke argumenten kunnen vinden tegen het niet laten 

meetellen van de kerstvakantie voor de nakijktermijn. Echter, er moet wel goede 

communicatie zijn over wanneer studenten de cijfers kunnen verwachten. Wat betreft de 

onderwijsvrije week heeft CoMI hetzelfde standpunt wat betreft de nakijktermijn. 

Daarentegen is CoMI van mening dat de student ook recht heeft op een onderwijsvrije week, 

waardoor ze graag zou willen voorstellen om in de OER op te laten nemen dat in de eerste 

twee dagen na de onderwijsvrije week geen deadlines of tentamens gegeven mogen worden. 

De commissie bachelor en master sluiten zich hierbij aan. De Commissie Master voegt nog 

toe dat zij graag zien dat er duidelijk gecommuniceerd wordt over deze opschorting van de 

termijn, met name voor de studenten van de wetenschappelijke stage omdat dit mogelijk 

effect heeft op hun afstudeerdatum.  

 

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor om de 

kerstvakantie en de onderwijsvrije week niet mee te laten tellen als nakijktermijn” 

1. Voor: 8; gemachtigden voor: 2 

2. Tegen: 0; gemachtigden tegen: 0 

3. Blanco: 0; gemachtigden blanco: 0 

4. Onthouding: 0; gemachtigden onthouding: 0 

Hiermee is de stelling aangenomen. 

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor het verbod op 

tentamens, herkansingen of  deadlines in de meivakantie of twee dagen na de meivakantie." 

1. Voor: 8; gemachtigden voor: 2 

2. Tegen: 0; gemachtigden tegen: 0 

3. Blanco: 0; gemachtigden blanco: 0 

4. Onthouding: 0; gemachtigden onthouding: 0 

Hiermee is de stelling aangenomen. Soufyan plant een afspraak in met de Opleidingsteams 

Geneeskunde en Medische Informatiekunde om dit punt te bespreken.  

9. WVTTK 
Er is niks ter tafel gekomen. 
 

10. Mededelingen en rondvraag 
- Daniëlle: is het een idee/is het haalbaar om bij alle drie de vraag maar raak sessies in ieder 

geval 1 bachelorlid van ons in ieder geval op te laten geven? Dit wordt binnen de commissie 
bachelor Geneeskunde verder besproken.  
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- Daniëlle: wat is de status van de masterboekjes? We hebben binnenkort weer overleg over 
begeleidingsplan master en ze waren erg geïnteresseerd om samen met ons daarin iets te 
organiseren. Esmee is hiermee bezig. 

 
11. Evaluatie PV 

De SR heeft de PV geëvalueerd.  
 

12. Actielijst 
 Daniëlle  

1. Larissa Gaat met Tamanna de brief ‘Herkansingsbeleid MI-X’ schrijven. 

 Marlinde  

2. Soufyan Gaat een afspraak met Ulla Remer maken voor de OER bespreking. 

  Esmee  

3. 
4. 

Tamanna Gaat met Larissa de brief ‘Herkansingsbeleid MI-X’ schrijven. 
Gaat een afspraak met Tom Broens maken voor de OER bespreking. 

 Thomas  

  Isaac  

  Stan  

 Mitch  

 
 

Iedereen  

 
13. Nieuwe agendapunten 
- Begroting Studentenraad 

 
14. Einde vergadering 

Daniëlle sluit de vergadering om 19:40 uur. 
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