
 

Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad 
AMC, 02-12-2019 
 
  Aanwezige 
raadsleden 

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

Afwezig  

Gast  

Notulist Neeltje Rosenberg 

 

Agenda 

1. Opening Om 18:45 uur  
2. 10 min Puntje persoonlijk Update 

3. 2 min Post in/uit Informerend 
4. 5 min Notulen 18-11 en 25-11 en actielijst Vaststellen/Update 
5. 5 min OTgen-SR notulen Vaststellen 

6. 5 min Updates Update  
7. 1 min Mededelingen  Informerend 
8. 1 min Vaststellen agenda Vastellen  
9. 10 min Startdatum nieuwe master Geneeskunde Oordeelsvormend 

10. 5 min Centrale Studenten Werkplek (CSW) Besluitvormend 

11. 5 min Curius+ Besluitvormend 

12. 10 min Evaluatie OTgen-SR Informerend 

13. 10 min Master-/minormarkt Beeldvormend 

14. 5 min Vakantieweek Beeldvormend 

15. 5 min Bindend Studie Advies (BSA) Beeldvormend 

16. 10 min Training Studentenraad Oordeelsvormend 

17. 1 min WVTTK Informerend 
18. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi Informerend 
19. 3 min Rondvraag Informerend 
20. 5 min Evaluatie PV Informerend 
21. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend 
22. 1 min Nieuwe actielijst Informerend 
23. Einde vergadering Om 20.40 uur
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1. Opening 
Daniëlle opent de vergadering om 18:45 uur. 

 
2. Post in/uit 
- De Raad van Bestuur heeft Lisa Elderhorst benoemd als vicevoorzitter Opleidingscommissie 

(OC) Medische Informatiekunde (MI). 

- We hebben een mail van het Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) met uitleg over de 

collectieve sluitingsdagen van de UvA. 

 
3. Doorlopen actielijst & vaststellen notulen 

 
 Daniëlle  
1. Gedaan Larissa Gaat de opmerkingen over de duurzaamheidsdoelstellingen verwerken 

en het document versturen naar Suzanne Oudmaijer. 

2. Gedaan Marlinde Gaat de mail over de benoeming CMIO doorsturen naar Neeltje. 
3. Gedaan Soufyan Gaat de notulen van 18-11 aanpassen. 
 Esmee  
 Tamanna  
4. Gedaan Thomas Gaat de notulen van 18-11 aanpassen. 
5. Gedaan Isaac Gaat zijn OTgen voorbereiding nog aanpassen voor 26-11 12:00 uur. 
 Stan  
 Mitch  
 Iedereen  
 

De notulen van 25-11-2019 en 18-11-2019 zijn besproken en vastgesteld. 
 

4. OTgen-SR notulen 
De notulen van het OTgen-SR overleg zijn besproken en vastgesteld. 
 

5. Updates 
- Op maandag 25 november zijn Daniëlle en Larissa in gesprek gegaan met de master assessor 

en de opleidingscommissie (OC) Geneeskunde over de benoeming van de (buitengewoon) 
leden en hoe dit in werking treedt. Er kwam toen naar voren dat de OC zijn eigen 
buitengewone leden kiest en voordraagt aan de RvB (dit zijn extra leden die dus niet via een 
sollicitatiegesprek gekozen zijn, maar dit zijn leden die de OC vraagt om op hun eigen 
verzoek lid te worden van de OC). Deze leden kunnen zowel docenten als studenten zijn 
(naar keuze van de OC) en worden dan ook uit een apart geldpotje betaald. Op dit moment 
heeft de OC gekozen voor twee studenten als buitengewoon leden. Er is ook gesproken over 
hoe het met de doorloop van bachelor- naar masterleden gaat. In principe is het zo dat je na 
je aanstelling als bachelorlid (maximaal drie jaar) gewoon moet solliciteren voor een plekje 
als masterlid. Echter is er vorig jaar door de oude Studentenraad toegezegd dat één 

 
Pagina 2 van 9 

Notulen plenaire vergadering, 02-12-2019 
 



 
 
 

 

specifieke student hierna mag doorstromen als masterlid (voorheen was hij bachelorlid) 
zodra een van de huidige masterleden stopt (per februari 2020). Dit is echter een 
uitzonderlijk geval, we hebben afgesproken dat we dit in de toekomst niet willen handhaven. 
Concluderend: de Studentenraad doet alleen de sollicitaties voor de 3 bachelor en 2 
masterleden. Deze aanstelling is voor 1 jaar met de mogelijkheid tot maximaal 3 termijnen. 

- De afgelopen week heeft de Centrale Studentenraad (CSR) met name over interne zaken 
gesproken (evaluatieweekend, PR acties). Ook is er gesproken over een verzoek van de 
FNWI om het herkansingsbeleid (laatste cijfer telt) aan te passen (naar hoogste cijfer telt). 
De ambtelijk secretaris heeft een nieuwe baan. Voor december is er een interim ambtelijk 
secretaris en inmiddels is de sollicitatieprocedure gestart.  

- Op woensdag 20 november heeft Daniëlle samen met Aniek Broekhuizen (master assessor 
Geneeskunde) en Annick Weterings (commissaris onderwijs van de MFAS) de IMS 
(Interfacultair Medisch Studentenoverleg) bijgewoond. Relevante dingen voor de 
Studentenraad:  

- De klankbordgroep heeft feedback gegeven op de tweede conceptversie van het 
raamplan. EPA’s (entrusted professional activity) zijn vooralsnog niet opgenomen, 
maar dit kan mogelijk nog veranderen. Volgens de planning zou er begin 2020 een 
definitieve versie af moeten zijn. 

- Vrijdag 29 november vindt de Interfacultaire dag in Groningen plaats.  
- Op maandag 25 november is Daniëlle aanwezig geweest bij het communicatieoverleg 

nieuwe master Geneeskunde. Aanwezig waren verder Monique Greve, Patricia Griffioen, 
Bregje de Groot, Margot Bary en Willeke Kempkes. Gesproken is over de invulling van het 
overleg. Bregje de Groot (coördinator master cluster, onderwijssupport), Willeke Kempkes 
(studieadviseur) en Aniek Broekhuizen zullen niet meer aansluiten. Er zal een 
bachelorstudent van de Studentenraad aan het overleg worden toegevoegd. Op zeer korte 
termijn wordt er gezocht naar een communicatieadviseur voor 2 dagen in de week om dit 
project te gaan leiden. De focus ligt voor nu op het organiseren van de informatiemail en 
bijeenkomsten zodra de startdatum definitief bekend is. Voor volgend overleg gaat iedereen 
bij zijn/haar achterban inventariseren welke vragen het bekendmaken van de startdatum 
zou oproepen zodat deze vragen zo snel mogelijk beantwoord kunnen worden op de 
FAQ-pagina.  

- Tijdens het NVMO heeft er een MSO (Master Studenten Overleg) plaatsgevonden tussen de 
CoRaad van de VU (Jesse de Vries) en de assessor (Annewies Schrijer), en de Studentenraad 
van het AMC (Daniëlle, Stan en Mitch) en de master assessor (Aniek Broekhuizen). Hier is 
onder andere besproken: 

- Mitch zal contact opnemen met Pam Molenaar (lid CoRaad VU die dossier 
lateralisatie/alliantie heeft) en zij zullen samen een document opstellen waarin 
geïnventariseerd wordt wat de knelpunten van coassistenten zijn met betrekking tot 
de gelateraliseerde coschappen. Mitch zal dit ook maandelijks inventariseren bij de 
CoRaad van het AMC.  

- De assessoren van beide huizen zullen samen een heidag organiseren om enerzijds 
gezamenlijk te komen tot een visie op de lateralisaties en te brainstormen over 
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mental health. Anderzijds zal deze dag dienen om elkaar beter te leren kennen en de 
samenwerking te optimaliseren. 

- Daniëlle zal contact opnemen met Maisa van Dijk (voorzitter Studentenraad VUmc) 
om samen na te denken over mental health in de masteropleiding.  

- Op vrijdag 29 november is Daniëlle samen met Maartje Serlé (bachelor assessor 
Geneeskunde) en Aniek Broekhuizen (master assessor Geneeskunde) aanwezig geweest op 
de Interfacultaire Dag (IFD) in Groningen. De dag stond in het teken van interprofessioneel 
samenwerken. Ook is er gesproken over internationalisering en het ontwikkelen van 
e-learnings.  

- Op dinsdag 26 november heeft Daniëlle samen met Sarah Lutterman (Penningmeester 
MFAS) een overleg gehad met Irene de Graaf over de invulling van de studentenactie tijdens 
de dies natalis van de UvA. We zijn een heel eind gekomen, hebben een lijst met spullen die 
nog nodig zijn. Bijna alle acteurs zijn inmiddels geworven. Script wordt deze week 
geschreven. 

- Woensdag 27 november zijn Soufyan, Daniëlle en Tamanna bijeengekomen om het 
OER-proces (Onderwijs en Examenregeling) te bespreken. Tijdens dit overleg is duidelijk 
geworden wat de deadlines voor het proces zijn, welke OERen doorgenomen moeten 
worden door de verschillende commissies, waar op gelet moet worden tijdens de 
verschillende fases in het proces en wat de veranderingen zijn ten opzichte van vorig jaar. 
De eerste deadline is gesteld op 1 januari voor wijzigingen en input voor de OER. Binnen de 
commissies zullen de bijbehorende OERen besproken worden. 

- Op maandag 25 november heeft Marlinde een overleg gehad met Gerard Spaai van CEBE 
(Centrum voor Evidence Based Education). Hij houdt zich onder andere bezig met de 
evaluatie Epicurus en heeft de opdracht gekregen vanuit prof. dr. Ravesloot om te kijken 
naar de voor- en nadelen van het invoeren van een BSA (bindend studie-advies). Op dit 
moment zijn de geneeskundeopleidingen aan de UvA en in Maastricht de enigen zonder BSA. 
Echter is het studierendement bij Maastricht wel hoog. Hij heeft contact met de voorzitter 
van de BSA commissie van de VU. Het is geen optie om een BSA in te voeren na meer dan één 
jaar, zoals op de middelbare school. Het blijkt daarbij dat bij het invoeren van BSA bepaalde 
studentengroepen meer worden benadeeld, waaronder: studenten met een niet-westerse 
achtergrond, mannelijke studenten en studenten van wie de ouders niet gestudeerd hebben. 
Op 17 december is er een bijeenkomst over BSA met onder andere de studieadviseurs, de 
voorzitter van de BSA commissie van de VU, CEBE en studentleden. Hier horen wij later 
meer over.  

- Esmee is op woensdag 27 2019 naar de Epicurus evaluatie geweest voor het SKO (senior 
kwalificatie onderwijs) van Bart Staver. Tijdens deze bijeenkomst hebben ze het gehad over 
de nieuwe onderwijsvormen die in Epicurus geïmplementeerd zijn en waarom deze vormen 
wel of niet zouden werken. Bart Staver was erg enthousiast na het overleg en denkt na over 
de mogelijkheid om dit overleg te herhalen. 

- Tamanna is op maandag 11 november 2019 naar de nabespreking van de eerste module van 
de nieuwe bachelor geweest. De eerste module is goed ontvangen door de studenten. 
Tops: duidelijke indeling per week, fijn om in de eerste week van het blok al een tentamen te 
hebben, de anatomieles vonden studenten leuk, uitleg over programmeren begint bij de 
basis, er zou genoeg tijd zijn voor zelfstudie en het afnemen van meerdere toetsen in een 
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blok vonden studenten prettig. 
Tips: onderwijs in de kelder is demotiverend, sommige practica conflicteren, anatomie en 
fysiologie zou nog beter op elkaar afgestemd moeten worden, duidelijker aangeven wat op 
tentamen kan komen over anatomie, de groepsopdracht moet verduidelijkt worden (meer 
docenten bij het vragenuur), Canvas kan beter worden ingericht, het mentoraat voelt 
overbodig en sommige opdrachten zouden niet in correct Nederlands geformuleerd zijn. 
Over het algemeen zijn de studenten zeer tevreden met de indeling en de werkdruk van de 
module. 

- Larissa en Tamanna zijn op dinsdag 19 november 2019 naar de NSE analysebijeenkomst van 
MI geweest. Over het algemeen komt MI goed uit de cijfers en heeft de studie een hoog 
reactiepercentage. Een aantal cijfers zijn erg gestegen ten opzichte van vorig jaar, 
bijvoorbeeld de verworven wetenschappelijke vaardigheden, het uitdagende karakter van 
de opleiding, de toegankelijkheid van de docenten en de groepsgrootte. Op het vlak van 
internationalisering werd er heel laag gescoord. Dit heeft te maken met het feit dat de 
opleiding er bewust voor kiest om de studenten niet te stimuleren om naar het buitenland te 
gaan en het nergens uit blijkt dat studenten daar behoefte aan hebben. De opleiding is 
voornamelijk gericht op Nederland. Er zijn echter wel mogelijkheden om stage in het 
buitenland te doen en er is een module waarbij er wordt samengewerkt met buitenlandse 
opleidingen. Verder kwam de opleiding op de punten kwaliteitszorg, voorbereiding op 
beroepsloopbaan en informatievoorziening ook lager uit dan vorig jaar. Deze punten zijn 
besproken binnen de opleiding en worden meegenomen met de ontwikkeling van MI-X. 

- Woensdag 20 november 2019 zijn Larissa en Tamanna op gesprek geweest bij Monique 
Jaspers. Ze hebben over de Health Incubator (HI) en de Mastervoorlichting gesproken. 
Monique Jaspers is de persoon die het project van de HI heeft gestart. Verder hebben Larissa 
en Tamanna laten weten wat de plannen zijn voor de Mastervoorlichting. We hebben 
besproken dat we bezig zijn met het maken van een brochure en dat we eventueel een soort 
mastermarkt willen opzetten voor zowel MI als Geneeskunde. 

- Esmee is op 25-11-2019 naar de evaluatie van het blok MAM02 geweest. In het algemeen is 
het blok goed bevallen en beoordeeld. Het enige knelpunt was het verschil in kennis over 
programmeren en dan met name over het programma “R”. Daardoor was voor sommige 
studenten de workload in de eerste twee weken te hoog. Om dit op te lossen wordt 
waarschijnlijk de leerstof van week 3 en 4 wat “samengeperst”om zo meer ruimte te 
creeëren voor de eerste twee weken. Daarnaast zal er meer aandacht worden besteed aan 
studenten die moeite hebben met programmeren en R en zal er voor studenten die hier al 
voorkennis van hebben meer uitdaging komen. 
 

6. Mededelingen en rondvraag 
Er waren geen mededelingen. 

 
7. Vaststellen agenda 

Het punt ‘vakantieweek’ is van de agenda geschrapt. Hierna is de agenda vastgesteld.  
 

8. Startdatum nieuwe master Geneeskunde  
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Dit punt is vertrouwelijk en daarom worden de notulen niet gepubliceerd. 
 

9. Curius+ 

De vorige keer hebben we nagedacht over wat voor- en nadelen zijn van mondeling 

tentamineren en hebben deze omgezet in aandachtspunten. Larissa heeft de input van de 

vorige vergadering verwerkt in onderstaande lijst, die opgedeeld is in ‘’Aandachtspunten’’ 

ten aanzien van het proces van mondeling tentamineren en ‘’Noemenswaardige punten’’ die 

meer gericht zijn op de student (en afgestemd op de genoemde voor- en nadelen).  

Aandachtspunten  

- Alle tentamenvragen moeten voorafgaand aan de mondelinge tentamens uitgeschreven en 

beoordeeld zijn. 

- Er moet een uitgebreid antwoordmodel opgesteld worden, waarin expliciet vermeld staat 

wat genoemd moet worden door de student voor het behalen van een punt. 

- Geadviseerd wordt om tenminste één onafhankelijk notulist of een extra docent aanwezig te 

laten zijn die de vragen en antwoorden notuleert, zodat de student zijn/haar antwoorden 

kan inzien (met oog op het indienen van bezwaarschriften). 

- Voorafgaand aan het tentamen moet duidelijk gecommuniceerd worden waarop gelet wordt, 

denk hierbij aan: inhoudelijke criteria, taalgebruik of argumentatie en hoe zwaar deze 

elementen meewegen. 

- Er moet bij het stellen van de vragen duidelijk zijn voor de student wat een tentamenvraag is 

en wat niet. Indien de docent wenst extra vragen te stellen, moet het voor de student 

duidelijk zijn waarvoor de vraag dient. Bijvoorbeeld of een extra vraag gesteld wordt om het 

antwoord beter te begrijpen of om dieper op de stof in te gaan om het inzicht van de student 

te toetsen.  

Noemenswaardige afwegingen 

- De student kan moeilijker terugkomen op een vraag als hij/zij even het antwoord niet weet. 

- Taalbegrip en gespreks-/taalvaardigheden gaan een grotere rol spelen. 

- Iemand die relatief slecht is in presenteren zal enig nadeel ervaren tijdens zo’n mondeling 

tentamen dan iemand die hier goed in is (bias in beoordelen). 

- Het is lastiger een eenduidig toetsbeleid te hanteren. 

- Indien er niet genotuleerd wordt, kan het moeilijk voor een student zijn om een bezwaar in 

te dienen aangezien je niet beroep kan doen op geschreven stukken. 

- De kwaliteit van toetsen kan erop achteruit gaan, indien er geen strenge en duidelijke 

afspraken over gemaakt worden. 
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- De groep studenten die blootgesteld zullen worden aan mondeling tentamineren, hebben tot 

nu toe alleen te maken gehad met schriftelijke tentamens. Zij zijn enigszins gewend geraakt 

aan het schriftelijk tentamineren. Je kunt je voorstellen dat het een grote verandering voor 

ze zal zijn om nu te moeten leren voor een mondeling. 

- Het moet geen reden zijn om de afronding van Curius+ te willen bespoedigen of af te 

raffelen. De kwaliteit van onderwijs mag niet in het geding komen. 

In principe zijn we als Studentenraad geen voorstander, maar mochten ze heel serieus 

overwegen over te gaan op mondeling tentamineren, zullen we een duidelijk advies 

opstellen. Larissa zal dit overbrengen tijdens het aankomend gesprek met Saskia 

Peerdeman. Echter moeten we wel in ons achterhoofd houden dat er slechts gesproken is 

over deze mogelijkheid en er nog geen stappen ondernomen zijn om dit te realiseren. We 

hoeven dus geen officieel advies uit te brengen. 

We weten niet hoe het zit met slagingspercentages van mondelinge tentaminering. Hier 

hebben we op dit moment ook geen informatie over. In het verleden is dit alleen met zeer 

kleine aantallen gedaan. Indien er nog een officiële adviesaanvraag komt over mondeling 

tentamineren, zullen we andere universiteiten naar de slagingspercentages van mondelinge 

toetsen vragen.  

 

10. Evaluatie OTgen-SR  

Dit punt is vertrouwelijk en daarom worden de notulen niet gepubliceerd. 
 

11. Master-/minormarkt  

Er is veel interesse van bachelorstudenten MI en Geneeskunde in informatie over de 

verschillende masteropleidingen, naast de ‘gebruikelijke’ masters Medical Informatics en 

Geneeskunde.  Vanuit de commissie MI is er een plan ontstaan om een markt te organiseren 

waar verschillende masters gepresenteerd worden als mogelijke vervolgopleiding na de 

bachelors MI en Geneeskunde. Eventueel kunnen we  deze markt koppelen aan een 

minormarkt voor geneeskundestudenten. 

Er is een lijst beschikbaar met mogelijke masters na MI. Er is contact opgenomen met 

faculteiten of studieverenigingen voor mogelijke medewerking aan de mastermarkt. De 

bachelorcommissie is ondertussen ook gestart met het maken van een vergelijkbare lijst met 

‘’alternatieve’’ masters. 

Het idee binnen CoMI is om per master een of meer vertegenwoordigers te vragen die hun 

opleiding kunnen presenteren. Dit in een informele setting, met statafels en misschien een 
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borrel na afloop waar studenten en vertegenwoordigers van opleidingen elkaar kunnen 

ontmoeten. 

 

12. Bindend Studie Advies (BSA) 

Bij het BSO (Bachelor Studenten Overleg) heeft Maartje Serlé (bachelor assessor) aangekaart 

dat er bij het Opleidingsteam Geneeskunde is gepraat over het eventueel herinvoeren van 

het BSA. Naar aanleiding hiervan heeft de SR geopperd of zij een “studentenwerkgroep” kan 

oprichten met uit elk gremium één of twee personen om hierover te brainstormen en een 

mening te vormen, zodat vanuit elk gremium een standpunt naar voren wordt gebracht. 

Daarnaast wordt hierover nagedacht vanuit IOO (Instituut Onderwijs en Opleiden)/CEBE in 

opdracht van Jan Hindrik Ravesloot. Er wordt dus zowel overlegd met de gremia onderling 

als met de studenten en IOO. 

Marlinde heeft een gesprek gehad met Gerard Spaai en aankomende week zal er een gesprek 

plaatsvinden tussen de verschillende gremia, waar Thomas en Esmee zullen aansluiten. In 

december is er een sessie in de collegezaal met alle blokcoördinatoren, verschillende 

mensen vanuit IOO en de studenten. Hiervoor is het belangrijk dat wij als Studentenraad een 

standpunt kunnen innemen, wat wij zoals gewoonlijk doen via de BOB-cyclus op de PV’s. 

Marlinde en Esmee gaan een oordeelsvormend stuk schrijven, waarbij volgende week zal 

worden besproken wat de voor- en tegenargumenten zijn. 

 

13. Training Studentenraad  

Vanuit de CSR hebben we nog budget over voor een training. Deze zullen we doen op 

dinsdagavond 21 januari. Tot vorige week maandag had iedereen de tijd om voorstellen 

voor trainingen in te dienen. Hier zijn geen nieuwe ideeën uit gekomen, dus heeft Danielle 

vier trainingen uitgezocht die haar toepasselijk leken voor de raad. Deze vergadering zullen 

we een oordeel vormen over de verschillende trainingen.  

Volgende week zullen we definitief besluiten welke training we willen volgen.  

Daniëlle gaat meer informatie opvragen over de trainingen. Volgende week nemen we een 

besluit. 

 

14. WVTTK 
Er is niks ter tafel gekomen. 

 
15. Mededelingen en rondvraag 
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- Dinsdag 7 januari 15:00 uur is de nieuwjaarstoespraak van dhr. Romijn. 
 

16. Evaluatie PV 
De SR heeft de PV geëvalueerd.  
 

17. Actielijst 
1. 
2. 

Daniëlle Gaat de CSW brief naar de Raad van Advies (RvA) sturen. 
Gaat meer informatie over de trainingen opvragen. 

3. 
4. 

Larissa Gaat de opmerkingen op Curius+ verwerken. 
Gaat de inschrijfmail voor het Diesdiner doorsturen. 

5. Marlinde Gaat een oordeelvormend vergaderstuk over BSA schrijven. 
 Soufyan  
6. 
7. 

Esmee Gaat de opmerkingen op de CSW brief verwerken. 
Gaat een oordeelsvormend vergaderstuk over BSA schrijven. 

8. 
 

Tamanna Gaat uitzoeken aan wie de CSW brief gericht moet worden.  

 Thomas  

  Isaac  
  Stan  
 Mitch  
9. 
 
 

Iedereen Gaat zich opgeven voor het diesdiner (voor 20 december).  

 
18. Nieuwe agendapunten 
- CSW 
- Nieuwe master 
- Vakantieweek 
- BSA 

 
 

19. Einde vergadering 
Daniëlle sluit de vergadering om 20:00 uur. 
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