Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 05-11-2018
Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig

Manon Brakenhoff

Gast
Notulist

Neeltje Rosenberg
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Opening
Persoonlijk
Post in/uit
Actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Nieuwjaars Enquête
Begroting
NSE enquête
Communicatie SR
Responsiecolleges
WC krant
Punten PR
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Nieuwe actielijst
Einde vergadering

Om 18:45 uur
Informerend
Informerend
Update
Vaststellen
Update
Informerend
Vaststellen
Oordeelsvormend
Informerend
Oordeelsvormend
Oordeelsvormend
Besluitvormend
Oordeelsvormend
Informerend
Informerend
Informerend
Informerend
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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 gekregen van de OC MI over het verzoek van de RvB tot uitbreiding
van de OC.
- We hebben een mail van Hotze Lont met het eerste verzoek tot input voor de OER
‘19/’20.
- We hebben een mail van dhr. Linthorst met het verzoek tot advies over een voorstel
voor de responsiecolleges.
4. Doorlopen actielijst
1. Niet gedaan
Liesanne Gaat Albert Kok mailen om te vragen of hij de begroting voor ons
inzichtelijk kan maken.
2. Gedaan
Sanne
Gaat vragen of de OER dossierhouders mee kunnen doen met de
OER-training van het OC of van de CSR.
3. Niet gedaan
Gaat een overzicht van de vacatures naar Hanna en Daniëlle sturen.
4. Gedaan
Gaat een tijdspad voor de Nieuwjaars enquête maken.
5. Niet gedaan
Gaat een mail sturen naar betrokken partijen om na te denken over
welke punten zij graag terug willen zien in de Nieuwjaars enquête.
6. Gedaan
Maartje Gaat Lieuwe mailen over de werking van Primal Pictures.
7. Gedaan
Gaat de PR mails naar Hanna en Daniëlle sturen.
8. Gedaan
Gaat cadeautjes voor de constitutieborrels kopen.
9. Bezig
Hanna
Gaat de website updaten.
10. Gedaan
Gaat een vergaderstuk over de WC-krant schrijven.
11. Gedaan
Ilse
Gaat uitzoeken hoe duur posterhouders zijn.
12. Niet gedaan

Johanna

13. Gedaan
14. Niet gedaan

Stijn

15. Gedaan

Pepijn

16. Gedaan
17. Gedaan

Manon

18. Bezig
19. Bezig
20. Niet gedaan

Daniëlle
Neeltje

Gaat met Stijn een vergaderstuk maken over communicatie ia sociale
media.
Gaat het voorstel over de responsiecolleges verder uitwerken en hier
een nieuw vergaderstuk over schrijven.
Gaat met Johanna een vergaderstuk maken over communicatie ia
sociale media.
Gaat Judith contacteren over de punten van de oude raad over de
begroting.
Gaat een Facebook-stukje ver het faillissement van de MC’s schrijven.
Gaat een Facebook-stukje over Primal Pictures schrijven.
Gaat de oude SR-Facebook verwijderen.
Gaat zorgen dat we de schermen op Plein J weer kunnen gebruiken.
Gaat de notulen op de website zetten.
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21. Gedaan

Iedereen Gaat een cadeau voor de Nieuwjaars enquête bedenken.

5. Vaststellen notulen
De notulen van 29-10-2018 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- Overleg kwaliteitsafspraken DB: Afgelopen dinsdag vond er een overleg over de
kwaliteitsafspraken plaats. Hierbij waren onder andere de vicedecaan, OTMI, OTGEN,
IOO, OR etc. aanwezig. Tijdens dit overleg zijn de voorgestelde plannen van OTMI en
OTGEN doorlopen en besproken. Hieruit is gekomen dat OTMI en OTGEN graag samen
willen optrekken over de punten omtrent kleinschalig onderwijs en de inzet van
Teaching assistants.
- Overleg Saskia Peerdeman met DB: Afgelopen maandag heeft het maandelijkse gesprek
met Saskia Peerdeman plaatsgevonden. We hebben het gehad over de begroting en het
faillissement van de MC ziekenhuizen. Daarnaast gaf mevr. Peerdeman aan de attitude
t.o.v. onderwijs in het AMC te willen veranderen. Ze zou graag zien dat artsen het leuk
vinden om onderwijs te geven en ze hiervoor ook aanzien krijgen. Ze gaat aan de slag
met het probleem dat afdelingen geen duidelijke hoeveelheid geld aan onderwijs geven.
Daarnaast wil ze een cultuurswitch onder docenten laten plaatsvinden. Haar vraag is of
wij willen nadenken over manieren hoe dit te doen. Daarnaast gaven wij aan dat we ons
zorgen maken over het onderwijs in het kader van lateralisaties. Saskia maakt zich hier
ook zorgen over en gaat de hoofden van alliantie en laterlisaties erop aansturen dat ze
per verschuiving van afdeling een draaiboek maken voor de gevolgen voor
co-assistenten.
7. Mededelingen en rondvraag
- Er is kritische onderbezetting bij team toetsing, waardoor de nakijktermijn van 20
werkdagen niet gehaald gaat worden.
- De OC doet geen OER training, dus hier kunnen we niet bij aansluiten.
8. Vaststellen agenda
Er is een punt toegevoegd over de onderbezetting bij team toetsing. De volgorde van de
agenda is gewijzigd. Het punt communicatie SR is verplaatst naar volgende week. Na deze
wijzigingen is de agenda vastgesteld.
9. Begroting
Het idee is nu om een brief naar de GV van de CSR te sturen met de huidige problemen. Het
belangrijkste probleem is dat we nu het minimale bedrag krijgen om het onderwijs te
kunnen verzorgen en dus niks overhouden om het onderwijs te verbeteren en bijvoorbeeld
faciliteiten te vernieuwen. Als het geld volgens het allocatiemodel verdeeld zou worden, is
het probleem opgelost. Op dit moment gebeurt dat echter niet. Donderdag volgt een gesprek
met dhr. Romijn waarin dit probleem ook ter tafel zal komen.
10. Nieuwjaars Enquête
Ilse en Sanne hebben een gesprek met Hotze Lont gehad. Begin december moet de enquête
af zijn zodat hij er nog naar kan kijken en deze kan verbeteren. Het moet een enquête
worden van rond de 4 pagina’s. Een idee is om hem digitaal te maken. Dan kunnen studenten
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met hun telefoon of laptop de enquête invullen en aan het eind van het college de ‘Bedankt
voor het invullen van de enquête’-pagina laten zien op hun telefoon. Misschien wordt het
lastiger om een groot aantal respondenten te vinden. We gaan het digitaal proberen en als
het nodig is delen we ook papieren enquêtes uit. De commissies gaan vragen bedenken en
26-11-2018 wordt de deadline voor het insturen van vragen voor zowel de bachelor en
master Geneeskunde als Medische Informatiekunde. Kijk bij het bedenken van vragen ook
vooral naar wat er vorig jaar is bedacht zodat we geen dubbele vragen stellen.
Bij het betrekken van de gremia gaat Sanne vragen naar thema’s en ideeën voor de enquête,
waarbij we wel willen benadrukken dat we die mogelijk verwerken.
11. NSE enquête
Aanstaande woensdag is er een gesprek over de NSE enquête. We gaan de verbeter- en
aanpak-punten die uit de enquête van 2018 zijn gekomen bespreken.
- Internationalisering in de bachelor en master Geneeskunde en MI: hier wordt elk jaar
slecht op gescoord bij bijna elke opleiding. Het belang wordt laag ingeschat, maar hier
zijn wij het eigenlijk niet mee eens. Het lijkt nu te moeilijk te zijn voor studenten om alles
te regelen en bovendien komt de informatie over buitenland mogelijkheden vaak te laat.
Vaak wordt het door docenten afgedaan als te moeilijk of niet mogelijk, maar bij
keuzevakken zouden er toch wel mogelijkheden moeten zijn.
- Informatievoorziening in de bachelor en master Geneeskunde en MI: er komen veel
klachten vanuit studenten over de communicatie naar studenten toe. Bijvoorbeeld de
onderbezetting bij team toetsing was een week na de nakijktermijn al bekend, maar nog
niet bij de studenten. De VU heeft wel een handig systeem met informatievoorziening
vanuit één duidelijk pagina. In Canvas gebruiken docenten vaak hun eigen manier van
ordening waardoor bestanden vaak lastig te vinden zijn.
- Kwaliteitszorg in de master Geneeskunde: vooral terugkoppeling vanuit evaluaties lijkt
een probleem te zijn. Dhr. van Trotsenburg heeft hier een idee voor liggen met een app.
De rest van de problemen lijkt vooral aan informatievoorziening te liggen.
- Toetsing in de Geneeskunde bachelor: vooral vergeleken met andere faculteiten scoren
we hier slecht op. Dit zou kunnen liggen aan de manier van het verdelen van toetsvragen
over de hoeveelheid onderwijs die hieraan gewijd is. Ook taalkundig zijn toetsvragen
vaak slecht gesteld.
- Studiebegeleiding in de bachelor en master Geneeskunde: bij dit punt is niet duidelijk
om welke soort van studiebegeleiding het gaat.
- Studielast in de bachelor en master Geneeskunde: sinds de invoering van het nieuwe
curriculum wordt de studielast als te hoog ervaren. Op het punt ‘de mogelijkheid om
werken en leren te combineren’ scoren we juist heel goed; we vinden het lastig of deze
stelling als tijds-technisch geïnterpreteerd dient te worden of als de mogelijkheid om
tijdens het werken dingen te leren die aansluiten bij de studie.
- Studiefaciliteiten in de bachelor MI: de beschikbaarheid van werkplekken, de bibliotheek
en ICT faciliteiten zijn punten waar we op achteruit zijn gegaan. Hier zijn niet echt
actuele klachten over en de score is best goed, dus we denken dat dit niet echt een
probleem is.
- Student engagement: dit is een punt dat nog niet in de NSE enquête staat maar wat we
wel graag willen toevoegen. Studieverenigingen zoals de IFMSA en de MFAS hebben
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problemen met het werven van leden. De redenen hiervoor liggen deels buiten de
UvA/AMC. Baantjes voor studenten binnen het AMC zijn over het algemeen wel erg
gewild; wellicht is het daarom goed om te kijken naar betaalde vormen van Student
engagement. Ook moet voor studenten duidelijker worden wat er mogelijk is; met het
uitrollen van het plan over student engagement zouden we hierop vooruit moeten gaan.
12. Responsiecolleges
Er is al een plan gemaakt door Hotze Lont met de JVT jaar 2 en 3 voor het verbeteren van de
responsiecolleges; dit is niet naar ons gecommuniceerd. We hebben nu het plan gekregen en
er zijn wel mogelijkheden om het plan van dhr. Lont en Johanna samen te voegen; hier gaat
Johanna contact voor opnemen met dhr. Lont. We vinden dat het plan er goed uitziet en
samengevoegd kan worden met het plan van Johanna. De promotie moet in ieder geval
langer en we wachten nog even met het voorleggen van het plan aan dhr. Linthorst. We gaan
het plan verder bespreken als Johanna met dhr. Lont heeft overlegd.
13. WC krant
De posterhouders zijn ongeveer 14€ per stuk. We mogen de poster niet zonder houders
ophangen. Het kan betaald worden uit het ‘Overigen’ budget. Ilse gaat aan Lotte Backus
vragen of zij een idee heeft voor de betaalbaarheid voor de houders. We willen in ieder geval
A3 posters in de WC’s bij collegezaal 1 en de WC’s bij Plein J. We houden het voor nu bij 3
posterhouders per vrouwen WC-blok en 2 per mannen WC-blok, dus 10 in totaal.
Iedereen is het eens met het voorgestelde tijdspad 26 november willen we de eerste
WC-krant ophangen. Aan het format van de poster moet wellicht meer tijd besteed worden.
De vacatures komen er niet op te staan; we kunnen wel een stukje schrijven over waar de
vacatures wel te vinden zijn.
Iedereen gaat nadenken over onderwerpen en de naam van de krant.
14. Onderbezetting team toetsen
Vandaag is er vanuit de jaarvertegenwoordiging jaar 3 gecommuniceerd naar de studenten
dat er te weinig mensen zijn binnen team toetsing. Zo wacht jaar 2 al 5 weken op de
definitieve uitslag van hun deeltentamen. Wij kunnen hier verder niet echt iets aan doen,
maar Maartje gaat naar Linthorst communiceren dat dit te laat en niet duidelijk aan de
studenten is verteld.
15. Punten PR
Daniëlle kan in de oude persoonlijke Facebook. De persoonlijke pagina heeft andere
mogelijkheden dan de algemene pagina, dus voor nu gaat Daniëlle proberen om de
persoonlijke pagina op inactief te zetten.
Morgen wordt de vacature voor de CSR geplaatst en later deze week volgt het stukje over
Primal Pictures, als we zeker weten dat dit werkt.
Bij het stukje over de oude raad komt alleen de oude raad te staan zoals deze geëindigd is,
met daaronder de afgetreden raadsleden. Bij het stukje over onze raad gaat iedereen zijn
eigen stukje schrijven voor maandag.
De volgorde van de kopjes: informatie komt hoger te staan dan documenten; het kopje
vacatures blijft staan; de SR nieuwsbrief wordt de SR WC krant.
Daniëlle heeft geprobeerd om de schermen te regelen, maar dit is nog niet gelukt.
16. WVTTK
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Er is verder niets ter tafel gekomen.
17. Mededelingen en rondvraag
- Pepijn gaat meer informatie vragen over het op naam zetten van de SR rekening.
- We zijn wellicht uitgenodigd voor het Dies Natalis diner van de UvA op 8 januari. 10
mensen van ons willen gaan.
- Maartje gaat dhr. Van Trotsenburg mailen over de blauwdruk van de master waar we
nog steeds op wachten.
- Morgen is de constitutieborrel van University College; daar gaat een aantal mensen heen.
Woensdag is die van rechten en economie; daar kunnen we allemaal niet heen.
Woensdag 14 november is die van de CSR; daar kan wel een aantal mensen heen.
- Liesanne gaat een lootjestrekker maken voor de gedichten en het persoonlijke cadeautje
(5€) en 5€ voor 2 cadeautjes voor de algemene pot.
- We hebben een eerstejaars studentlid voor de opleidingscommissie (OC) Geneeskunde.
- Iedereen moet voor woensdag de datumprikker voor de vaagheidszone-training
invullen.
- NVMO vervoer: we gaan heen met 10 en terug met 8. Als we een auto hebben gaan we
daarmee, maar OV kan ook en duurt niet heel lang.
- Dhr. Van Trotsenburg wil graag bij het alliantie-overleg met de VU zijn en is enthousiast.
- De OER training kan niet met de OC samen. We kunnen wel advies aan hen vragen over
hoe we de OER herziening aan moeten pakken.
- Merijn kan het OTMI van 20 februari niet notuleren. Dat overleg gaat iemand anders
binnen de raad notuleren.
18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
19. Actielijst
Liesanne
1.

Sanne

2.

Maartje

3.
4.

Hanna

Gaat een mail sturen naar gremia om na te denken over thema’s en
ideeën die zij graag terug willen zien in de Nieuwjaars enquête.
Gaat dhr. Linthorst een mail sturen over de communicatie naar
studenten over de onderbezetting bij team toetsen.
Gaat dhr. Van Trotsenburg een mail sturen over de blauwdruk van de
master.
Gaat met Danielle een vergaderstuk schrijven over de awareness week.

Ilse
5.
6.

Johanna

7.

Stijn

Gaat contact opnemen met Hotze Lont over de responsiecolleges.
Gaat met Stijn een vergaderstuk maken over communicatie sociale
media.
Gaat met Johanna een vergaderstuk maken over communicatie sociale
media.
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8.

Pepijn

Gaat meer informatie vragen over het op naam zetten van de SR
rekening.

Manon
9.

Daniëlle

10.
11.
12.

Neeltje

13.
14.
15.

Iedereen

Gaat proberen om de persoonlijke Facebook pagina op inactief te
zetten.
Gaat zorgen dat de schermen weer werken.
Gaat met Hanna een vergaderstuk schrijven over de awareness week.
Gaat de notulen op de website zetten.
De commissies gaan vragen bedenken voor de Nieuwjaars enquête.
Gaat nadenken over onderwerpen en een naam voor de WC krant.
Gaat een stukje over zichzelf schrijven voor de website.

20. Nieuwe agendapunten
- Tentamens
- Awarenessweek
- Nieuwjaars enquête
- WC krant
- Begroting
- Communicatie
21. Einde vergadering
Liesanne sluit de vergadering om 21:45.
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