
 

Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad 
AMC, 11-11-2019 
 
  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 (28-10 en 4-11) en actielijst Vaststellen/Update 

5. 5 min Updates Update  
6. 1 min Mededelingen  Informerend 

7. 1 min Vaststellen agenda Vastellen  

8. 15 min Startdatum nieuwe master Geneeskunde Besluitvormend 

9. 5 min Epicurus projectvoorstel Besluitvormend 

10. 10 min Centrale Studenten Werkplek (CSW) Beeldvormend 

11. 5 min Sollicitatieprocedure Opleidingscommissies Besluitvormend 

12. 1 min WVTTK Informerend 

13. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi Informerend 

14. 3 min Rondvraag Informerend 

15. 5 min Evaluatie PV Informerend 

16. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend 

17. 1 min Nieuwe actielijst Informerend 

18. Einde vergadering Om 20.10 uur  
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1. Opening 
Daniëlle opent de vergadering om 18:45 uur. 

 
2. Post in/uit 
- We hebben een uitnodiging van het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (IOO) voor een 

rondetafelgesprek met de Rector Magnificus van de UvA. 
- We hebben een reactie van het opleidingsteam Medische Informatiekunde (OTMI) op de 

brief "Vragen n.a.v. Kick off meeting MI-X jaar 2" van de Opleidingscommissie. 

 
3. Doorlopen actielijst & vaststellen notulen 

 
 Daniëlle  
1. Gedaan 
2. Gedaan 

Larissa Gaat de adviesbrief facultaire begroting aanpassen. 
Gaat de adviesbrief sollicitatie OC opstellen. 

3. Gedaan 
 
4. Gedaan 
5. Gedaan 

Marlinde Gaat dhr. Lont vragen of de Projectbrief Epicurus openbare informatie 
is. 
Gaat de adviesbrief facultaire begroting versturen. 
Gaat de adviesbrief projectevaluatie Epicurus opstellen. 

 Soufyan  
  Esmee  
 Tamanna  
 Thomas  
  Isaac  
  Stan  
 Mitch  
7. Gedaan 
8. Gedaan 
 
9. Bezig 

Iedereen Het promotieteam gaat de prijzen inkopen. 
Het promotieteam gaat een planning maken met wie wanneer moet 
zijn voor de promotie. 
Gaat nadenken over OTgen agendapunten. 

 
 

De notulen van 04-11-2019 en 28-10-2019 zijn besproken en vastgesteld. 
 

4. Updates 
- Op woensdag 6 november heeft Daniëlle gesproken met Jenny Feenstra-Snijder (Finance 

and Control) en Albert Kok (Instituut Onderwijs en Opleiden) over ons advies op de concept 
begroting van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Belangrijkste punten die besproken 
zijn, zijn: 

- Internationalisering en Health Incubator zijn nieuwe onderwerpen en daarmee dus 
geen aandachtspunten voor de conceptbegroting 2020, maar al voor de kaderbrief 
2021.  
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- Er is voldoende geld voor docentprofessionalisering beschikbaar voor de komende 
jaren. 

- Vrijdag 8 november is Daniëlle aanwezig geweest bij de Gezamenlijke Vergadering (GV) met 
de Centrale Studentenraad (CSR) en Centrale Ondernemingsraad (COR). De 
conceptbegroting van de Universiteit van Amsterdam is besproken en vragen voor het 
College van Bestuur zijn opgesteld. Vanuit onze faculteit is alleen het punt over 
studentenpsychologen aangedragen. 

- Daniëlle is deze week niet aanwezig geweest bij de plenaire vergadering van de CSR. Voor 
onze faculteit zijn er geen relevante dingen besproken. Op vrijdag was de Gezamenlijke 
Vergadering waar een aparte update over is.  

- Larissa heeft kennisgemaakt met de centrale milieucoördinator van het Amsterdam UMC - 
locatie AMC, Suzanne Oudmaijer. Ze hebben het gehad over het volgende: 

- De huidige stand van zaken wat betreft het verduurzamen van het ziekenhuis an 
sich.  

- Het aanstellen van een milieucoördinator voor het onderwijs. Per divisie is er een 
milieucoördinator die de afspraken met betrekking tot duurzaamheid in de gaten 
houdt of aanstuurt. De faculteit heeft binnen het AMC daarentegen nog niemand. 
Voorlopig zal Larissa deze rol op zich nemen en zal zij ook de overleggen met alle 
milieucoördinatoren bijwonen en overleggen met de milieu-adviesgroep van het 
AMC. 

- De mogelijkheden om duurzaamheid te verwerken in het bacheloronderwijs van 
Geneeskunde (bij MI zijn er duurzaamheidsweken met een gastdocent). 

- Suzanne zal Larissa in contact brengen met de milieucoördinator van AD-ICT. 
Momenteel zijn ze daar aan het kijken naar het verminderen van stroomgebruik 
door de studentencomputers. 

- Mitch is weer bij de maandelijkse CoRaad vergadering geweest, waarbij de volgende 
noemenswaardige zaken zijn besloten/besproken: 

- Q&A (questions and answers) over de fusie tussen AMC en VUmc. De daarbij gepaard 
gaande lateralisatie zal op de Facebook/website van de CoRaad geplaatst worden om 
de studenten zo breed mogelijk te informeren en kennis toegankelijker te maken. 

- Samen met Aniek Broekhuizen (master assessor) is gesproken over de aanwezigheid 
van de CoRaad en SR bij de affiliatie overleggen en evaluaties. Voor de affiliatie 
overleggen geldt dat er idealiter één lid van de CoRaad aanwezig is en één lid van de 
Comissie Master, te zijner tijd kan er ook besloten worden om überhaupt maar één 
persoon aanwezig te laten zijn, maar dat hangt af van de invulling en verwachtingen 
van deze overleggen. Wel is gesproken dat er behoefte is aan een betere verdeling en 
structurering van de evaluaties, hierover zal verder worden gesproken tijdens het 
MSO (Master Studentenoverleg) waar ook de opleidingscommissieleden bij zijn.  

- Tamanna, Thomas en Larissa hebben de ontwerpsessie van jaar 2 van MI-X bijgewoond. 
Tijdens deze sessie is de invulling van semester 1 van jaar 2 MI-X besproken met de 
blokcoördinatoren. In het tweede deel van deze sessie gingen de blokcoördinatoren aan de 
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slag met het ontwerpen van deze blokken.  
- Tijdens de commissie Medische Informatiekunde (CoMI) vergadering zijn de volgende 

punten besproken: 
- Evaluatie MI-X. Tamanna, Thomas en Larissa hebben teruggeblikt op het overleg met 

de curriculumcommissie met betrekking tot het tijdspad van de evaluatie van MI-X. 
De CoMI heeft voor zichzelf bedacht wat zij graag terug zou willen zien in de 
evaluatie van MI-X en welke uitkomsten van de evaluatie zij belangrijk acht voor de 
OER besprekingen. 

- Mastervoorlichting. De CoMI heeft plannen opgesteld voor de mastervoorlichting 
van de derdejaars MI-studenten. Tamanna, Thomas, Esmee en Larissa gaan aan de 
slag met het maken van een officiële brochure en het opzetten van een 
informatieavond dan wel mastermarkt (voor zover dit haalbaar is, gezien het klein 
aantal MI-studenten). 

 
5. Mededelingen en rondvraag 
- Larissa heeft een doelenposter gemaakt. Schrijf vooral op een post-it wat jij wil bereiken met 

je dossier. Houd je doel voor ogen!  
 

6. Vaststellen agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 

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

8. Projectvoorstel Epicurus 
De afgelopen vergaderingen hebben we nagedacht over aandachtspunten die we willen 

voordragen in onze adviesbrief ten aanzien van het projectvoorstel van de evaluatie van 

Epicurus, deelstudie II. Naar aanleiding hiervan heeft Marlinde de adviesbrief opgesteld. De 

brief en de opmerkingen zijn doorgenomen. 

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt onder voorbehoud van 

wijzigingen de adviesbrief ten aanzien van het projectvoorstel voor de evaluatie van 

Epicurus, deelstudie II,  in.’’ 

1. Voor: 10 

2. Tegen: 0 

3. Onthouding: 0 

4. Blanco: 0 
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Hiermee is de stelling aangenomen. Marlinde gaat de brief aanpassen en versturen. De brief 

zal ook nog langs de Raad van Advies gaan.  

 
9. CSW 

Als MI student maak je veel gebruik van verschillende programma’s op de computer. Omdat 
het aanschaffen van al deze programma’s per student te duur is, faciliteert de opleiding de 
Centrale Studenten Werkplek (CSW). Dit is een online omgeving waarin de student bij de 
programma’s kan die tijdens de opleiding worden gebruikt. Het is echter zo dat door 
technische problemen en onduidelijkheid over het gebruik van CSW, deze omgeving weinig 
werd gebruikt. Vorig jaar heeft de Studentenraad CSW onder de MI studenten gepromoot, 
nadat de technische problemen waren verholpen. Hierdoor is het gebruik toegenomen.  

In de enquête wordt gevraagd aan studenten hoe waardevol zij CSW vinden. Tot nu toe is er 
geen optimaal gebruik geweest van CSW door slechte communicatie. De huidige eerstejaars 
hebben wel een goede uitleg gekregen, maar het afgelopen blok hadden zij een programma 
nodig wat niet in CSW zat. Tot nu toe is er dus geen goede conclusie te trekken over de 
waarde en het gebruik van CSW.  

Volgende week gaan we een oordeel vormen over het voortbestaan van CSW. 

 
10. Sollicitatieprocedure opleidingscommissie 

Een paar weken terug heeft de Studentenraad een adviesaanvraag ontvangen van Hotze 

Lont (CEBE) met betrekking tot de sollicitatieprocedure van studentleden van de 

opleidingscommissie. Zij heeft een raadsstandpunt ingenomen en zal deze aandragen in de 

adviesbrief voor de decaan. 

Tamanna heeft een adviesbrief opgesteld en het raadsstandpunt hierin verwerkt. We 

hebben de opmerkingen doorlopen.  

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt onder voorbehoud van 

wijzigingen de adviesbrief ten aanzien van de sollicitatieprocedure voor studentleden van de 

opleidingscommissie in.’’ 

1. Voor 

2. Tegen 

3. Onthouding 

4. Blanco 

Hiermee is de stelling aangenomen. Marlinde gaat de adviesbrief versturen. 
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11. WVTTK 
- Het is Isaac opgevallen dat de stijl van brieven erg verschilt. Hij zou graag uniformiteit in de 

brieven willen zien. Echter zijn we met zoveel verschillende mensen, dat het logisch is dat de 
brieven in een verschillende stijl geschreven worden. Ook is de PV het moment om input te 
leveren op brieven. Het belangrijkste is dat het doel duidelijk is; focus hier ook vooral op bij 
het doornemen van iemand anders’ adviesbrief. 

 
12. Mededelingen en rondvraag 
- Larissa wil voor de SR een Instagram account aanmaken en ermee gaan werken. Iemand die 

hier bezwaar op heeft? En zijn er mensen die mee willen helpen hieraan? Geen bezwaar, 
Marlinde wil helpen. 
 

13. Evaluatie PV 
De SR heeft de PV geëvalueerd.  
 

14. Actielijst 
 Daniëlle  
 Larissa  

1. Marlinde Gaat de adviesbrief ‘Sollicitatieprocedure opleidingscommissie’ en 
‘Projectvoorstel Epicurus’ versturen. 

 Soufyan  
  Esmee  
2. Tamann

a 
Gaat de adviesbrief ‘Sollicitatieprocedure opleidingscommissie’ 
aanpassen. 

 Thomas  
  Isaac  
  Stan  
 Mitch  
3. Iedereen Gaat nadenken over OTgen agendapunten. 
 

15. Nieuwe agendapunten 
- OTgen agenda 
- CSW 
- Startdatum nieuwe master 
- Newsflush 

 
16. Einde vergadering 

Daniëlle sluit de vergadering om 20:00 uur. 
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