
 

Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad 
AMC, 16-03-2020 
 
  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 en afspraken Informerend 

4. 10 min Notulen 2/3 en 9/3 + actielijst Vaststellen/Update 

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

7. 1 min Vaststellen agenda Vastellen  

8. 10 min Opmaat naar de praktijk Oordeelsvormend 

9. 20 min MI-X Herkansingsbeleid Besluitvormend 

10. 5 min Inwerktraject Besluitvormend 

11. 10 min Studentadviseur Examencommissie Besluitvormend 

12. 5 min Profielschets Raad van Toezicht Besluitvormend 

13. 10 min Agenda OTgen-SR Vaststellen 

14. 1 min WVTTK Informerend 

15. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend 

16. 3 min Rondvraag Informerend 

17. 5 min Evaluatie PV Informerend 

18. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend 

19. 1 min Nieuwe actielijst Informerend 

20. Einde vergadering Om 20.50 uur  
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1. Opening 
Daniëlle opent de vergadering om 18:30 uur. 

 
2. Post in/uit 
- De OTgen-SR van dinsdag 31 maart vergadering is geannuleerd. 
- We hebben het advies van de Opleidingscommissie Geneeskunde over het concept 

Onderwijs- en Examenreglement (OER) bachelor Geneeskunde ontvangen. 
- We hebben het advies van de Opleidingscommissie Geneeskunde over het concept 

Onderwijs- en Examenreglement (OER) master Geneeskunde ontvangen. 
- We hebben het advies van de Opleidingscommissie Medische Informatiekunde over het 

concept Onderwijs- en Examenreglement (OER) bachelor Medische Informatiekunde 
ontvangen. 

- We hebben het advies van de Opleidingscommissie Medische Informatiekunde over het 
concept Onderwijs- en Examenreglement (OER) master Medische Informatiekunde 
ontvangen. 

- We hebben van MIKpunt het verzoek gekregen om een stukje voor de almanak te schrijven. 
- We hebben van Emphasis het verzoek gekregen om een stukje voor de Emphasis te 

schrijven. 
- We hebben van de Raad van Bestuur de mededeling gekregen dat de divisiebesturen 2, 3 en 

5 herbenoemd zijn. 
 

3. Doorlopen actielijst & vaststellen notulen 

  Daniëlle - 

1. 
2. 

Larissa Data bijwerken planning overdracht 
Besluitvormend vergaderstuk schrijven ‘Planning overdacht’ 

3. Marlinde Adviesbrief Profielschets Raad van Toezicht schrijven 

 Soufyan - 

4. Esmee Newsflush in elkaar zetten. 

 Tamanna - 

 Thomas - 

5. Isaac Stukje voor de Newsflush schrijven. 

6. Stan Besluitvormend vergaderstuk schrijven ‘Planning overdacht’ 

7. Mitch Stukje voor de Newsflush schrijven. 

 Iedereen - 

 
De actielijst is niet besproken. 
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De notulen van 02-03-2020 en 09-03-2020 zijn niet besproken en zullen volgende week 
worden vastgesteld. 
 

4. Updates 
- Op dinsdag 10 maart hebben Daniëlle, Larissa en Marlinde met Ulla Remer gesproken over 

een aantal zaken aangaande de bachelor Geneeskunde. Als eerste is gesproken over het 
informeel overleggen met Ulla Remer/Gabor Linthorst, wat voortaan twee keer per maand 
plaats zal vinden. Indien er niets te bespreken valt, zal het overleg vervallen. Daarnaast heeft 
zij ons verteld dat er een deeltoets staat gepland voor Opmaat, terwijl dit in strijd is met de 
OER, omdat er slechts een eindtoets plaats zou vinden. De OER wordt vastgesteld voordat 
Opmaat is doorlopen en daarom heeft zij gevraagd of wij dit door de vingers kunnen zien. 
Het Dagelijks Bestuur heeft aangekaart dat dit eerst met de rest van de Studentenraad 
besproken moet worden op de Plenaire Vergadering. Ook is gesproken over de casus van 
OVV-3, Ulla staat hier hetzelfde in als wij. Zij heeft aangegeven dat zij er niet voor kan zorgen 
dat zijn vraag wordt goed gerekend, maar zij gaat wel uitzoeken hoe het proces rondom 
bezwaren werkt en hierom contact opnemen met de Examencommissie. Zij zal de uitslag van 
dit gesprek naar ons mailen. Daarnaast heeft zij de academische kalender voor volgend jaar 
besproken, dit zal nog verder worden besproken binnen de commissie bachelor. 

- Deze week was er geen PV van de Centrale Studentenraad (CSR). Tijdens de Overleg 
Vergadering (OV) met het College van Bestuur (CvB) is er gesproken over: 

- Instellingsplan UvA: er wordt gekeken om diversiteit beter te verwerken in de 
verschillende hoofdstukken. Indien dit niet toereikend is, komt er een extra 
hoofdstuk. In mei/juni wordt de definitieve versie gepresenteerd.  

- Nota Diversiteit 
- Advies van CSR aangaande het gebruik van IPv6 (Internet Protocol versie 6).  

- Deze week is er tijdens de Plenaire Vergadering (PV) van de Centrale Studentenraad (CSR) 
gesproken over:  

- Opties voor duurzame catering 
- Raad van Advies van de CSR 
- Evaluatie Overleg Vergadering 
- CSR-FSR diner 
- Gender neutral toilets 
- De Universitaire Commissie Onderwijs vergadering is voorbesproken 

De Gezamenlijke Vergadering (GV) is niet doorgegaan in verband met de maatregelen 
rondom het Corona virus. 

- Dinsdag 10 maart heeft Danielle gesproken met Ronald Wilders en Mariem Abbou van de 
Opleidingscommissie (OC) Geneeskunde (GEN). De belangrijkste “breekpunten” in de 
Onderwijs- en Examenregelingen (OER’en) zijn besproken.  

- Dinsdag 10 maart heeft Danielle gesproken met Ronald Wilders en Noa Stegeman van de 
Opleidingscommissie (OC) Medische Informatiekunde (MI). De belangrijkste “breekpunten” 
in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER’en) zijn besproken.  

- Op woensdag 4 maart heeft Danielle kennis gemaakt met Emile te Riele, de locatiemanager 
van het Universitair SportCentrum (USC). Hij heeft veel plannen voor de locatie, waaronder 
de try out die nu loopt met verruimde openingstijden. We hebben afgesproken op korte 
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termijn weer af te spreken om te kijken wat voor ideeën we nog hebben.  
- Esmee is naar de blokevaluatie van WDD-1 geweest. Het blok is over het algemeen goed 

bevallen en beter beoordeeld dan vorig jaar. Zo is er nu in het blok OVV-1 al een introductie 
histologie gegeven door Jan Aten, om zo de workload te verminderen in WDD-1. Dit is goed 
bevallen en zal in overleg met de coördinatoren van OVV-1 zo blijven. Studenten gaven vaak 
aan dat fysiologie over het algemeen moeilijk wordt gevonden, maar dat er alleen twee 
responsiecolleges zijn. Dhr. Wilders heeft dit ook meerdere keren al aangekaart bij de 
blokcoördinatoren. Hij gaat samen met hen kijken naar een oplossing hiervoor (ofwel 
hoorcolleges geven hierover, ofwel de ZSO aanpassen). Verder waren er voornamelijk veel 
problemen met Canvas (linkjes die niet werkten, plaatjes die niet zichtbaar waren etc.). Hier 
gaat volgend jaar beter op gelet worden. Ook werd er aangegeven dat het tentamen 
tegelijkertijd met een andere studie was, wat voor veel afleiding zorgde omdat zij onder 
andere wel te laat mochten komen en wel recht hadden op toiletbezoek. Roostering zou dit 
meenemen naar een overleg dat zij 12-03 hebben. Als laatste was er vanuit de recidivisten 
een wens om meer op maat gemaakt onderwijs te krijgen, zoals ook bij het anatomie 
onderwijs. Dhr. Bramer gaat kijken naar de mogelijkheden. 
 

5. Mededelingen en rondvraag 
- Vanwege het sluiten van de faculteit en de maatregelen getroffen om de verspreiding van het 

Coronavirus tegen te gaan, vergaderen wij vandaag via Zoom.  
 

6. Vaststellen agenda 
De agendapunten ‘MI-X Herkansingsbeleid’, ‘Inwerktraject’, ‘Studentadviseur 
Examencommissie’, ‘Profielschets Raad van Toezicht’ en ‘Agenda OTgen-SR’ zijn vervallen.
Hierna is de agenda vastgesteld.  
 

7. Opmaat naar de praktijk 
Zoals in het updatebestand ook staat beschreven, heeft het Dagelijks Bestuur dinsdag 10 

maart een overleg gehad met Ulla Remer, waarbij zij heeft gevraagd of wij er als 

Studentenraad mee akkoord gaan dat er een deeltoets zal plaatsvinden in het blok Opmaat 

naar de Praktijk, ondanks dat er in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) staat 

vastgelegd dat er slechts een eindtoets zal plaatsvinden.  

Het blok Opmaat naar de praktijk duurt in totaal 3 maanden en vormt de afsluiting van jaar 

3. Vorig jaar bestond Opmaat dus maar uit één eindtoets aan het eind van deze 3 maanden, 

zoals in de OER is vastgelegd. Voor aankomend blok zou het Opleidingsteam Geneeskunde 

(OTGen) graag ook een deeltoets implementeren, zodat studenten meerdere toetsmomenten 

hebben en worden aangespoord tot regelmatiger werken. Vorig jaar kon een student 120 

punten halen bij de eindtoets; dit jaar zouden ze dat willen veranderen naar 40 punten bij de 

deeltoets en 80 punten bij de eindtoets. Er zal dus voor evenveel punten getoetst worden. 

Daarnaast zullen er nieuwe proeftoetsen voor zowel de deeltoets als eindtoets gemaakt 
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worden, die tijdig online geplaatst zullen worden. De cesuur zal gehanteerd worden zoals in 

de reguliere Epicurusblokken.  

 

De Studentenraad heeft een aantal voor- en tegenargumenten opgesteld. Belangrijke 

overwegingen voor ons zijn:  

- Implementeren van de deeltoets zet studenten aan tot regelmatiger leren en voorkomt 

stress bij de eindtoets.  

- De deeltoets is wel al ingeroosterd, maar stond dus nog niet vast. Daardoor weten we niet 

hoe de implementatie gaat verlopen. 

- Een blok met drie maanden met alleen een eindtoets levert veel stress op het einde en is een 

momentopname. 

- Een deeltoets zou in lijn zijn met het toetsbeleid van 8 weekse blokken. 

- Het helpt de student om stof bij te houden. Aan de andere kant is het een extra toetsmoment 

en moeten studenten hierdoor meer gaan studeren. 

 

We hebben moeite met de manier van deze adviesaanvraag. Het OTgen had de toets al 

ingepland terwijl dit in strijd was met de OER en ze vragen ons nu pas om advies. Daarom 

willen we graag aankaarten bij het OTgen dat we te laat in de besluitvorming betrokken zijn. 

 

Morgen overlegt Marlinde telefonisch met mevr. Remer. Daar gaat zij ook aankaarten dat we 

te laat in dit proces zijn betrokken. Zij gaat vragen hoe dit zo is gekomen. 

 

Als dit extra toetsmoment wordt geïmplementeerd moet dit wel goed geëvalueerd worden, 

net zoals de rest van het blok aangezien de inhoud is veranderd. 

 

Volgende week gaan we een besluit nemen. 

 
8. WVTTK 

Er is niks ter tafel gekomen. 
 

9. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR 

Er zijn geen onderwerpen aangedragen. 

 

10. Mededelingen en rondvraag 
Er waren geen mededelingen of vragen. 
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11. Evaluatie PV 
De SR heeft de PV geëvalueerd.  
 

12. Actielijst 
 Daniëlle  

 Larissa  

 Marlinde Gaat telefonisch overleggen met mevr. Remer. 

 Soufyan  

  Esmee  

 Tamanna  

 Thomas  

  Isaac  

  Stan  

 Mitch  

 
 

Iedereen  

 
13. Nieuwe agendapunten 
- Opmaat naar de praktijk 

 
14. Einde vergadering 

Daniëlle sluit de vergadering om 18:50 uur. 
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