Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 17-09-2018
Aanwezige
raadsleden

Liesanne van Veen, Sanne Evers, Hanna Post, Ilse de Boer, Stijn Tesser, Johanna da Silva
Voorham, Manon Brakenhoff, Pepijn Bakker, Daniëlle de Nobel, Maartje Serlé (aanwezig
vanaf 19:30)

Afwezig
Gast

Jim Determeijer

Notulist

Neeltje Rosenberg

Agenda
1.
2. 5 min
3. 2 min
4. 2 min
5. 5 min
6. 5 min
7. 1 min
8. 5 min
9. 1 min
10. 45 min
11. 15 min
12. 5 min
13. 5 min
14. 5 min
15. 1 min
16. 5 min
17. 5 min
18. 1 min
19. 2 min
20.

Opening
Persoonlijk
Post in/uit
Actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Punten PR
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Student Engagement - Jim
HR bespreken
OTgen notulen vaststellen
Congressen
Stand van zaken jaarplan
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Nieuwe actielijst
Einde vergadering

Om 18:45 uur
Informerend
Informerend
Update
Vaststellen
Update
Informerend
Vaststellen
Informerend
Oordeelvormend
Vaststellend
Besluitvormend
Informerend
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
- Marieke van Buchem is aangesteld als studentlid master van het OTmi.
4. Doorlopen actielijst
1. Gedaan
Liesanne
2. Gedaan
3. Gedaan
4. Gedaan
5. Bezig
6. Gedaan

Gaat Demi benaderen over de Facebook van de oude raad.
Gaat een adviesbrief opstellen aan de RvB.
Gaat kijken of er nog een dossier over Pein J loopt met Ilse.

Sanne

Gaat een geschikte fotograaf zoeken.
Blijft het jaarplan coördineren.
Gaat naar iedereen schrijfadviezen sturen voor het jaarplan.

7. Gedaan
8. Niet gedaan
9. Gedaan
10. Gedaan

Maartje

Gaat een nieuwe afspraak met Dhr. P. van Trotsenburg inplannen.
Gaat het ontwerp voor de speldjes maken.
Gaat een afspraak met Dhr. C. Polman plannen.
Gaat kijken naar de datumprikker van de Commissie Bachelor
vergaderingen.

11. Gedaan
12. Gedaan

Ilse

Hanna

Gaat met Johanna de jasjes bestellen.
Gaat de vacature voor student-adviseur van de examencommissie in de
gaten houden.
Gaat kijken of er nog een dossier over Pein J loopt met Liesanne.
Gaat een stukje over de UvA challenge op Facebook zetten.
Gaat met Ilse de jasjes bestellen.

13. Gedaan
14. Gedaan
15. Gedaan

Johanna

16. Niet gedaan

Stijn

Gaat een nieuwe datum voor de gangborrel met de MFAS prikken.

17. Gedaan

Pepijn

Gaat een update over IMS schrijven.

18. Gedaan

Manon

Gaat Liesanne toevoegen aan de datumprikker voor de Commissie
Master vergaderingen.

Daniëlle
19. Deels gedaan
20. Gedaan
21. Bezig

Iedereen Gaat Maartje terugmailen over de onderwijsdag.
Zet de datum van het eerste OT-MI in zijn/haar agenda (24 oktober), net
zoals de data die uit de datumprikkers zijn gekomen.
Gaat zijn/haar stukje voor het jaarplan schrijven.

5. Vaststellen notulen
De notulen van 10/09/2018 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
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Maartje heeft Lieuwe Kool nogmaals gemaild over de stopcontacten in de Medische
Bibliotheek. Hij vertelde dat er wat vertraging was omdat de uitvoering complexer
bleek dan gedacht. Wel zijn ze nog bezig en hij hoopt dat het in januari opgeleverd
zal zijn.
- Pepijn en Liesanne zijn naar het IMS overleg geweest. De belangrijkste punten zijn:
- Binnenkort komen er veel vacatures open (NVMO congres, IMS en O&O
adviseur); deze worden verspreid onder mensen die het leuk vinden.
- Eind september komt er een herdruk van het co-boekje, dit regelt de Coraad
bij ons op de faculteit.
- Er lijkt een landelijk tekort te zijn aan huisartsplekken. Mensen moeten zelf
huisartsen benaderen of moeten soms ver reizen. Doel is om te
inventariseren op de faculteiten of dit een reëel probleem is. De uitkomst
was dat het niet echt een groot probleem is; de UvA heeft de inventarisering
niet kunnen invullen. 80% geeft aan dat het lastig is om een plek te vinden,
maar iedereen krijgt uiteindelijk wel een plek. Er is geen vertraging. Toch is
het plan om Huisartsgeneeskunde aan te sporen toch coassistenten te
begeleiden. Dit willen we via het blad van de huisartsen doen, of via Arts en
auto.
7. Punten PR
Volgende week is de Buitenlandweek van de UvA. Manon en Hanna zijn bij de International
Office langs geweest en daar is aan Hanna en Manon gevraagd om via onze kanalen de
Buitenlandweek te promoten. Ze gaan een bericht op Facebook zetten over de
Buitenlandweek, met een bericht van de Studentenraad erbij over internationalisering,
aangezien dit een van onze speerpunten is.
Daarnaast moet de Studentenraad het Global Exchange programma van de UvA zo snel
mogelijk gaan promoten: dit is een programma waar je als Epicurus student aan mee kan
doen als je het op tijd vastlegt.
Daniëlle gaat deze week een overzicht van PR punten voor op Facebook maken. We moeten
een duidelijke grens trekken van wat we wel en niet op Facebook zetten om te promoten. In
ieder geval gaan we elke week een stukje op Facebook zetten; iedereen moet een keer in de
10 weken een stukje schrijven. Daniëlle gaat hier ook een planning voor maken. Alle
aanvragen voor de Facebook gaan we op de PV bespreken. Daniëlle zet alles op Facebook, de
overige raadsleden doen dit dus niet zelf.
Vandaag komt er een vacature voor Studentassessor MI op Facebook. Sanne heeft een
overzicht met de vacatures.
8. Mededelingen en rondvraag
- Hicham Bouhaddou, de nieuwe Bachelorassessor Geneeskunde, heeft een korte
overdracht gehad en wil ons graag helpen als het nodig is. Geef het dus zelf aan als je zijn
hulp ergens bij nodig hebt.
- We hoeven niet op elke mail die Maartje stuurt over een evenement te reageren, maar
wel als er verplicht iemand van ons naartoe moet of aan mee moet werken.
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Stijn, Manon en Daniëlle moeten hun verjaardag nog invullen op de Drive.
Komende vrijdag om 12:00 moeten de stukken voor het jaarplan op de Drive staan. Als
je dat niet redt moet je Liesanne appen. Woensdag 26 september zijn de stukken
nagekeken.
- 21 november hadden we de PV gepland na het OTgen overleg, maar dan staat ook het
MSO gepland. We verplaatsen die PV naar dinsdag 20 november om 18:00 uur. Tegen die
tijd gaan we kijken of we eventueel die PV kunnen schrappen.
- We hebben afgesproken om met zijn allen te eten op de eerste vergadering van de
maand. Maar 1 oktober is de wissel-ALV van de MFAS. De wissel is laat, dus we gaan snel
vergaderen zodat we daarna kunnen aansluiten bij de ALV. We gaan volgende week dan
samen eten om 18:45 en daarna beginnen met de vergadering.
- Pepijn is er volgende vergadering of die daarna niet in verband met avonddienst.
- Daniëlle is 8 oktober niet op de PV i.v.m. avonddienst.
- De sollicitatie voor Bachelorassessor Medische Informatiekunde is waarschijnlijk begin
volgende week met Bianca Blom.
- De jasjes moeten gekocht/geruild worden voor de foto. Er moet ook nog een jasje voor
Neeltje gekocht worden. Pepijn gaat zelf de stad in om een goed jasje te vinden en die
koopt hij dan ook voor Stijn.
9. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
10. Student Engagement - Jim Determeijer
Jim heeft een verslag geschreven met de goede en slechte kanten van Student Engagement in
het AMC. In ASPIRE staat uitgelegd wat Student Engagement precies is. Er zijn vier vlakken
van Student Engagement te onderscheiden: management, onderwijs, research en
community. Het gaat erom dat studenten in samenwerking met docenten meer hun eigen
vorm kunnen geven aan onderwijs en daar actiever bij betrokken worden.
Het AMC
Op het gebied van management doet het AMC het best goed. De Studentenraad bijvoorbeeld
heeft niet alleen een adviserende, maar ook een controlerende rol. Wat beter kan is de
betrokkenheid van studenten vanaf het begin van een project met daarbij meer
verantwoordelijkheid. Wat ook beter kan is de samenwerking tussen verschillende soorten
van Student Engagement die er al zijn, zoals de MFAS en de SR.
Onderwijs
Onderwijs geven wordt al gedaan in het AMC door studenten, maar nog niet voor alle
vakgroepen. Onderwijs ontwerpen nog nauwelijks, dus dit is nog een kans voor verbetering.
Research
Sommige studenten hebben een positieve en andere juist een negatieve ervaring met
research door verschillen in begeleiding van de Bachelorthesis en bijvoorbeeld eigen
onderzoek.
Er zou meer gekeken moeten worden naar handvatten om op een docent af te stappen en
om een goede verwachting te creëren bij studenten en docenten.
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Community
Op dit punt kan het AMC nog veel verbeteren. Alleen de IFMSA heeft soms community
projecten, maar deze zijn niet vanuit het AMC maar vanuit de internationale organisatie. Het
zou heel leuk kunnen zijn als aanvulling bij leerthema’s. Wat ze in Zweden bijvoorbeeld doen
is studenten een gezondheidscheck laten doen bij een hardloopwedstrijd. Hier zijn altijd wel
investeerders voor te vinden en daarom is het relatief makkelijk te financieren.
Praktijk
Het idee is om Student Engagement een plek te geven in het AMC. Er worden Officers
aangenomen; 1 student en 1 docent. Uiteindelijk moet Student Engagement iets tastbaars
worden om mensen te verbinden. Zo hebben studenten een plek om heen te gaan en iemand
die ze op weg kan helpen bij een project.
Uitvoering
Rien de Vos met het Instituut Onderwijs en Opleiding, het Center for Evidence-Based
Education, SR, MFAS en andere organisaties zijn een voorbeeld en kunnen bij de community
betrokken worden. Door een community op te zetten kan je studenten de mogelijkheid
geven om op hun eigen manier betrokken te zijn. Binnenkort worden het logo en de website
vormgegeven en mensen aangenomen om Student Engagement tastbaar en aantrekkelijk te
maken voor studenten. Het is niet de bedoeling dat organisaties zoals de SR eronder gaan
vallen, maar Student Engagement is meer een spin in het web om je te verbinden met de
goede persoon/organisatie en je op weg te helpen.
Het plan is om te beginnen met projecten zoals helpen bij het Witte Kruis.
Er moet nog een goede naam bedacht worden voor de Student Engagement community.
Uiteindelijk is het idee dat het AMC gaat voor de ASPIRE-award voor meer bekendheid.
Ons jaarplan
Community, doel, innovatiebudgetten. Het is voor ons een manier om meer betrokkenheid
van studenten te krijgen. Welke rol we precies gaan aannemen binnen Student Engagement
kunnen we zelf bedenken. Dat hangt onder andere af van de gesprekken met Rien de Vos.
Maartje gaat een afspraak met hem plannen voor onze jaarplanpresentatie, samen met
Hanna en het dagelijks bestuur van de SR.
Voor het nieuwe jaar wordt het budget aangevraagd; deze wordt waarschijnlijk in
november/december vastgesteld.
Medische Informatiekunde
Hier kan Student Engagement ook verbeterd worden. Er zijn student assistenten en je moet
soms elkaars werk nakijken. Tijdens blok 1.6 moeten studenten presentaties geven en zelf
grotendeels de tentamenvragen bedenken. De studenten verzorgen tijdens dit blok dus
grotendeels zelf het onderwijs. Een goed voorbeeld van Student Engagement dus. lse wil
kijken wat de mogelijkheden voor Student Engagement zijn in de nieuwe bachelor. Ilse gaat
het verslag van Jim bekijken en kijken of er ook ideeën in Medische Informatiekunde passen.
11. HR bespreken
De huidige SR moet de wijzigingen in het HR, gemaakt door de vorige raad, vaststellen. Er is
één opmerking: ‘Het HR kan slechts twee keer per jaar wijzigen maar er kan wel altijd een
toevoeging gedaan worden’. Het is echter niet duidelijk wat een wijziging is en wat een
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toevoeging. Daarom willen we dit veranderen in: ‘Het HR kan slechts twee keer per jaar
wijzigen maar er kan wel altijd een toevoeging gedaan worden, nadat deze door de RvA is
goedgekeurd’.
Over twee weken gaan we het HR vaststellen en zaterdag staat het concept op de Drive.
12. OTgen notulen vaststellen
De notulen van 29/08/2018 zijn besproken en vastgesteld.
13. Congressen
- IMS: Manon, Pepijn, Sanne en Liesanne gaan en Johanna en Ilse gaan misschien.
- NVMO: Manon gaat niet, Ilse twijfelt nog. Voor 30 september moet je je aanmelden; het is
360 euro maar dat krijg je terug van het SR-budget. We besluiten volgende PV of je je
individueel inschrijft of dat Daniëlle dat doet en dan meteen betaalt van het SR-budget.
Er is ook nog een Preconference op de woensdag ervoor; Maartje gaat Hicham mailen
om te vragen of daar misschien nog een kaartje voor is.
- Coassistenten congres: dit is voor coassistenten en derdejaars bachelorstudenten en het
thema is ‘In control’. Het is 110€ inclusief overnachting. We gaan de begroting
afwachten; de master raadsleden willen in ieder geval gaan.
14. Stand van zaken jaarplan
Stijn en Daniëlle gaan helpen met het doorlezen van de stukjes.
Manon schrijft een stukje over Mental Health; het gaat hier onder andere over de student
psychologen van de UvA. Op de A tot Z lijst van de UvA staat hier wel informatie over. Over
de openingstijden van student psychologen heeft Maartje een mail gestuurd naar de CSR,
waar ze verder niks meer van gehoord heeft. De mail gaat ze doorsturen naar Manon en
eventueel nog een keer naar de CSR versturen.
Johanna schrijft een stukje over de informatievoorziening voor de masters na een bachelor
Geneeskunde of Medische Informatiekunde. Ons doel is betere informatie over de
coschappen, maar ook informatie over andere masters die je na een bachelor Geneeskunde
kunt doen. Dat geldt ook voor MI. Het idee van Ilse is om eerder betere voorlichting te geven,
omdat er voor sommige masters aanvullende eisen gelden. Het moet duidelijk worden voor
studenten waar zij informatie kunnen vinden.
Manon schrijft een stukje over studentbegeleiding. Dit hoeft niet heel concreet, het idee is
dat het duidelijker wordt wie je begeleidt en naar wie je toe kunt gaan.
Elk stukje mag maximaal een half A4tje zijn.
15. WVTTK
Er is niks verder ter tafel gekomen.
16. Mededelingen en rondvraag
- De Buitenlandweek is op 24 en 26 september: woensdag gaan Hanna en Manon. Het is
leuk als er maandag zo veel mogelijk raadsleden gaan; hier komt nog een mail over.
Hanna en Manon schrijven een stukje voor de Facebook over de Buitenlandweek.
- Manon: Francis gaat over je salaris; zij is ook de enige die je toegang kan geven tot de
G-schijf. Ze is op vakantie en 24 september komt ze terug.
- Pepijn: gaat samen met Manon en Daniëlle afspreken wie wanneer naar de
masterevaluaties kan gaan; dit geven ze door aan Maartje.
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Liesanne: Thijs Spanhaak wordt de fotograaf; hij kan vanaf half 10/10 uur. Ideeën voor
een plek zijn de Hortus en de Artis bibliotheek van de Uva. Deze laatste is heel mooi,
maar wel gesloten in het weekend dus we gaan kijken of die te reserveren is. Een ander
gebouw van de UvA is ook leuk; we gaan er voor volgende PV over nadenken.
17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
18. Actielijst
Liesanne
1.

Sanne

Blijft het jaarplan coördineren.

2.
3.
4.

Maartje

Gaat het ontwerp voor de speldjes maken.
Gaat een afspraak met Rien de Vos plannen met Hanna en het DB.
Gaat Hicham mailen om te vragen of er nog een kaartje is voor de
Preconference van het NVMO.
Gaat de mail aan de CSR over openingstijden van studentpsychologen
doorsturen naar Manon.
Gaat een bericht voor op Facebook maken over de Buitenlandweek met
Manon.

5.
6.

Hanna

7.

Ilse

Gaat kijken naar het verslag van Jim over Student Engagement voor
ideeën voor MI.

Johanna
8.
9.
10.

Stijn

11.

Manon

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pepijn

Gaat een nieuwe datum voor de gangborrel met de MFAS prikken.
Gaat zijn verjaardag invullen op de Drive.
Gaat doorgeven aan Maartje wie naar welke masterevaluaties gaat.

Gaat een bericht voor op Facebook maken over de Buitenlandweek met
Hanna.
Gaat haar verjaardag invullen op de Drive.
Daniëlle Gaat een overzicht van PR punten maken voor op Facebook.
Gaat haar verjaardag invullen op de Drive.
Gaat de begroting met Milou doornemen.
Iedereen Gaat zijn/haar stukje voor het jaarplan schrijven.
Gaat nadenken over een leuke plek om de SR foto te maken.

19. Nieuwe agendapunten
- Punten PR: Hanna gaat de poster voor de jaarplanpresentatie laten zien.
- Jaarplan
20. Einde vergadering
Liesanne sluit de vergadering om 20:54.
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