
 

Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad 
AMC, 18-11-2019 
 
  Aanwezige 
raadsleden 

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

Afwezig Esmee van Vliet 

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 en actielijst Vaststellen/Update 
5. 5 min Updates Update  
6. 1 min Mededelingen  Informerend 
7. 1 min Vaststellen agenda Vastellen  
8. 10 min Begeleidingsplan master Geneeskunde Besluitvormend  

9. 5 min Curius+ Beeldvormend 

10. 5 min OTgen-SR agenda Vaststellen 

11. 10 min Centrale studenten werkplek (CSW) Oordeelsvormend 

12. 10 min Newsflush Oordeelsvormend 

13. 1 min WVTTK Informerend 
14. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi Informerend 
15. 3 min Rondvraag Informerend 
16. 5 min Evaluatie PV Informerend 
17. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend 
18. 1 min Nieuwe actielijst Informerend 
19. Einde vergadering Om 20.15 uur  
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1. Opening 
Daniëlle opent de vergadering om 18:45 uur. 

 
2. Post in/uit 
- Saskia Peerdeman wordt het nieuwe hoofd van het Instituut Onderwijs en Opleiden. 

- De nieuwe voorzitter Amsterdam UMC Milieu-adviesgroep is Sjoerd Greuters. 

- Yasir Sariaslan is gedechargeerd als masterlid van de Opleidingscommissie MI. 

- De dienst bestuursondersteuning en juridische zaken van het AMsterdam UMC zijn 

samengevoegd. 

 
3. Doorlopen actielijst & vaststellen notulen 

 
 Daniëlle  
 Larissa  

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

 Soufyan  
  Esmee  
2. Gedaan Tamann

a 
Gaat de adviesbrief ‘Sollicitatieprocedure opleidingscommissie’ 
aanpassen. 

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

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

4. Updates 
- Op maandag 11 november hebben Marlinde, Daniëlle en Larissa een regulier overleg gehad 

met Hans Romijn en Saskia Peerdeman. De volgende punten zijn destijds besproken: 
- StaVaZa nieuwe master. Er is afgesproken dat er op woensdag 13 november een 

voorgenomen besluit zal worden genomen wat betreft de startdatum van de nieuwe 
master. Daarna zullen zowel de opleidingscommissie als de Studentenraad een 
adviesaanvraag ontvangen, waarna zij een positief of negatief advies zullen 
uitbrengen over de gekozen startdatum. 

- Centrale Studenten Werkplek (CSW). Het probleem omtrent CSW is voorgelegd aan 
Hans Romijn en Saskia Peerdeman.  

- Health Incubator. We hebben het gehad over hoe de Health Incubator in elkaar zit en 
waar we nu mee bezig zijn. Hans Romijn en Saskia Peerdeman zagen enorme 
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potentie in dit initiatief, vandaar dat Saskia dit project samen met Monique Jaspers 
en Larissa verder wil oppakken. 

- Op maandag 11 november heeft Larissa met Saskia Peerdeman gezeten voor het 
maandelijkse overleg met betrekking tot de afronding van Curius+. Theo de Rijke was niet 
aanwezig. Er zijn momenteel geen bijzonderheden omtrent de afronding van Curius+. 
Momenteel worden er nog steeds brieven gestuurd naar de studenten die meer dan 3 
derdejaars vakken niet hebben gehaald en nog tweedejaars vakken hebben openstaan. De 
studenten die minder dan 3 derdejaarsvakken open hebben staan en ook nog tweedejaars 
vakken, krijgen alleen een herkansingsmogelijkheid voor de tweedejaars vakken indien zij 
hun derdejaars vakken halen in de volgende ronde. Zo niet, dan geldt voor hen hetzelfde als 
voor de eerdergenoemde groep.  

- Larissa heeft op dinsdag 12 november gesproken met Niek Sperna-Wieland (anesthesist) in 
het kader van duurzaamheid. Dhr. Sperna-Wieland is de oprichter van het concept ‘’Groene 
OK’s’’ op het AMC en is voorzitter van de Green Teams, tevens ook mede-oprichter hiervan. 
Hij is een van de enkele artsen in het AMC die zich erg hard inzet voor duurzaamheid. Samen 
met hem heeft Larissa gebrainstormd over de mogelijkheden voor het implementeren van 
duurzaamheid in het onderwijs. Larissa heeft haar idee voorgelegd aan hem en afspraken 
gemaakt over het opzetten van een onderwijsproject. Na het reguliere overleg met het 
opleidingsteam Geneeskunde (OTGEN) zal zij nogmaals met hem zitten om het project meer 
vorm te geven. 

- Afgelopen vrijdag 15 november heeft Larissa kennisgemaakt met Hans Ossebrood 
(gastdocent MI - duurzaamheid onderwijsweken) en Marieke Sijm (vakcoördinator MI). Ze 
hebben het gehad over de mogelijkheid om duurzaamheid te implementeren in het 
bacheloronderwijs van Geneeskunde. Er is gesproken over de lessen die Hans Ossebrood 
reeds heeft gegeven aan MI-studenten op verzoek van Marieke Sijm. Tenslotte heeft Larissa 
nog kort met Hans Ossebrood gebrainstormd over wat nu interessant kan zijn voor de 
geneeskundestudent. 

- Afgelopen donderdag 14 november heeft Thomas kennisgemaakt met Jeanine Suurmond. 
Mw. Suurmond is werkzaam op de afdeling sociale geneeskunde en houdt zich bezig met 
diversiteit in het onderwijs op de faculteit. Ze is erg enthousiast over samenwerking met de 
SR en zal ons up-to-date houden als er nieuwe interessante dingen aankomen. 

- Donderdagmiddag 14 november heeft Thomas samen met Ilja Swets het CDO-jaarverslag 
van 2017 doorgenomen. Dit is het meest recente verslag van de Central Diversity Officer 
(CDO) van de UvA, waarin per faculteit gegevens staan van studenten naar man-vrouw 
verdeling, (migratie)achtergrond, vooropleiding en diplomarendement.  

- Dinsdag 12 november is Stan naar het affiliatieoverleg van de chirurgie geweest. Op de 
agenda stond bejegening van coassistenten en de nieuwe master Geneeskunde. Mare 
Lensvelt (coördinator van het coschap) heeft kort uiteen gezet dat chirurgie nog steeds het 
coschap is met de meeste meldingen van intimidatie. Vervolgens is er gebrainstormd waar 
dit door zou kunnen komen dat deze vakgroep achter blijft bij de rest, maar hier werden 
geen harde conclusies uit getrokken. Er is nagedacht over manieren om dit soort meldingen 
eerder naar boven te krijgen en op de affiliaties zullen de coördinatoren nogmaals onder de 
aandacht brengen dat de aanspreekcultuur beter moet. Ook zullen ze enkele voorbeelden 
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laten zien wat voor soort dingen er nog gebeuren. Mare Lensvelt heeft verder in het kort 
uitgelegd wat er gaat veranderen in de nieuwe master en waar de chirurgen dus mee 
rekening moeten houden qua hoeveelheid coassistenten tegelijk en de duur van de 
coschappen. Ook is aan de affiliatie coördinatoren gevraagd of ze willen meedenken in de 
herziening van de leerdoelen in de nieuwe master. 

- Op dinsdag 12 november heeft Soufyan een overleg gehad met Dineke Kasper, Anneloes 
Meijnders, Willeke Kempkes, de drie studieadviseurs op onze faculteit. In dit gesprek is de 
mogelijke komst van de studentenpsychologen naar onze faculteit besproken. Zij zullen in 
eerste instantie alleen voor de eerste intake (van 30 minuten) op onze faculteit aanwezig 
zijn. Verder is er afgesproken dat er eens in de twee maanden een overleg zal plaatsvinden 
tussen de SR en de studieadviseurs. Ook zal er in de nabije toekomst een vervolg overleg 
plaatsvinden over de komst van de studentenpsychologen. 

- Op woensdag 13 november hebben Soufyan, Esmee, Thomas, Marlinde en Larissa het 
bachelorstudenten overleg (BSO) bijgewoond. Daar is gesproken over de stand van zaken 
omtrent de onderbezetting bij de DSSD. Het werd duidelijk dat ze nog steeds kampen met 
een personeelstekort. Verder is er gesproken over de nieuwe master. Tot slot is er 
gesproken over het wel of niet invoeren van een BSA voor de studie Geneeskunde. Naar 
aanleiding van deze discussie is er besloten om een werkgroep onder leiding van Maartje 
Serlé (bachelor assessor) op te richten, waarin een afvaardiging van studenten van de 
verschillende gremia zal plaatsnemen om zo vanuit diverse invalshoeken te kijken naar de 
impact van het mogelijk invoeren van een BSA voor de studie Geneeskunde. 

- Op vrijdag 15 november is de commissie Bachelor Geneeskunde (CoBa) samengekomen 
voor een regulier overleg. Er is gesproken over de herverdeling van de CoBa. De dossiers 
van de CoBa zullen worden verdeeld in twee groepen, waarbij de een zich focust op 
onderwijs en de ander op alle overige zaken. De CoBa vergaderingen zullen zodoende ook 
opgesplitst worden in deze twee groepen. Er zal dus vergaderd worden in kleinere groepen. 
Verder zijn er een aantal dossiers die los komen te staan van de CoBa, die nu gezien kunnen 
worden als op zichzelf staande ‘Taskforces’.  Dit zijn de volgende  dossiers: duurzaamheid, 
internationalisering, mental health, communicatie en faciliteiten. Verder is gesproken over 
de komst van de studentenpsychologen. Hieruit kwam naar voren dat de CoBa positief is 
over de komst van de studentenpsychologen. 

- Thomas is op 13 november aanwezig geweest bij de evaluatie van het vak Advanced Medical 
Image Processing van de master Medical Informatics. Afgezien van enkele technische dingen 
was de opinie van de studenten over het algemeen goed. De voornaamste kritiek was op het 
gebruik van Google Colab, wat gebruikt werd om samen te werken. Volgens de studenten is 
het niet praktisch om samen mee te programmeren. 
 

5. Mededelingen en rondvraag 
Er waren geen mededelingen. 

 
6. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
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7. Begeleidingsplan master Geneeskunde  

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

 

8. Curius+  

Op dit moment zijn de vice decaan, de coördinator van Curius+ en onderwijssupport hard 

bezig met het afronden van Curius+ en zodoende het begeleiden van studenten met het 

afronden van hun vakken. Als Studentenraad worden we maandelijks hierover ingelicht en 

op de hoogte gehouden van alles omtrent de afronding en krijgen we de mogelijkheid om 

onze eigen input te geven over het algehele proces. In het laatste gesprek met Saskia 

Peerdeman hebben Saskia Peerdeman en Larissa het gehad over de mogelijkheid tot 

mondeling tentamineren. Er zijn namelijk een aantal vakken waarbij alleen één of twee 

studenten nog getentamineerd moeten worden. Saskia gaf aan dat ze het hierover gehad 

heeft met de werkgroep Curius+, maar dat de mensen die deelnemen aan deze werkgroep 

nog in dubio zijn. Vanuit Larissa kwam toen het voorstel om dit met de raad te bespreken en 

na te denken over voor- en nadelen en bijkomende aandachtspunten. Mochten ze over 

willen gaan op mondeling tentamineren, dan hebben we in ieder geval een goede bijdrage 

kunnen leveren. 

Tijdens deze werkgroep ligt de focus op de groep die nog vakken heeft openstaan van het 

tweede jaar. Er zijn namelijk een aantal vakken waarvan er slechts enkele studenten het 

blok nog niet succesvol hebben afgerond. Dit zal, afhankelijk van welk vak men nog moet 

afronden, de derde of vierde poging worden na de reguliere tentamenmogelijkheden 

(bloktentamen met daarna een herkansingsmogelijkheid oftewel een hertentamen). De 

werkgroep die zich bezighoudt met het afronden van Curius+ is nu aan het kijken naar de 

verschillende  manieren van tentamineren. Hier is noch een besluit overgenomen noch zijn 

hier vervolgstappen voor opgesteld.  

 

Huidige toetsingsvorm 

Momenteel zijn er herkansingsrondes aan de gang voor de nog openstaande vakken. De 

vorm van tentamineren is vooralsnog schriftelijk. Voor zover het bekend is voor Larissa, is 

er hiervoor in Curius+ nog niet eerder mondeling getentamineerd voor een bloktentamen, 

tenzij dit voorafgaand aan het blok vastgesteld was. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het blok 

‘’Bachelorthesis’’, waarbij een van de vereiste toetsvormen - naast het indienen van een 

thesis - het presenteren was. Larissa gaat er nog achteraan of er wel eens eerder mondeling 

is getentamineerd in Curius+. 
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Mondelinge tentamens in de toekomst? 

Larissa verzamelt meer informatie over mondeling tentamineren en stelt een 

oordeelsvormend vergaderstuk op. 

 

9. OTgen-SR agenda  

 

1. 10 min Stavaza AV/KWM 
Doel: stand van zaken vanuit het Opleidingsteam t.a.v. AV/KWM 

Marlinde wordt eerste spreker. Esmee wordt tweede spreker. 

2. 10 min Stavaza RA1/CMI1 

Doel: stand van zaken vanuit Opleidingsteam t.a.v. RA1/CMI 

Isaac wordt eerste spreker. Soufyan wordt tweede spreker. 

 

10. Centrale studenten werkplek (CSW) 

Op de vorige PV is de kwestie rondom CSW beeldvormend op de vergadering gekomen. De 

Centrale Studenten Werkplek is een digitale omgeving voor studenten. In deze omgeving 

zijn de programma’s te vinden die worden gebruikt voor practica bij de studie Medische 

Informatiekunde.  

Afgelopen week zijn er gesprekken gevoerd tussen de directeur van ADICT en de directeur 
van de opleiding. Hier is uitgekomen dat CSW vooralsnog blijft bestaan. Waarschijnlijk 
wordt dit gesprek nogmaals herhaald indien de directeur van ADICT het gebruik van de 
komende maanden nog steeds te laag vindt.  

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het lage gebruik van CSW: 

1. CSW is onbekend bij de meeste studenten 
2. Het is moeilijk om een account aan te maken in CSW 
3. De verschillende functies zijn te beperkt 
4. Er missen functies binnen CSW 
5. In de modules die momenteel lopen worden geen programma’s gebruikt die in CSW staan 
6. Er is geen behoefte aan een externe werkplek 

Er zijn al een aantal studenten die CSW gebruiken die hebben aangegeven dat CSW nog niet 
optimaal is. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om nieuwe documenten aan te maken binnen 
CSW. 

De omgeving van de CSW heeft zowel voor- als nadelen: 

Voordelen: 
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1. Studenten zijn niet gebonden aan de computers op het AMC om de practica te maken 
2. De programma’s zijn gratis te gebruiken voor de student 
3. Iedereen werkt met dezelfde versie van het programma (docenten en studenten) 
4. Studenten kunnen er gebruik van maken tijdens colleges/practica in collegezaal 3 met oog 

op de nieuwe indeling na de verbouwing. 

Nadelen: 

1. Het is relatief duur om CSW draaiende te houden 
2. Het kost opslagcapaciteit om de accounts te laten bestaan 
3. De omgeving bevat momenteel niet alle programma’s die men tijdens de studie gebruikt 

Tamanna gaat een besluitvormend stuk schrijven voor over twee weken. 

 

11. Newsflush  
We hebben de vorige keer besloten de Newsflush eens in de 6 weken te willen publiceren. 

Het is nu weer tijd voor het opstellen van een nieuwe editie. Ook dit keer willen we weer 2 of 

3 nieuwsstukjes hebben en een kopje met enkele “updates”. Daarnaast hadden we de vorige 

keer geen ‘’what’s next’’, maar die willen we er graag inhouden Hieronder volgen de 

onderwerpen per categorie die meegenomen zullen worden in de volgende editie van de 

Newsflush: 

Stukjes 
- Nieuwe master StaVaZa: een van de masterleden schrijft dit stukje. 
- Voorstelstukjes: Er is te weinig tekstruimte en edities om iedereen individueel voor te 

stellen. Er is besloten om commissies voor te stellen; commissie MI gaat zich als eerste 
voorstellen. Larissa schrijft dit stukje. 

 
What’s next 

- Enquête: Thomas schrijft dit stukje. 
 

Updates 
- Evaluatie Epicurus (waar zijn we nu mee bezig): Marlinde schrijft dit stukje. 
- CSW: een ‘’wist je dat…?’’ Tamanna schrijft dit stukje. 

 
 

12. WVTTK 
Er is niks ter tafel gekomen 

 
13. Mededelingen en rondvraag 

Er waren geen vragen. 
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14. Evaluatie PV 
De SR heeft de PV geëvalueerd.  
 

15. Actielijst 
 Daniëlle  
1. 
2. 

Larissa Gaat haar update in het gremia bestand zetten. 
Gaat meer informatie over mondeling tentamineren verzamelen en 

stelt een oordeelsvormend vergaderstuk op. 

3. 
4. 
5. 

Marlinde Gaat een vergaderstuk OTgen opstellen. 
Gaat de adviesbrief Epicurus opsturen naar Hotze Lont. 
Gaat haar Newsflush stukje schrijven. 

6. Soufyan Gaat zijn update in het gremia bestand zetten. 
  Esmee  
7. Tamanna Gaat haar Newsflush stukje schrijven. 
8. 
9. 

Thomas Gaat zijn update in het gremia bestand zetten. 
Gaat zijn Newsflush stukje schrijven. 

10. Isaac Gaat een vergaderstuk OTgen opstellen. 
11. Stan Gaat zijn update in het gremia bestand zetten. 
 Mitch  
12. 
13. 

Iedereen Doet donderdag op het NVMO congres zijn/haar SR jasje aan. 
De commissie MI gaat een voorstelstukje voor in de Newsflush 
schrijven. 

 
16. Nieuwe agendapunten 
- Master geneeskunde 
- Curius+ 
- OTgen 
- Duurzaamheid 

 
17. Einde vergadering 

Daniëlle sluit de vergadering om 19.30 uur. 
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