Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 26-11-2018
Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig

Daniëlle de Nobel

Gast
Notulist

Neeltje Rosenberg

Agenda
1.
2.
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7.
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10.
11.
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20.

5 min
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5 min
5 min
5 min
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1 min
15 min
20 min
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10 min
5 min
1 min
5 min
5 min
1 min
2 min

Opening
Persoonlijk
Post in/uit
Actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen (met bestand)
Punten PR
Vaststellen agenda
Nieuwjaars Enquête
Studentenkliniek
SR-week
OTgen nabespreken
Otgen notulen vaststellen
WVTTK
Rondvraag (met bestand)
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Nieuwe actielijst
Einde vergadering

Om 18:45 uur
Informerend
Informerend
Update
Vaststellen
Update
Informerend
Informerend
Vaststellen
Discussiëren
Informerend
Discussiëren
Discussiëren
Vaststellen
Informerend
Informerend
Informerend
Informerend
21.05
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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 Emphasis met de vraag om een stukje te schrijven
voor de lustrumeditie.
- We hebben een mail ontvangen van het opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) met de
blauwdruk van de nieuwe master.
4. Doorlopen actielijst
1. Bezig
Liesanne Gaat met Maartje het stroomschema voor informatievoorziening
afmaken.
2. Bezig
Gaat kijken of we iets kunnen regelen om het CSW te promoten.
3. Niet gedaan
Gaat aan Lieuwe vragen of we de maquette van de MB kunnen lenen.
4. Gedaan
Gaat een introductiestukje over de raadsleden en de krant schrijven.
Sanne
5. Bezig
6. Gedaan
7. Gedaan
8. Niet gedaan
9. Gedaan
10. Niet gedaan

Maartje

Hanna

Ilse

Gaat met Liesanne het stroomschema voor informatievoorziening
afmaken.
Gaat de mail over input op de OER naar Manon sturen.
Gaat met Daniëlle een definitief plan maken voor de SR week.
Gaat een update stukje voor de SR krant schrijven.
Gaat de website updaten.
Gaat de opmaak van de stroomschema’s verzorgen.

Johanna
Stijn
11. Gedaan

Pepijn

Gaat een opzet maken voor de poster.

12. Bezig

Manon

13. Gedaan
14. Niet gedaan
15. Bezig

Daniëlle

Gaat informeren over de stand van zaken betreft coschappen in
ontwikkelingslanden en flyers aanvragen.
Gaat met Hanna een definitief plan maken voor de SR week.
Gaat een stukje over de Awareness week (What’s next) schrijven.
Gaat de schermen updaten.

Iedereen

5. Vaststellen notulen
De notulen van 20-11-2018 zijn besproken en vastgesteld.
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Maartje en Sanne gaan de onderwijsregeling dubbele master en nominaalregeling
vergelijken met de oude regelingen.
6. Updates
- Liesanne en Sanne hebben een afspraak met Hotze Lont, Rien de Vos, en Margot Bary
gehad over de bedachte Nationale Studenten Enquête (NSE) cyclus. Dit houdt in dat aan
de hand van de NSE punten binnen de opleiding worden aangepakt en ook worden
geëvalueerd en naar de studenten toe wordt gecommuniceerd. Vanuit deze afspraak
heeft de SR een afspraak met Margot Bary over communicatie gepland.
- Afgelopen donderdag hebben Liesanne, Maartje en Sanne en gesprek gehad met Margot
Bary naar aanleiding van een andere afspraak over de NSE en de communicatie naar
studenten toe. Mevr. Bary wil graag input over hoe zij het beste de NSE kan promoten
onder studenten. Zij heeft met Sandra de Zeeuw gesproken en haar is verteld dat er een
global announcement geplaatst kan worden op Facebook, waardoor iedereen een
bepaalde mededeling kan zien. Hieruit voortvloeiend hebben we het gehad over de
communicatie op Canvas. De SR is van mening dat dit efficiënter kan en dat er een
overzichtspagina moet komen. Mevr. Bary was blij met deze ideeën en hebben samen
met haar een vervolgafspraak op de planning staan om dit idee verder uit te werken.
- Er is een evaluatiegesprek geweest over het verbredende coschap. Er wordt over het
algemeen goed gescoord bij dit coschap, met uitzondering van pathologie en radiologie.
Zowel bij pathologie als radiologie is er weinig zelfstandigheid. De vakgroepen willen
hiernaar gaan kijken, met als doel om de zelfstandigheid te vergroten. Het is opvallend
dat ‘Motivational Interviewing’ en het Medische Informatiekunde-onderwijs vaak uitvalt.
Daarnaast is dit onderwijs langdradig en niet interactief. De vakgroep gaat hier
achteraan.
- Sanne en Ilse hebben een gesprek gehad met Yvonne Garst over de nieuwjaars enquête.
We hebben het gehad over de voordelen van het online aanbieden ten opzichte van het
op papier aanbieden van de enquête. Yvonne is benieuwd naar de respons als wij het
online aanbieden. Als we ervoor kiezen om het online aan te bieden kunnen we ervoor
kiezen om dit middels een link of een qr-code te doen. We kunnen de enquête niet op
papier en online aanbieden. We moeten kiezen.
- Johanna heeft op woensdag gesproken met Hotze Lont over het voorstel van de
responsiecolleges. Johanna had enkele opmerkingen en toevoegingen (m.n. het extra
initiële SR plan voor toevoeging van thema's op het discussieforum). Dhr. Lont en
Karline Timmermans hadden echter nog hun twijfels bij het zo prominent invoeren van
die thema's. Uiteindelijk is ervoor gekozen het onder het kopje 'vragen' te verwoorden
die zullen worden besproken met dhr. Linthorst.
7. Punten PR
- Stijn moet zijn stukje voor de website nog schrijven.
- Pepijn gaat een stukje schrijven voor de lustrumeditie van Emphasis. De deadline is 1
januari 2019.
- Daniëlle is bezig met de schermen op plein J.
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-

Er komt deze week nog een keer een promotie voor de vacature voor
Examencommissielid master Geneeskunde.
- De houders voor de Nieuws Flush zijn besteld. Liesanne heeft een voorstelstukje
geschreven. Volgende week is de krant klaar om te printen; Hanna gaat de krant in
elkaar zetten.
8. Mededelingen
Er waren geen mededelingen.
9. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
10. Nieuwjaars Enquête
De enquête kan niet zowel op papier als online, dus we moeten een keuze maken. We
hebben de voorkeur voor een online enquête. . We moeten goed kijken naar de uitvoering.
Een persoonlijk eindscherm, met bijvoorbeeld als hoeveelste je de enquête hebt ingevuld,
lijkt ons wenselijk. Als laatste vraag kunnen we in ieder geval vragen of studenten de
enquête liever op papier hadden ingevuld. Er lopen deze periode drie enquêtes; een idee is
om hier een Facebook bericht over te maken. Hierin kan dan informatie gegeven worden
over de verschillen tussen de enquêtes.
Ilse en Johanna gaan kijken voor een goede datum en tijd om de Nieuwjaars enquête te
houden in de collegezalen.
We willen als cadeautje alsnog graag een chocoladeletter geven. Manon gaat navragen hoe
vorig jaar het cadeautje (d.w.z. de kans om een cadeautje te winnen) voor masterstudenten
was geregeld.
De commissies hebben deze week de vragen af. Vragen waar je als commissie niet uitkomt
gaan we volgende week op de PV bespreken.
11. Studentenkliniek
Het projectvoorstel vinden we goed bedacht, maar we zijn tegen een verplichting van dit
project in de bachelor. Ons advies over het plan is negatief om de volgende redenen:
- Tijd-technisch is het niet haalbaar voor studenten. Het geeft een grote werkdruk, terwijl
de werkdruk nu al een punt van discussie is;
- Er zijn al mogelijkheden voor studenten om in een medische omgeving te werken, zelfs
met de mogelijkheid om hierdoor een vrijstelling van een stage te regelen. Dit zou geen
verplichting moeten worden, maar een keuze;
- Onderwijs dient niet te worden uitbesteed aan een commercieel bedrijf;
- Er is geen zekerheid over het salaris;
- De kwaliteit van onderwijs is onmogelijk te waarborgen. Studenten worden over tal van
locaties verdeeld die niet aan de medische faculteit verbonden zijn;
- Er is geen zekerheid dat de competenties die geschetst worden daadwerkelijk
aangeleerd zullen worden. Bovendien is het grootste deel verpleegkundige handelingen;
- Indirect worden studenten betaald om studiepunten te halen. Dit vinden wij niet passen
bij een universitaire opleiding;
- Een verplichting van dit plan zou betekenen dat studenten minder tijd hebben voor
andere extracurriculaire activiteiten. Dit past niet bij onze wens voor meer student
engagement.
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Op basis van bovengenoemde argumenten, sluiten we ons aan bij het negatieve advies van
vorig jaar. We zijn het ook eens met het advies van de opleidingscommissie van vorig jaar.
We gaan in gesprek met dhr. Bosscha en gaan onze argumenten verwerken in een nieuwe
brief.
12. SR-week
Pepijn heeft zowel een formeel als een informeel organogram gemaakt. Op de formele poster
kunnen nog foto’s van de desbetreffende personen worden toegevoegd. Pepijn gaat de
posters nog aanpassen en presenteert volgende week de nieuwe versie.
We gaan de posters ook nog netjes uitwerken om op de Facebook en de site te zetten. Ilse
gaat het verwerken in een Prezi, die kan worden gebruikt bij collegezaalpraatjes.
Hanna en Daniëlle gaan een indeling maken voor de SR week. Sanne gaat deze week de
werkvergunning aanvragen. Ilse gaat morgen Lieuwe vragen of we de maquette van de MB
kunnen lenen.
De taakverdeling staat in de PR planning op de Drive.
We gaan allemaal tekst voor op ansichtkaart bedenken, iets grappigs zoals ‘De student weet
raad’ of iets van coassistent confessions. Iets met kerst mag ook.
13. OTgen notulen vaststellen
De OTgen notulen van 21-11-2018 zijn besproken en vastgesteld.
14. OTgen nabespreken
Dit punt is vertrouwelijk en wordt daarom niet genotuleerd.
15. WVTTK
Er is niets verder ter tafel gekomen.
16. Rondvraag
- Willen er nog mensen mee naar het IFD met Pepijn en Manon? Nee, behalve misschien
Daniëlle.
- Liesanne gaat dhr. Romijn vragen of we ons inderdaad allemaal kunnen aanmelden voor
het Diesdiner.
- Vraag over het communicatieplan van de master: naast het punt CoRaad komt nog een
vak met SR. Ergens moet nog in verwerkt worden dat je via de DSSD vragen kan stellen
over de planning van coschappen. Dit punt wordt verder besproken in de
mastercommissie.
- Gangborrel van de SR (12 december): wat moeten wij hiervoor regelen? Stijn regelt dit.
Het begint rond 18:00 uur.
- We kunnen 250 pennen bestellen voor 140€. We hebben 50€ begroot hiervoor. We
kunnen het overige deel van het geld halen uit het budget voor de
verkiezingsactie/infoavond. Sanne gaat pennen bestellen.
- Als je tijd hebt, kijk dan even naar het stukje van Liesanne voor de Nieuws Flush.
17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
18. Actielijst
1.
Liesanne Gaat dhr. Romijn vragen of we ons inderdaad allemaal kunnen
aanmelden voor het Diesdiner.
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2.

Sanne

3.
4.
5.

Maartje

6.
7.
8.
9.

Hanna

Ilse

10.
11.
12.
13.

Johanna

14.

Stijn

15.
16.

Pepijn

17.
18.
19.
20.

Gaan de onderwijsregeling dubbele master en nominaalregeling
vergelijken met de oude regelingen.
Gaat een werkvergunning aanvragen.
Gaat pennen bestellen.
Gaan de onderwijsregeling dubbele master en nominaalregeling
vergelijken met de oude regelingen.
Gaat de krant in elkaar zetten.
Gaat een indeling maken voor de SR week met Daniëlle.
Gaat een update stukje voor de SR krant schrijven.
Gaat kijken voor een goede datum en tijd om de Nieuwjaars enquête te
houden in de collegezalen van MI.
Gaat het organogram verwerken in een Prezi.
Gaat morgen Lieuwe vragen of we de maquette van de MB kunnen
lenen.
Gaat de opmaak van de stroomschema’s verzorgen.
Gaat kijken voor een goede datum en tijd om de Nieuwjaars enquête te
houden in de collegezalen van Geneeskunde.
Gaat zijn stukje voor de website nog schrijven.

Gaat een stukje schrijven voor de lustrumeditie van Emphasis.
Gaat de posters nog aanpassen en presenteert volgende week de
nieuwe versie.
Manon
Gaat navragen hoe vorig jaar het cadeautje (d.w.z. de kans om een
cadeautje te winnen) voor masterstudenten was geregeld.
Daniëlle Gaat een indeling maken voor de SR week met Hanna.
Gaat een stukje over de Awareness week (What’s next) schrijven.
Iedereen Gaat een tekst voor op de ansichtkaarten bedenken.

19. Nieuwe agendapunten
- Nieuwjaars enquête
- SR week
20. Einde vergadering
Liesanne sluit de vergadering om 20:50.
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