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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 18 december 2017
Aanwezige
raadsleden

Sofie ten Brink, Milou van Goor, Janneke Hendriks, Kimia Milani Sabzewar, Michelle Ruhe, Judith
Scherpenisse, Kathelijn Verdeyen, Patrick Witvliet

Afwezig

Youri Broekhuizen, Nikki Lemmers

Gast
Notulist

Bodine Schotsman

Agenda
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8.
9.
10.
11.
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14.
15.
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17.
18.

Opening
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
PR puntjes
Vaststellen agenda
Doorspreken OER Epicurus
Doorspreken OER Curius+
Doorspreken OER MI Bachelor
Doorspreken OER MI Master
Doorspreken OER Geneeskunde Master
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering
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1. Opening
Kathelijn opent de vergadering om 18:50.
2. Post in/uit
- Vanaf woensdag 20 december om 08:30 kunnen de kerstpakketten van het AMC worden
opgehaald. Kimia gaat vragen of er ook een pakket voor Bodine is.
- Reminder: 8 januari is het Diesdiner van de UvA.
- Donderdag 11 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers. Het begint
om 15:00 in collegezaal 1.
- Op 24 januari zal er weer een ganglunch georganiseerd worden. Dit keer is IFMSA aan de
beurt. Kimia stuurt een mail naar iedereen met de vraag wie van ons erbij zal zijn.
- We hebben een reactie ontvangen op onze adviesbrief over procedure van de
benoemingen bij de bestuurlijke fusie.
3. Doorlopen actielijst
- Kimia heeft aan Roos van Rhijn doorgegeven dat Judith zich opgeeft voor de SoCo.
- Kathelijn heeft bij Pieter Tamminga nagevraagd hoe het zit met de onderwijsevaluaties
die niet meer worden gepubliceerd: de OR heeft gevraagd de onderwijsevaluaties niet
meer te publiceren, omdat deze privacy gevoelige informatie bevat en er vaak makkelijk
terug te herleiden is over welke docent de uitkomsten gaan. Echter, dit heeft niks met
vak-evaluaties te maken. Kathelijn gaat er bij de Gemeenschappelijke Vergadering (GV)
van de COR en CSR nog een keertje naar vragen.
- Patrick heeft gemaild over het studiemateriaal van de farmacologietoets wat nog niet
online staat. Het is niet bekend of het er inmiddels wel al opstaat.
- Er is deze maand een nieuwsbrief voor de master uitgegaan. Kathelijn heeft daarnaast
bij de nieuwe communicatieadviseur Margot Bary benadrukt dat we vanuit de faculteit
ook een Facebook-pagina willen. Zij was het hier mee eens en ging het voorleggen.
4. Vaststellen notulen
De notulen van 4/12/2017 zijn besproken en vastgesteld.
5. Updates
- Janneke gaat met Marcel Fabriek om de tafel zitten om de MPV (medische professionele
vorming) in de master te bespreken. Deze bespreking is 20 december om 17:00. Als je
wilt aansluiten neem dan eerst even contact op met Janneke.
6. Mededelingen en rondvraag
- Voor 5 januari moeten er stukjes worden geschreven voor de Emphasis. Milou en
Janneke gaan stukjes schrijven (als master- en bachelorstudent) in de vorm van “Een
dag/week in het leven van een SR lid”.
- Sofie gaat het promotiemateriaal voor het symposium van onze schermen afhalen.
- Vraag vanuit de raad: krijgen we altijd een reactie terug op een door ons verzonden
adviesbrief? Ze moeten binnen 12 weken een reactie geven. Tijdens het volgende
gesprek met Maas Jan gaat Kathelijn nog een keertje benadrukken dat we een
terugkoppeling heel erg waarderen.
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Youri is bij de werkgroep over de collegezaalverbouwing geweest. Hierbij is onder
andere een plan van eisen opgesteld voor de MI-zaal voor dingen die op dit moment
missen in collegezaal 1 (zoals een klok, goede temperatuurregeling, etc.).
- Youri heeft ook met faciliteiten gesproken. Er is een betere klok besteld voor collegezaal
1. Daarnaast hebben ze de basistemperatuur in collegezaal 1 verhoogd en ze gaan kijken
of het temperatuursysteem te koppelen is aan de roosters, zodat bij aanvang van het
college de zaal warm is.
- De CSR heeft ons gemaild over de OC verkiezingen. Dit jaar zijn er geen OC verkiezingen
op de faculteiten. De CSR wil een brief laten ondertekenen door alle facultaire raden met
daarin dat we op de faculteit financiering willen voor de verkiezingen. Het gaat over het
studiejaar 2018/2019. Kimia gaat de brief ondertekenen.
- Op www.denkmee.uva.nl is onder andere het allocatiemodel gepost. Studenten en
medewerkers kunnen hier een mening achterlaten over het allocatiemodel. Tot 19
december is het mogelijk hier reacties te plaatsen. Kathelijn houdt ons hierover op de
hoogte.
- Sofie gaat er achteraan dat Mozaïek ons scherm op plein J deelt en gaat hierover met
Mozaïek in overleg.
7. PR puntjes
De volgende updates/stukjes zullen op de Facebook worden geplaatst:
- De reiskostenvergoeding voor coassistenten. Patrick gaat dit schrijven.
- Een stukje over hoe je voor te bereiden op de farmacologietoets in de master (onder
andere door de clips te bekijken)
- Een stukje over het sein van de collegezaal (na de vakantie, eerste week van januari).
- Sofie gaat op 22 december een stukje plaatsen om de studenten een fijne vakantie te
wensen.
8. Vaststellen agenda
Het agendapunt “Nieuwjaarsactie” is toegevoegd aan de agenda.
9. Doorspreken OER Epicurus
- Alle groen gemarkeerde voorstellen in het OER bestand zijn door de raad goedgekeurd.
- Artikel A.4.3b.2: de vraag is of hier een eigen mentor wel wenselijk. De mentor geeft
sowieso niet de eindbeoordeling. Dit voorstel wordt dus niet meegenomen.
- Artikel A4.12.3 Er moet goed naar de bezwaartermijn worden gekeken. We willen de
bezwaartermijn verstrengen. Daarnaast willen we dat het mogelijk wordt dat als er
bezwaar is ingediend en dit bezwaar is goedgekeurd, het mogelijk moet zijn om opnieuw
(door iemand anders) bezwaar in te dienen. Dit voorstel is goedgekeurd.
- Voor alle OER’en geldt: we gaan een opmerking maken dat er in de OER niet mag worden
verwezen naar een link, maar dat de informatie als addendum moet worden toegevoegd
of kort worden uitgelegd. Daarnaast moeten de links gecheckt worden want veel
bevatten erg oude informatie.
- Artikel 7.2.3: Het voorstel is dat een student die niet aan de gestelde eisen voldoet alleen
geen tentamens mag maken van het tweede studiejaar maar wel gewoon onderwijs mag
volgen. Dit voorstel zal niet worden meegenomen.
-
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10. Doorspreken OER Curius+
- Alle groen gemarkeerde voorstellen in het OER vergaderstuk zijn door de raad
goedgekeurd.
- Overgangs- en slotbepalingen zijn niet opgenomen in het pdf met instemmingsrecht:
deze opmerking zal niet worden meegenomen.
11. Doorspreken OER MI Bachelor
- Artikel 4.1.6: De SR ziet graag dat dit artikel wordt verwijderd, aangezien dit ook al
wordt genoemd in artikel 3.2.5 wordt verwijderd.
- Artikel 4.9.2: Er moet duidelijker (meer gespecificeerd) worden vermeld waar in de
online leeromgeving je precies meer informatie kan vinden.
- Artikel 4.11.2: de term ‘waaronder’ suggereert dat er meer procedurele vereisten
bestaan. Deze vereisten moeten worden vermeld. Dit artikel is waarschijnlijk
overgenomen uit andere OER’en. We moeten er dus op letten dat dit ook in de andere
OER’en als voorstel wordt meegenomen.
- Alle groen gemarkeerde voorstellen in het OER vergaderstuk zijn door de raad
goedgekeurd.
12. Doorspreken OER MI Master
- Artikel 4.2.5: Docenten bepalen nu zelf wat valt onder het woord “representatief” valt.
Daarom worden veel oefenmaterialen toch niet op Blackboard geplaatst. Het is voor de
student en docent niet duidelijk wat voor oefenmateriaal geplaatst kan worden. We
moeten er als SR op letten dat er goede representatieve oefententamens op Blackboard
worden geplaatst. In de OER staat dit artikel verder wel goed geformuleerd, dus we gaan
dit voorstel niet meenemen. Dit geldt ook voor de andere OER’en.
13. Doorspreken OER Geneeskunde Master
- Artikel 4.8.4 (ook in de OER MI): Het is niet duidelijk wat hier precies bedoeld wordt met
de term “deeltentamens”, zoals welke vakken hier toe behoren. Bij de OER van MI willen
we noemen dat het vak 1.3 als uitzondering voor deze regel geldt. Er moet in alle OER’en
duidelijk worden vermeldt wat in het curriculum deeltentamens zijn.
- Artikel A1.1.2 (OER Curius+): De zin “Zowel deel A als deel B is opleidingsspecifiek”, zal
op een gelijke manier als in de OER van Curius+ aan alle andere OER’en worden
toegevoegd.
- Alle groen gemarkeerde voorstellen zijn door de raad goedgekeurd.
- Artikel 7.1.2: hier zal worden toegevoegd “met de instemmingsbevoegdheid van de OC”.
- De studentenraad stelt voor om een artikel over onderwijsevaluaties toe te voegen, zoals
bedoeld in WHW art. 7.13 lid 2 onder a1. Dit zal als voorstel worden ingediend en het
voorbeeld dat Sofie heeft gegeven zal worden voorgesteld als mogelijk voorbeeld (alleen
“de Coraad” en de punten 4 en 5 zullen hierbij worden weggelaten).
- De studentenraad stelt voor om een nieuw artikel 4.3a toe te voegen over het DuMaprogramma. We gaan dit voorstel meenemen, waarbij we ook gaan vermelden dat we
graag zien dat alle trajecten als bijlage bij de OER (in hetzelfde document) worden
toegevoegd.
- Artikel 4.7: Deeltijdpakket: Misschien moeten we hierbij vragen om meer
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uitzonderingen en een duidelijkere omschrijvingen. Dit voorstel wordt meegenomen.
Artikel 4.8: er staat niet omschreven wat de consequenties zijn als je een “ONV” of “NAP”
haalt. Ook staat er niet vermeld hoe je dit kan herkansen. Dit voorstel wordt
meegenomen.
- Artikel 4.6.2: De vermelding dat de eindcijfers 5,1 tot en met 5,9 niet mogen worden
toegekend is overbodig, want er wordt toch altijd afgerond op hele cijfers. Dit kan
verwarring opwekken en dus gaan we adviseren dit artikel te laten vervallen. Er moet
eerst wel gekeken worden of dit artikel wel verwijderd mag worden.
- Cijferregelgeving: is er vanuit centraal geregeld dat een 5.5 als cijfer als voldoende geldt?
Als er in de master OER niet staat dat er wordt afgerond naar een heel cijfer dan moet er
wel in komen te staan dat een 5.5 voldoende is. Hier moet dus op gelet worden.
- Artikel 7.1.4: We gaan navragen waarom dit artikel vermeld wordt.
- Artikel 3.1.5: In dit artikel staat vermeld dat het vaardigheidsonderwijs uit het 3e
bachelorjaar, niet langer dan 3 jaar voor de (her)start van de coschappen behaald mag
zijn. In de praktijk geldt dit echter ook voor het IHK coschap. De CoMa gaat eerst zelf
uitzoeken hoe dit zit en we gaan dit op dit moment niet voorstellen als bepaling in de
OER. Er moet ondertussen wel worden uitgezocht of het coschap IHK als
vaardigheidsonderwijs kan dienen.
- Artikel 4.6.1: “door de examencommissie vastgestelde regels”; het is onduidelijk welke
regels hiermee bedoeld worden. Er wordt eerst uitgezocht wat er precies met deze
regels bedoeld wordt.
- Opmerking van Youri: de nieuwe OER wordt gebaseerd op de model-OER. Daar staan
alle nieuwe bepalingen betreffende de wijziging in de WHW over de OC in.
14. Nieuwjaarsactie
- Janneke heeft een offerte aangevraagd voor het sturen van nieuwjaarskaarten naar alle
studenten. We gaan de kaarten de eerste week van januari versturen. Op de kaart komt
een leuke, informatieve boodschap. Janneke gaat de kaart ontwerpen en stuurt het
ontwerp voor de kerst naar iedereen door. Kimia gaat bij de onderwijsadministratie een
adressenlijst opvragen.
- In januari kunnen we nog nadenken over een andere leuke actie die we in
januari/februari willen doen.
15. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
16. Mededelingen en rondvraag
Er zijn geen mededelingen en vragen.
17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
18. Actielijst
Wie?
Wat?
Kimia
Stuurt een mail naar iedereen over de ganglunch
Milou
Stuurt een nieuwe datumprikker naar iedereen voor de trainingen
Sofie
Sofie gaat er achteraan dat Mozaïek ons scherm op plein J deelt en gaat
-
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hierover met Mozaïek in overleg
Patrick
Schrijft een stukje over de reiskostenvergoeding voor coassistenten
Sofie
Plaatst een stukje op Facebook om de studenten een fijne vakantie te
wensen.
Janneke
Maakt een ontwerp van de nieuwjaarskaart en stuurt deze voor de kerst
naar iedereen op
Kimia
Gaat bij de onderwijsadministratie een adressenlijst opvragen
19. Nieuwe agendapunten
Voor de volgende vergadering is het agendapunt “Emphasis” aangedragen.
20. Einde vergadering
Kathelijn sluit de vergadering om 20:58.
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