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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 19 februari 2018
Aanwezige
raadsleden

Sofie ten Brink, Milou van Goor, Nikki Lemmers, Judith Scherpenisse, Patrick Witvliet

Afwezig

Youri Broekhuizen, Janneke Hendriks, Michelle Ruhe

Gast

Vincent Stangenberger, Daan Zilver

Notulist

Bodine Schotsman

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

Opening
Persoonlijk
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Punten PR
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Addenda OER
CSR: welke factoren dragen bij aan burn-out in medezeggenschap?
Zij-instroom advies
Bezoek RvA 19:30
Bijdrage aan het Maatschappelijk Jaarverslag 2017
OTgen onderwerpen bedenken (geen VS)
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering
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1. Opening
Judith opent de vergadering om 18:47uur.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- Het is niet gelukt de informatiemail over de SR naar alle MI studenten te mailen. We
willen dit als nog gaan doen. Nikki maakt de informatiemail.
4. Doorlopen actielijst
- Sofie heeft de mail over de lunch & learn-sessie van de chirurgie doorgestuurd naar
Janneke en Milou.
- Nikki gaat naar de verkiezings-PR brainstorm van de CSR.
- Milou heeft de FSR-VUmc teruggemaild over de sollicitatiecommissie.
- Milou heeft de medische psychologie teruggemaild. We kregen een reactie terug dat ze
nog mensen zoekt die mee willen denken uit jaar 3 en uit de master. Judith heeft het al
tegen de JVT gezegd, maar ze hebben nog niet gereageerd. Milou gaat het in de appgroep
met oud-raadsleden gooien om te kijken of iemand van hun interesse hierin heeft. Milou,
Judith, Nikki en Patrick kijken ook nog of ze zelf kunnen.
- Judith en Sofie hebben de vergoeding voor de raadassistenten uitgezocht.
- Nikki heeft het stukje over de uitslag van de MI-enquête op Facebook gezet.
- Michelle gaat niet uitzoeken of de AMC-taxi gebruikt kan worden om studenten met een
functiebeperking naar IWO te brengen.
- Youri en Michelle hebben een poll aangemaakt op Facebook over de WiFi.
- Michelle heeft het stukje over de Studenten research website gemaakt en naar Nikki
gestuurd.
- Sofie gaat nog de evaluaties coschappen naar Yvonne mailen.
- Michelle en Sofie gaan nog naar de A-Z lijst van de UvA kijken.
- Milou gaat het stukje schrijven voor de Emphasis over het student-engagement plan van
Jim en mailt het vervolgens naar iedereen door.
- Janneke maakt nog een datumprikker aan voor eind mei/begin juni voor een etentje met
de RvA.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 12/02/2018 zijn besproken en vastgesteld.
- De informatievoorziening omtrent de verplichte symposia tijdens de SAS is slecht. Nikki
gaat Marcel Fabriek mailen of het misschien een goede mogelijkheid is om een algemeen
mailtje naar studenten te sturen met informatie over dat dit verplicht is en daarnaast
met de vraag of het op Blackboard op de juiste plek kan worden gezet.
6. Updates
- Van 16 april t/m 20 april is de Mental Healthweek. We gaan kijken wanneer een goede
dag is om een activiteit op het AMC te houden. We moeten hiervoor kijken naar de
roosters van de bachelor studenten. We gaan dit op de PV van volgende week (26/02)
bespreken.
- Youri had aangegeven een vraag te hebben over de update omtrent de decentrale
selectie. Sofie en Judith leggen dit persoonlijk een keer aan Youri uit.
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7. PR punten
Er zijn geen nieuwe PR punten aangedragen.
8. Mededelingen en rondvraag
- De masterenquête is sinds gisteren gesloten. Patrick gaat er achteraan en mailt het door
naar Nikki, zodat Nikki er de komende twee weken aan kan werken.
- Het overdrachtsweekend is tegelijk gepland met het LOF-weekend. We moeten de
datum dus gaan verzetten. Patrick zet dit op de mail.
- Youri heeft gesproken met Ilse (MI-raadslid van vorig jaar) over de OER. Ze vertelde dat
vorig jaar het OTMI alle suggesties en toevoegingen heeft aangepast, tenzij ze er een
oprecht goede reden voor hadden. Er is dus niets blijven liggen van vorig jaar waar we
rekening mee moeten houden.
9. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
10. Bezoek RvA
- Vincent Stangenberger en Daan Zilver zijn bij de PV aangeschoven.
- Het OER proces:
o Bij MI zijn er elk jaar veel problemen geweest: zo stond een aantal jaren terug de
aanmeldapplicatie ter discussie (studenten konden zich zelf aanmelden voor
onderwijs, dit wilde ze via de OER verplicht stellen terwijl er geen keuze
onderwijs is voor MI). De raad heeft toen niet ingestemd met de OER.
o De OER staat eigenlijk altijd wel echt als een huis en elk jaar verandert er dan
ook weinig aan de OER.
o Onderwerpen die vaak aan bod komen: wanneer de herkansingen moeten
worden gehouden, aanmelden, automatisch inschrijven.
o Valkuilen OER: laat je niet onder tijdsdruk zetten.
o De RvA kijkt naast de SR ook altijd goed naar de OER.
o Een brainstorm sessie met studenten is een goede manier om met nieuwe ideeën
te komen voor in de OER. Dit kan bijvoorbeeld met de JVT’s worden gedaan.
- We moeten niet te bang zijn om kleinere dossiers te laten vallen.
- Elke week leest in ieder geval 1 iemand van de RvA de notulen. De RvA let vooral op de
grote lijn en alleen als er echt iets heel erg principieel fout gaat dan laten ze het weten.
Mocht de SR iets specifieks willen weten dan kunnen ze altijd de RvA mailen.
- De struikelblokken van de raad zijn vaak de overdracht en de OER.
- Milou gaat mailen dat we graag nog een reactie willen op de input die we vanuit de SR op
de OER van de bachelor geneeskunde hebben gegeven (van MI hebben we deze namelijk
al wel gekregen). Daarnaast gaan we ook vragen of dit de OER is waarmee we de
informele ronde ingaan.
- De RvA heeft een documentje gemaakt met antwoorden op onze vragen. Ze zullen deze
nog doorsturen.
- De SR heeft twee weken de tijd nodig om de input van de RvA op de bachelor-OER te
kunnen verwerken. Hier moet rekening mee worden gehouden. Op 12 maart heeft de SR
de OER af en stuurt deze door naar RvA, zodat de week erna de RvA kan reageren (die
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hebben dan vergadering en geven input) en vervolgens kan dan op de PV van 19 maart
alles worden besproken inclusief de input van de RvA.
11. Addenda OER
- We hebben van Hotze Lont antwoord ontvangen over onze vraag of de regelingen naast
de OER als bijlage van de OER konden worden toegevoegd. Hij kwam met een afspraak
uit 2012, waarin was uitgezocht hoe zaken toentertijd konden worden verdeeld tussen
de OER, de regels- en richtlijnen van de EC en de aanvullende regelingen. Er was toen
ook afgesproken dat de SR jaarlijks om advies zou worden gevraagd over de aanvullende
regelingen (iets dat in de praktijk niet gebeurd is). Hotze stelt voor dit zo te houden,
maar weer netjes de adviesverzoeken te starten, dit willen de OT’s ook graag.
- In de BaCo is besproken dat we de regelingen toch graag als bijlage willen zien,
aangezien het dan voor iedereen duidelijker is en de regelingen zo nooit vergeten
kunnen worden.
- Iedereen van de raad is het ermee eens om hier toch nog achteraan te gaan. Judith en
Milou gaan samen langs bij het OTgen en gaan daarnaast het OTgen hier ook over mailen
met Hotze in de CC. We gaan hierbij vermelden dat we instemmingsrecht willen hebben
op de bijlagen.
- Daarnaast gaan we nog goed checken welke zaken die in de regelingen staan eigenlijk in
de OER zelf thuishoren.
12. CSR: welke factoren dragen bij aan burn-out in medezeggenschap?
De CSR gaat zich bezighouden met burn-outs in medezeggenschap en studentenbesturen. In
de PV van de CSR hebben is er gebrainstormd over factoren die bijdragen aan burnoutklachten. Hier kwam onder andere de afgevaardigdenfunctie uit. Tijdens komende PV
van de CSR zal dit weer worden besproken en ze willen van ons weten of wij dingen weten
die bijdragen aan een burn-out. De volgende factoren zijn tijdens de PV besproken: voltijd
studie, persoonlijke omstandigheden, slechte samenwerking, persoonlijkheid. Echter, dit
zijn algemene factoren die niet per se voor medezeggenschap gelden. Dit gaan we erbij
vermelden. Daarnaast gaan we benoemen dat de afgevaardigdenfunctie gewoon veel uren
en veel werdruk geeft.
13. Zij-instroom advies
- Tijdens de afgelopen vergadering met het OTgen is ons gevraagd of wij naar het plan
willen kijken voor het nieuwe zij-instroom protocol voor Epicurus.
- Het is vreemd dat OVV-3 voorafgaand aan OVV-2 wordt getoetst. We gaan daarom
vragen wat OVV-3 precies inhoudt en of je de kennis van OVV-2 of andere voorkennis
nodig hebt om OVV-3 te kunnen volgen.
- Daarnaast willen we een duidelijker antwoord op de vraag krijgen of er een precieze
omschrijving komt van wat de te leren studiestof (dus een overzicht met daarin wat je
uit welk hoofdstuk moet weten, etc.).
- We gaan een afspraak met Jan Hindrik Ravesloot maken om de inhoudelijke vragen te
bespreken. Milou gaat hier met (misschien) Michelle heen.
14. Bijdrage aan het Maatschappelijke Jaarverslag 2017
We zijn benaderd door mw. Hink (stafmedewerker van de RvB) met de vraag of we een
bijdrage willen leveren aan het Maatschappelijk Jaarverslag 2017. Judith heeft hiervoor een
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stukje geschreven en ingediend als vergaderstuk. De raad stemt in met het stukje en het
toezenden ervan aan de RvB.
15. OTgen onderwerpen bedenken (geen VS)
De komende vergadering met het OTgen staat tegelijk gepland met de voorlichting van de
master voor derdejaars. Echter, voor nu laten we de vergadering gewoon op deze datum
staan en kijken we eerst of we agendapunten hebben.
Tijdens de komende OTgen vergadering willen we het punt visitatie weer bespreken.
Michelle en Milou zijn bezig met het verplaatsen van de keuzevakken naar het derde jaar.
Iedereen denkt voor de volgende PV (26/02) weer na over agendapunten voor tijdens het
OTgen. Judith mailt het OTgen of zij nog agendapunten hebben en daarbij een vergaderstuk.
16. WVTTK
17. Mededelingen en rondvraag
18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
19. Actielijst
Wie?
Wat?
Michelle

Zoekt uit of de AMC-taxi gebruikt kan worden om studenten met een
functiebeperking naar IWO te brengen.

Sofie

Sofie mailt de evaluaties van de coschappen naar Yvonne

Michelle, Sofie

Michelle en Sofie gaan naar de A-Z lijst van de UvA kijken.

Milou

Milou schrijft het stukje over de Emphasis over het student-engagement plan
van Jim en mailt het vervolgens naar iedereen door

Janneke

Maakt een datumprikker aan voor eind mei/begin juni voor een etentje met de
RvA

Milou, Judith,
Nikki en Patrick

Milou gooit in de appgroep met oud-raadsleden wie wil meedenken over de
medische psychologie. Milou, Judith, Nikki en Patrick kijken ook nog of ze zelf
kunnen.

Nikki

Mailt Marcel Fabriek over de informatievoorziening omtrent de verplichte
symposia tijdens de SAS

Patrick, Nikki

Patrick gaat achter de masterenquête aan en mailt het door naar Nikki, zodat
Nikki er de komende twee weken aan kan werken.

Patrick

Patrick mailt iedereen over dat het overdrachtsweekend tegelijk is gepland met
het LOF-weekend en we de datum dus gaan verzetten
Milou gaat mailen dat we graag nog een reactie willen op de input die we vanuit
de SR op de OER van de bachelor geneeskunde hebben gegeven

Milou
Judith, Milou

Judith en Milou gaan samen langs bij het OTgen om het over de addenda van de
OER te hebben en gaan daarnaast het OTgen hier ook over mailen met Hotze in
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de CC.
Milou, Michelle

We gaan een afspraak met Jan Hindrik maken om de inhoudelijke vragen over de
zij-instroom te bespreken. Milou gaat hier met (misschien) Michelle heen

Iedereen

Denkt voor de PV van 26 februari na over agendapunten voor de vergadering
met het OTgen

Judith

Judith mail het OTgen of zij nog agendapunten hebben en daarbij een
vergaderstuk

Nikki

Nikki maakt de informatiemail voor de MI studenten over de SR

20. Nieuwe agendapunten
De volgende nieuwe agendapunten zijn aangedragen:
- Mental Health week
- Stethoscoop gesprekken voorbereiding/verdeling
- OTgen vergaderpunten bespreken + verdelen
21. Einde vergadering
Judith sluit de vergadering om 21:02uur.
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