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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 30 april 2018
Aanwezige
raadsleden

Jason Biemond, Sofie ten Brink, Nikki Lemmers, Michelle Ruhe, Judith Scherpenisse, Maartje
Serlé

Afwezig

Milou van Goor, Janneke Hendriks, Youri Broekhuizen, Patrick Witvliet

Gast

Fatima Kamal

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
Uitleg Peer tot Peer project (Fatima Kamal)
OTgen nabespreken/goedkeuren notulen
OER bachelor GNK goedkeuren
Hervorming beoordelingssysteem master
Sinterklaas enquêtebachelor geneeskunde
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Nieuwe actielijst
Einde vergadering
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1. Opening
Judith opent de vergadering om 18:52uur.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- Inventarisatie faciliteiten: er zijn geen aanvullingen op de CSR.
4. Doorlopen actielijst
- De BaCo gaat nog nadenken over wat leuk is om te plaatsen over de sinterklaasenquête.
- Sofie gaat het nieuwe smoelenboek naar de verschillende gremia rondsturen.
- Nikki heeft de IMS-enquête op Facebook gepromoot.
- Het DB gaat nog naar de tekst van de petitie WOinActie kijken en tekent deze eventueel.
- Het DB heeft het punt van de Deutsche Bank verder opgepakt.
- Jason heeft navraag gedaan bij de CSR waarom de website niet werkt. Het blijkt een
groot probleem te zijn waar iedereen mee zit.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 23/04/2018 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- OER oefententamens MI: Zoals het er nu staat komt er een toetswijzer. Dit houdt in dat
er duidelijk per onderwerp verwezen wordt naar opdrachten die tot dat onderwerp
gerekend worden. Het is dus niet zo dat er een toetsmatrix komt met per onderwerp een
oefenvraag. Er wordt dus puur verwezen naar een opdracht. Echter, de Raad wil een
echt representatief oefententamen. Dit is een breekpunt voor de SR en zal besproken
worden tijdens de OTMI vergadering op donderdag 3 mei.
- DB updates:
o Afspraak gehad met mevr. Groenendijk. Volgende onderwerpen zijn besproken:
▪ Posterborden op WC deuren
▪ Genderneutrale toiletten
▪ AMC taxi voor UvA studenten met functiebeperking.
Voor de eerste twee ging ze uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. We horen terug
van directoraat services. De AMC taxi vanaf het metrostation naar de ingang bestaat
niet meer, dit was een tijdelijke oplossing vanwege de verbouwingen. Bij de
verbouwingen van de entree van het AMC komt waarschijnlijk weer een tijdelijke
pendeldienst. Het directoraat services wil wel meedenken met de facilitatie van
studenten met een functiebeperking die naar het IWO moeten. Binnen het AMC
bestaat wel begeleiding voor patiënten. Hier zijn echter wel aanzienlijke kosten mee
gemoeid. Besproken is dat we aan centraal niveau doorgeven dat de relevante UvA
afdeling contact op kan nemen om te bespreken hoe dit verder op te pakken. Dit
heeft Michelle met Jason besproken en hij brengt het naar de CSR.
o TBL-zalen: We hebben aangegeven dat het OTgen aanloopt tegen een tekort aan
TBL-zalen. We hebben aangedragen dat hiermee rekening kan worden gehouden
bij de verbouwing van CZ-2/3. Echter mag MI hierbij niet benadeeld worden. We
zijn van plan dit eerst met prof. dr. Jaspers te bespreken.
o Wachttijd master geneeskunde: Door minder pakketten aan te bieden kan wel
kritischer worden gekeken naar de aangeboden stageplaatsen.
o Het DB heeft vragen geformuleerd over de brief over Deutsche bank.
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Inwerkweek: Michelle gaat een taakverdeling voor de herziening van het
inwerkboek maken. Het huishoudelijk reglement moet nog op de PV worden
besproken.
o Faciliteiten SR: De CSR heeft ons gevraagd welke faciliteiten we missen, we emailen of mensen hier over nadenken en vragen dit op de PV bij post-in.
o Groepsevaluatie besproken. We gaan ook de organisatie van de raad evalueren,
ten behoeve van de volgende raad.
o Ganglunch: we doen een borrel in plaats van een lunch.
o ASVA lidmaatschap: we zijn lid geweest van de ASVA, maar hebben dit laten
verlopen. We gaan kijken wat we eraan zouden hebben.
o Dossierhoudersoverleg uitnodigingen: veel CSR-leden e-mailen voor hun
overleggen individuele FSR-leden. Dit is onhandig omdat daardoor bij het DB
geen overzicht bestaat welke overleggen plaatsvinden, ze niet in de SR-agenda
staan en niet alle relevante commissies betrokken zijn. Voor veel centrale
dossiers hebben wij per opleiding een dossierhouder, degene die naar het
overleg gaat zou moeten overleggen met alle betrokken dossierhouders. We
vragen de CSR voortaan de uitnodigingen in ieder geval (ook) naar de SR-mail te
sturen.
o Overleg met mevr. Feenstra en mevr. Koppelman (finance and control) over
allocatiemodel en begrotingscyclus. Wij hebben aangegeven dat het apart in
kaart brengen van de facultaire geldstromen bij kan dragen aan de communicatie
met centraal, omdat vanaf centraal niveau steeds wordt aangegeven dat voor
hun niet duidelijk is hoeveel geld de FdG nodig heeft. Bovendien zou dit inzicht
geven in het aantal voor onderwijs te roosteren uren voor docenten. Echter heeft
F&C aangegeven dit niet apart te zullen doen. Dit zou erg ingewikkeld worden en
zou een fictieve berekening zijn.
o Judith heeft op 25-04-2018 de UvAdata knoppentraining gevolgd.
Afgevaardigde updates:
o Jason is naar de PV van de CSR geweest waar de volgende onderwerpen zijn
besproken:
▪ Diversity officer: Er was een diversity officer die een vrij boze brief in de
krant had geplaatst over dat zij niet al te veel ging doen aan diversiteit. Er
was een brief door studenten opgesteld om haar hierop aan te spreken.
De CSR heeft deze brief niet gesteund vanwege de toon en omdat ze te
laat was betrokken in de redactionele procedure. Inmiddels is de brief
gepubliceerd in trouw.
▪ M-OER: De M-OER werd besproken op welke punten aangepakt moeten
worden
▪ Eerstejaars in Medezeggenschap: Ging met name over de vergoeding
voor eerstejaars en de geldigheid van het BSA. CSR wil eerstejaars zoveel
mogelijk ondersteunen.
o Andere punten waren niet relevant
o Jason is naar de PV van de CSR geweest waar de volgende onderwerpen zijn
besproken:
▪ Instellingscollegegeld: Er komt een brief naar de faculteiten dat er
gekeken moet worden of de hoogte van het ICG wel eerlijk is en of we dit
moeten herzien
o

-
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▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Sustainability: Er wordt een minor over sustainability opgezet, de CSR
sprak haar steun voor de ontwikkeling hiervoor uit.
M-OER: strategie omtrent OER-bespreking is vastgesteld
Numerus Fixus FEB: bachelor van de FEB wil een numerus fixus omdat
er te veel aanmeldingen zijn en dit ten koste gaat van de kwaliteit. De
CSR wil geen numerus fixus en vindt dat het eerste jaar moet bieden als
een onderscheid (bijv. BSA), omdat de studie zelf de beste voorspeller is.
Deutsche bank: De gedachte van de brief is besproken, de CSR steunt
deze brief
Studentassessor: De strategie omtrent de evaluatie van de
studentassessor is besproken
Sterke medezeggenschap: Er wordt geïnformeerd bij de FSR wat er nog
meer nodig is aan ondersteuning
Smoking policy: De CSR besprak wat er gedaan moest worden met
rokers op roeterseiland. De CSR wil streven naar rookzones (gebied, tent
of hok)

CoMI updates:
o Judith is langsgelopen bij dhr. Broens (hoofd bachelor MI) om het te hebben over
de OER en dan met name het punt over representatieve oefententamens.
- CoBa updates:
o Denktank CZ2/3: Nieuwe tekeningen laten zien. Zag er goed uit.. Voorgesteld een
vertegenwoordiger van de Epsteinbar te laten aansluiten bij de werkgroep. Een
optie is ook nog steeds om CZ-5 te verbouwen, alleen gaat er dan erg veel ruimte
verloren. September 2019 is de nieuwe zaal er.
o Afspraak gehad met dhr. Kool. Voor de stopcontacten dienen we contact op te
nemen met dhr. Daemen. Er is de vorige SR beloofd dat dit ging gebeuren. Er
hangt al een scherm is de bibliotheek. Hier mogen wij (faculteits)informatie op
plaatsen. Wij hebben geen oplossing kunnen bedenken voor het rumoer in de
bibliotheek. Het enige wat kan is om tafels weg te halen of een fb-berichtje te
sturen naar de studenten dat ze elkaar moeten aanspreken op te hard praten.
Ebooks en online leren besproken. Dhr. Kool adviseerde hierover een memo te
schrijven waarop onze visie komt te staan. Dhr. Kool wil ons hierin steunen.
o Een vertegenwoordiger van FGw kwam inventariseren hoe onze stilteruimte
(gebedsruimte) eruit zag en of wij tips hadden.
7. Punten PR
- Nikki gaat nog de link delen waarop leerboeken in de vorm van iBooks gratis te
downloaden zijn.
- Sofie gaat nog een stukje schrijven over waar het geld dat is vrijgekomen door het
afschaffen van de studiefinanciering aan wordt besteed.
- De evaluatie van de health week is nog steeds bezig. Jason laat weten als deze klaar is,
zodat we een bericht over de health week kunnen delen.
- Nikki gaat een bericht delen op Facebook over de Ethische Toolkit.
8. Mededelingen en rondvraag
- Iedereen gaat relevante documenten archiveren op de G-schijf.
- Het communicatieteam heeft Margot Bary nog niet gesproken. Aankomende maandag (7
mei) staat er een afspraak met haar gepland. Zodra haar feedback is verwerkt in het
communicatieplan zal het worden verstuurd.
-
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9. Vaststellen agenda
Het agendapunt “PV verplaatsen” is toegevoegd aan de agenda.
10. Peer tot Peer project
Fatima is bij de PV aanwezig om uitleg te geven over het buddysysteem van Amsterdam
United: Amsterdam United is vorig jaar een mentorprogramma begonnen: hierbij worden
eerstejaars gekoppeld aan ouderejaarsstudenten. De nadruk ligt op diversiteit en
inclusiviteit. Studenten die een mentor willen en denken het nodig te hebben kunnen zich
hiervoor aanmelden. De studentmentoren krijgen trainingen. 1 keer per maand komt
iedereen samen bij een bijeenkomst waar ook interessante sprekers zullen worden
uitgenodigd om te spreken over het onderwerp diversiteit. Sinds vorig jaar is er een
diversity officer op de UvA. Zij wil graag dit programma naar alle faculteiten krijgen. Het
wordt echt vanuit Amsterdam United georganiseerd. Ze promoten vanuit de UvA kanalen. 14
mei heeft Fatima een afspraak met de studieadviseurs op het AMC. Fatima gaat ook contact
opnemen met Gabor Linthorst. De studentenraad vindt het buddysysteem een goed idee en
staat er voor open om te zijner tijd het project te promoten.
11. OTgen nabespreken/goedkeuren notulen
- De notulen van 25/04/2018 zijn besproken en goedgekeurd door de Studentenraad.
- Er werd tijdens de vergadering aangegeven dat het TBL onderwijs zeker mag groeien.
Echter, een obstakel hierin is de faciliteiten voor TBL lokalen. Daarom is het belangrijk
dat hier aandacht aan wordt besteed en het idee is om bij de verbouwing van collegezaal
2/3, toegespitst om MI-studenten, TBL onderwijs mee te nemen. Het idee is om dit ter
tafel te laten komen in de gesprekken met IOO, OTmi en OTgen (en dit niet direct in een
adviesbrief naar de RvB te sturen). De raad is het hiermee eens.
- Wat gaan we doen met de punten uit het visitatierapport? Met de punten die naar voren
kwamen gaat het OTgen zelf al aan de slag en we hebben aangegeven ze hierbij te willen
ondersteunen. Dit is voor nu genoeg.
12. OER bachelor GNK goedkeuren
- Breekpunten:
o Versoepeling overgangsregeling: we gaan dit punt eruit halen.
o Bachelorthesis halen is een vereiste ingangseis voor Opmaat naar de Praktijk: Er
is binnen de Raad niet veel duidelijkheid over welke vaardigheden je precies
leert bij de Bachelorthesis die nodig zouden zijn voor Opmaat. Aangezien we hier
niet helemaal uitkomen gaan Milou en Michelle aan Gabor Linthorst vragen of hij
misschien een keer op de PV wilt langskomen om te vragen of hij het goed wilt
uitleggen.
- Toevoegingen aan de concepten van de nieuwe OER:
o A6.3.4: De laatste zin loopt tekstueel gezien niet goed.
o “Op de tentamendatum stond de student ingeschreven voor de betreffende
opleiding en niet voor Geneeskunde aan de UvA” -> dit klopt niet en wordt
doorgegeven aan Milou.
o Automatisch diploma: dit is eruit gehaald. We laten dit zo.
o Honoursvakken in SIS: Sofie gaat Hotze hier nog een keertje over mailen, want
het is nog steeds niet goed duidelijk waarom de honoursvakken door SIS niet los
op het diploma kunnen komen.
- De raad heeft de OER bachelor geneeskunde goedgekeurd, mits bovenstaande punten
worden verwerkt.
13. Hervorming beoordelingssysteem master
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De SR wil actie ondernemen ter bevordering van de hernieuwing van het
beoordelingssysteem in de master.
- De Raad is voor een digitaal beoordelingssysteem zonder cijfers en niet voor het
complete beoordelingssysteem zoals op dit moment op het VUmc is, met de individuele
mondelingen aan het einde van elk coschap.
- Hoe gaan we dit aanpakken? We gaan dit punt blijven benoemen in allerlei informele
gesprekken zoals bij IOO en in gesprek met Maas Jan Heineman. We gaan ook vragen om
een concrete tijdlijn van de planning en een lijst met wie waarvoor verantwoordelijk zal
zijn. We gaan dit punt waarschijnlijk ook in de kaderbrief zetten.
- Testperiode co-groepjes: dit is iets voor later.
14. Sinterklaasenquête bachelor geneeskunde
- De CoBa heeft de sinterklaasenquête voor de bachelor geneeskunde uitgewerkt in een
verslag. De volgende punten zijn besproken:
o Studenten research website: Sofie gaat dit iets genuanceerde schrijven.
o De “executive summary” van de studieadviseurs is erg lang in vergelijking met
die van de andere stukjes. In de conclusies gaan we geen cijfers zetten.
o Soms zijn er stukjes met alleen maar plaatjes maar geen tekst.
o We moeten zorgen voor een goede overdracht.
o Er zal binnen de commissies worden besproken wat precies de verwachtingen
zijn van het verslag.
o We gaan een keer tijdens een PV bespreken wat de verwachtingen zijn van de
sinterklaasenquête in het algemeen (zoals het doel, de lengte, etc.). Daarom is het
agendapunt “evaluatie sinterklaasenquête” aangedragen voor een PV dit jaar.
15. PV verplaatsen
- Voor nu zal er gewoon een PV worden gehouden op maandag 21 mei (Tweede
Pinksterdag), tenzij er weinig agendapunten zijn. Dan zal de PV die week niet doorgaan.
16. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen
17. Mededelingen en rondvraag
18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
19. Actielijst
Wie?
Wat?
-

1.

Sofie

Gaat een stukje schrijven over waar het geld dat is vrijgekomen door het afschaffen
van de studiefinanciering aan wordt besteed

2.

BaCo

De BaCo gaat nadenken over wat leuk is om te plaatsen over de sinterklaasenquête

3.

Sofie

Stuurt het nieuwe smoelenboek rond naar de verschillende gremia

4.

Michelle

Neemt het overdrachtsbestand visitatie op zich

5.

Nikki

Nikki gaat de link delen waarop leerboeken in de vorm van iBooks gratis te
downloaden zijn.

6.

Het DB

Kijkt naar de tekst van de petitie WOinActie en tekent deze eventueel.

7.

Iedereen

Gaat relevante documenten archiveren op de G-schijf

8.

Judith

Koppelt naar Paul van Trotsenburg terug over de beloning wachttijd

Pagina 6 van 7
Notulen plenaire vergadering, 30 april 2018

studentenraad.nl/amc
amc@studentenraad.nl

9.

Michelle

Vragen aan Gabor Linthorst of hij op de PV zou willen langskomen om uitleg te geven

en Milou

over de bachelorthesis als ingangseis voor Opmaat naar de Praktijk

20. Nieuwe agendapunten
De volgende agendapunten zijn aangedragen:
- Evaluatie sinterklaasenquête (voor een PV later dit jaar)
21. Einde vergadering
Judith sluit de vergadering om 21:47uur.

Pagina 7 van 7
Notulen plenaire vergadering, 30 april 2018

