Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 24-02-2020
Aanwezige
raadsleden

Daniëlle de Nobel, Larissa Heideman, Marlinde van Eijk, Soufyan Maazouzi, Esmee van Vliet,
Tamanna Colijn, Thomas Fleischmann, Isaac Acheampong

Afwezig

Stan Driessen, Mitch van Dijk

Gast
Notulist

Neeltje Rosenberg

Agenda
1.

Opening

Om 18:45 uur

2.

10 min

Puntje persoonlijk

Update

3.

2 min

Post in/uit en afspraken

Informerend

4.

10 min

Notulen 10/7 & 17/7 en actielijst

5.

5 min

Notulen OTgen-SR

Vaststellen

6.

5 min

Updates

Update

7.

1 min

Mededelingen

Informerend

8.

1 min

Vaststellen agenda

Vastellen

9.

20 min

MI-X

Oordeelsvormend

10.

5 min

Profielschets Raad van Toezicht

Beeldvormend

11.

15 min

Evalueren OT-gen SR

Informerend

12.

5 min

Newsflush

Besluitvormend

13.

1 min

WVTTK

Informerend

14.

5 min

Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Informerend

15.

3 min

Rondvraag

Informerend

16.

5 min

Evaluatie PV

Informerend

17.

1 min

Nieuwe agendapunten

Informerend

18.

1 min

Nieuwe actielijst

Informerend

Einde vergadering

Om 20.30 uur

19.

Vaststellen/Update
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1. Opening
Daniëlle opent de vergadering om 18:45 uur.
2. Post in/uit
- Van de Opleidingscommissie (OC) Geneeskunde hebben we een mail met hun advies over de
monitoring van docenttevredenheid.
- We hebben een mail van mevr. Bary dat de docent van het jaar-verkiezing niet plaatsvindt
dit jaar, omdat de ASVA zich heeft teruggetrokken en de Centrale Studentenraad (CSR) het
niet oppakt.
-

We hebben van de Chief Diversity Officer een uitnodiging voor een diversiteit & inclusie
lunch over racisme op 5 maart.

3. Doorlopen actielijst & vaststellen notulen
1. Gedaan

Daniëlle

Gaat ons besluit over de brief ‘Studentassessor UvA’ terugkoppelen.

2. Niet gedaan

Larissa

Gaat de notulen bij ‘Green commitment’ aanpassen.

Marlinde
Soufyan
Esmee
3. Gedaan

Tamann
a

Gaat haar update aanpassen in de notulen.

4. Gedaan
5. Gedaan
6. Gedaan

Thomas

7. Gedaan

Isaac

Gaat zijn update aanpassen in de notulen.
Gaat helpen met het stukje voor de almanak schrijven.
Gaat het punt ‘Decentrale selectie’ in het overdrachtsdocument
zetten.
Gaat het stukje voor de almanak schrijven.

Stan
Mitch
8. Gedaan

Iedereen

Gaat het OTgen voorbereiden.

De notulen van 17-02-2020 en 10-02-2020 zijn besproken en vastgesteld.
4. Updates
- Helaas kon Daniëlle deze week wederom niet bij de vergadering aanwezig zijn. Vorige week
heeft de Centrale Studentenraad (CSR) besloten de Green Commitment te ondertekenen.
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-

-

-

Daarnaast zal de CSR een statement over racisme rondom de situatie met het Coronavirus
uitbrengen. Verder wordt er gewerkt aan het Universiteitsreglement, het Instellingsplan en
input voor de Kaderbrief.
Afgelopen maandag 17 februari hebben Thomas en Larissa voor het eerst een overleg met
het nieuwe facultaire Green Team gehad. De volgende punten zijn besproken: (1)
structureren van de overleggen, (2) doelen en actiepunten, (3) nagedacht over toekomstige
leden.
Op woensdag 19 februari hebben Tamanna, Soufyan en Daniëlle uitleg gekregen van Hotze
Lont over of onze input wel/niet verwerkt is en waarom niet. Ook is er nog extra uitleg
gegeven over het tijdspad van het proces rondom de Onderwijs- en Examenregelingen
(OER’en).
Op 5 maart was er weer een vergadering van de CoRaad. Mitch was hierbij aanwezig. Hier is
onder andere vergaderd over de Colunch nieuwe stijl, de coördinatoren zijn hier allemaal
over gemaild en ze zijn nog op zoek naar een goede en betaalbare locatie. Ze zijn met de
volgende activiteiten bezig: pubquiz (in samenwerking met de onderwijscommissie van de
MFAS), fysiologiecursus, antibioticacursus, SPSS cursus, cursus presenteren. Mitch heeft met
de CoRaad gesproken over het goed gebruiken van het updatebestand.
Stan is op 13 en 14 februari naar de MPV (Medische Professionele Vorming) 2 daagse
geweest in Egmond. Samen met Demi Koolen van de CoRaad heeft hij met veel workshops
meegedaan om ondertussen aan coassistenten direct feedback te vragen op het weekend. De
meeste verbeterpunten lagen op het organisatorische vlak. Het congres verliep verder erg
soepel, zonder grote tegenslagen. Door veel rond te vragen bij de studenten zijn er best wat
specifieke verbeterpunten aangedragen door studenten. Het weekend werd geopend met
een plenaire sessie waarna meerdere workshoprondes gehouden werden. Het feest ‘s
avonds is zonder incidenten verlopen. De 2e dag waren er wederom workshoprondes
waarna plenair afgesloten werd met een evaluatiemoment. Alle input gaat verwerkt worden
en over 1,5 week zal er nog een keer met alle organisatoren geëvalueerd worden.
Maandag 17 februari is er weer een commissie master vergadering geweest, waar Daniëlle,
Stan en Mitch bij aanwezig waren. Tijdens deze vergadering is onder andere gesproken over:
- Update van de dossiers internationalisering, dubbele master, huisarts en mental
health
- Stand van zaken nieuwe master, wat ondere ander over studentbetrokkenheid, de
recente enquête en onze doelen van de komende tijd ging.
- Loopbaanbegeleiding tijdens de wachttijd, hier gaat Stan de komende tijd meer
informatie over inwinnen.
- Alliantie, waarbij er vooral is gesproken over wave 3 en de mogelijke consequenties
die dit kan hebben voor de student. Daniëlle gaat de volgende ervaring hier nadere
uitleg over geven.
- Studentenraad Enquête, Daniëlle en Mitch gaan Stan feedback geven op het verslag
dat hij heeft geschreven.
- OER en de komende to-do met betrekking tot dit dossier.
- De toepasbaarheid van de huidige evaluaties op de nieuwe master en of hier al over
is nagedacht, dit zal nog worden besproken tijdens de 2-weekse overleggen met Paul
van Trotsenburg.
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- Updatebestand, Stan gaat een master versie maken.
- Input voor in de newsflush.
Maandag 17 februari zijn Esmee en Daniëlle aanwezig geweest bij het communicatieoverleg
nieuwe master Geneeskunde. De slides voor de bijeenkomst met de studieadviseurs zijn
doorgenomen. Ook zijn de berichten aangaande de nominaalregeling (dat nominaal
studenten een voorkeur mogen uitspreken voor huidige masterprogramma of master
Epicurus) besproken. Als laatste heeft Daniëlle de uitkomsten van de korte enquête
aangaande de eerste informatiebijeenkomst, uitgezet door de Studentenraad, besproken met
het ontwikkelteam.
Op woensdag 19 februari was Daniëlle aanwezig bij een informatiebijeenkomst met Paul van
Trotsenburg en Patricia Griffioen voor de Jaarvertegenwoordiging (JVT) en studievereniging
MFAS (Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten). Doel van het overleg was om de
JVT en MFAS meer achtergrondinformatie te geven zonder dat het hun taak wordt om
vragen van studenten te beantwoorden. Studenten met vragen worden nog altijd verwezen
naar de DSDD. Er was uitgebreid tijd voor vragen en dat was prettig.
Woensdag 19 februari heeft Daniëlle een overleg gehad met Aniek Broekhuizen (master
assessor) aangaande de semi-arts stage. Er is besloten om met Bregje de Groot (master
cluster, onderwijsadministratie) en Monique Greve (opleidingscoördinator) in gesprek te
gaan om te kijken of er mogelijkheden zijn om iets te veranderen aan het proces van
aanmelden voor de semi-arts stage. Indien zij hier geen mogelijkheden voor verbetering in
zien, zal overwogen worden om dit dossier tijdelijk te sluiten. De enquête die vorig jaar
onder de semi-arts studenten is uitgezet, zal worden meegegeven naar de jaarlijkse
evaluatie van het coschaponderdeel.
Maandag 17 februari heeft de commissie medische informatiekunde (CoMI) een vergadering
gehouden. Deze vergadering zijn er veel dingen besproken en afspraken gemaakt.
- OER: De OERen zijn verdeeld onder de commissieleden en iedereen gaat deel A
voorbereiden voor de volgende vergadering. Tevens zijn de andere data
bekendgemaakt en is het proces toegelicht.
- Masterlijst/masterboekje: de laatste dingen zijn besproken en er is een deadline
gesteld wanneer de lijst af moet zijn.
- Updatebestand: Er is afgesproken geen updatebestand voor gremia bij te houden
aangezien er geen animo voor is.
- Enquête: Er zijn nog geen wijzigingen gedaan in het enquêteverslag vanwege de
drukte rondom de OER. Er worden hier verder nog afspraken over gemaakt.
- Nabesprekingen: Er is afgesproken dat alle nabespreking commissies worden
benaderd om te kijken of ze van tevoren willen zitten zodat de nabesprekingen beter
verlopen. Esmee gaat een plan schrijven om de voorbespreking nuttig te gebruiken.

5. Mededelingen en rondvraag
- De ambities van de UvA voor de komende zes jaren zijn geformuleerd in ‘Contouren voor het
instellingsplan 2021 – 2026’. Het is mogelijk om hier input op te geven via
https://denkmee.uva.nl/actuele+projecten/1574222.aspx?t=Contouren+voor+het+instellin
gsplan+2021-2026.
- Neeltje is afwezig op de PV van 9 maart; Dita Bolluyt komt notuleren.
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Stan Driessen is afwezig en machtigt Daniëlle de Nobel.
Mitch van Dijk is afwezig en machtigt Soufyan Maazouzi.

6. Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘Newsflush’ is vervallen. Hierna is de agenda vastgesteld.
7. MI-X
Vorige week hebben we het gehad over het herkansingsbeleid van MI-X. We hebben een
aantal argumenten voor en tegen verzameld. Onze overwegingen over het
herkansingsbeleid zoals het OTMI dat heeft voorgesteld, met maximaal twee herkansingen,
zijn als volgt:
-

Het rendement is nu al best hoog; is het herkansingsbeleid dan nodig om het rendement nog
verder te verhogen?

-

Nu hebben alle blokken nog niet eens een keer gedraaid; je kan niet nu al zeggen of de
overige vakken ook een goed slagingspercentage hebben.

-

Het is moeilijk om in te schatten of studenten een maximum aantal herkansingen kunnen
waarderen of niet.

-

Voor jaar 1 heb je sowieso 3 herkansingen omdat de eerste module, los van de
herkansingsregeling, in de kerstvakantie kan worden herkanst.

-

De extra druk van een beperkt aantal herkansingen kan studenten stimuleren om eerder
hard aan het werk te gaan.

-

We kunnen er niet vanuit gaan dat studenten meer dan twee herkansingen sowieso niet
halen. Dit verschilt per student. Echter is uit onderzoek gebleken dat studenten bijna nooit
meer dan twee herkansingen halen. Of dit onderzoek toepasbaar is op MI-X, is onduidelijk.

-

Mentale gezondheid kan ook juist vooruit gaan, omdat studenten worden behoed voor het
‘eeuwige herkansen’. Ze kunnen dan beter meteen het jaar opnieuw doen en met een schone
lei beginnen aan hun studie, in plaats van veel herkansingen maken waarbij het mogelijk erg
onrealistisch is dat ze die halen.

-

Het is niet realistisch om meer dan twee tentamens te herkansen. Het instellen van een
maximum aan herkansingen behoed studenten voor veel extra werk wat ze mogelijk niks
oplevert. Alle herkansingen van MI-X staan in twee weken gepland; meer dan twee toetsen
leren in twee weken is te veel. Het laatste cijfer telt, dus herkansen zonder te leren zullen
studenten niet veel doen. Bovendien zal een herkansing een gehele dag in beslag nemen (in
plaats van slechts een tentamen van enkele uren).

-

Is het eerlijk tegenover de student om ze de mogelijkheid om meer te herkansen ontnemen?
Het curriculum wordt er een stuk schoolser van en studenten moeten juist zelf een keuze
maken en zelf inschatten hoeveel zij willen herkansen.
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Herkansingen zijn bedoeld als extra kans, omdat de eerste kans vanwege overmacht niet of
niet met goed gevolg is afgelegd.

-

Het OTMI presenteert het beleid zo, dat een beperkt aantal herkansingen juist voordeliger is
voor de student.

-

Dit nieuwe beleid levert het OTMI niet per definitie minder werk op. Het zal hoogstens een
paar herkansers schelen.
Morgen gaat de commissie MI bepalen of we volgende week een besluit nemen of dat we
volgende week verder gaan met de discussie.

8. Profielschets Raad van Toezicht
De Studentenraad heeft van de Raad van Bestuur (RvB) een adviesverzoek ontvangen
aangaande de voorgestelde, aangepaste profielen voor de leden van de Raad van Toezicht
(RvT). Volgende week gaat de raad een oordeel vormen over deze vernieuwde profielschets.
9. Evalueren OT-gen SR
Dit punt is vertrouwelijk en daarom worden de notulen niet gepubliceerd.
10. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
11. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR
Er zijn geen onderwerpen aangedragen.
12. Mededelingen en rondvraag
Er waren geen mededelingen of vragen.
13. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
14. Actielijst
Daniëlle
Larissa
Marlinde
Soufyan
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1.

Esmee

Gaat doorgeven dat er niemand van de SR bij de evaluatie van AV kan
zijn.

Tamanna
Thomas
Isaac
Stan
Mitch
2.

Commissie
MI

3.

Commissie
Bachelor

Gaat bepalen of we volgende week een besluit nemen of dat we
volgende week verder gaan met de discussie over het
herkansingsbeleid MI-X.
Gaat nadenken over de structuur en invulling van het OTgen
overleg en mogelijkheden voor ‘spar-tijd’.

Iedereen

15. Nieuwe agendapunten
- Evaluatie OTgen
- MI-X
- Newsflush
- RvT
16. Einde vergadering
Daniëlle sluit de vergadering om 20:45 uur.
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