
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 01-03-2021

Aanwezige
raadsleden

Sarah Lutterman, Sonja Yona, Pien van Putten, Tycho De Greve, Parsa Alibakshi, Sophie Noordzij,
Wouter Meijer, Eline Alofs, Evrim Hotamis

Afwezig Onno Smeulders

Gast

Notulist Özgü Varan

Agenda
1. Opening Om 18:45 uur

2. 5 min Puntje persoonlijk Update

3. 2 min Post in/uit en afspraken Informerend

4. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

5. 5 min Updates Update

6. 1 min Mededelingen Informerend

7. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

8. 5 min OTgen-SR agenda vaststellen Vaststellen

9. 30 min Testvision vervolgstappen Oordeelsvormend

10 min Pauze

10. 25 min Facultair strategisch plan Oordeelsvormend

11. 1 min WVTTK Informerend

12. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

13. 3 min Rondvraag Informerend

14. 5 min Evaluatie PV Informerend

15. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

16. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

17. Einde vergadering Om 20.35 uur

Pagina 1 van 5
Notulen plenaire vergadering, 01-03-2021



1. Opening
Sarah opent de vergadering om 19:00 uur.

2. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

3. Post in/uit en afspraken
Er is geen post ontvangen of verzonden.

4. Notulen en actielijst
Sarah

1. Gedaan Sonja 1. Margot Bary mailen voor promotie SR op Canvas.

1. Gedaan Pien 1. Enquête resultaten afgelopen 5 jaar delen met Anne
Hoekman en Kathelijn Verdeyen.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

1. Lopend Wouter 1. Eline helpen met voorbereiding presentatie enquête
resultaten.

1. Lopend Eline 1. Voorbereiden presentatie enquête resultaten +
belangrijkste punten CoMa sturen naar Evrim.

1. Lopend Evrim 1. Infographics enquête resultaten.

1. Niet
gedaan

DB 1. Navragen betekenis bruto/netto in wachttijd model.

Iedereen

De notulen van 22-02-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Evrim en Sophie waren 27 februari aanwezig op het Interfacultair Medisch Studentoverleg

(IMS). Onder andere besproken:
- Vraag over de master geneeskunde aan andere faculteiten: hebben jullie het idee dat

het aantal uren per EC structureel (met roostering) wordt overschreden?
- Vaccinaties coassistenten: discussie nog lopend op landelijk niveau. Landelijk proces

zal knelpunten opleveren, faculteiten zijn te verschillend. Idee om per faculteit
proces uit te werken vanuit de Studentenraad (SR)/CoRaden?
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- Coschap vergoeding besproken, gaat vanuit veel locaties goed maar toch nog veel
onduidelijk, vooral onder studenten. De Geneeskundestudent heeft een filmpje
gemaakt met FAQs, komt komende maand online.

- Evrim was op 26 februari aanwezig bij de evaluatie huisartsgeneeskunde. Het
coschap wordt in het algemeen erg goed ervaren. Vanuit de studenten waren een
aantal punten omtrent de inhoud van de terugkomdagen, die worden meegenomen.

- Sophie en Eline waren op 25 februari aanwezig bij een informele kennismaking met de
voorzitter en secretaris van de CoRaad van de VU. Kort alliantie problemen (coschap
kindergeneeskunde) en de harmonisatie bijeenkomst in maart besproken.

6. Mededelingen
- Pien: CSW ligt er officieel helemaal uit, nu gaat er gekeken worden naar CDW toegang voor

de MI studenten. Albert Kok heeft geantwoord op Pien haar mail en hij is er mee bezig. Ze zal
het opbrengen bij het informele overleg met Saskia Peerdeman, zo blijft het op de agenda.

- Sophie:
- Ze heeft met Sarah overlegd over de SR-bankrekening, omdat het een heel gedoe is

om de rekening om te zetten van naam en/of een zakelijke rekening binnen
afzienbare tijd te openen. Gezien de rekening nu nog op de naam van Pepijn Bakker
(oud SR-lid) staat en hij er vanaf wil, is besloten om de rekening binnenkort op te
zeggen. Mochten er dit jaar nog uitgaven zijn, wil Sophie dat zelf voorschieten. Voor
komend jaar gaan ze de opties voor de komende raad op een rijtje zetten en ervoor
zorgen dat alles op hun naam komt te staan.

- Evrim vraagt of de rekening direct opgezegd moet worden? Sophie
antwoordt dat het niet acuut opgezegd hoeft te worden. Als we ons echter nu
bij Kamer van Koophandel inschrijven, zijn we weer een maand verder
waarbij de nieuwe raad waarschijnlijk al bekend is; daarom is het beter om
de rekening op de naam van de nieuwe raad te zetten.

- Of men nog leuke ideeën heeft voor het overgebleven geld? Gaat om een paar
honderd euro (300-400). Anders laat Sophie dit terugstromen naar de kostenplaats.
Er wordt voorgesteld om een spaarpot voor sociale activiteiten te maken.

7. Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘Facultair strategisch plan’ schuift door naar volgende week.

8. OTgen-SR agenda vaststellen
Dinsdag 9 maart hebben we van 16.30-17.30 uur de vergadering met het Opleidingsteam

Geneeskunde (OTgen). Dit is een ander tijdstip dan normaal! Vandaag gaan we de agenda

vaststellen.

Voorstel agenda:

1. Evaluatierapport Epicurus
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De reden dat dit het enige agendapunt is, is omdat Gabor Linthorst en Saskia Peerdeman

vroegen of we deze gehele OTgen-SR vergadering hieraan zouden kunnen wijden. Zo kunnen

we rustig met elkaar discussiëren over de punten.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Missen er nog agendapunten?

Eline vraagt wanneer de presentatie van de enquêteresultaten gegeven moet

worden. Sarah antwoordt dat het voor het evaluatierapport wel kort toegelicht kan

worden.

2. Wie kan niet aanwezig zijn bij OTgen-SR?

Iedereen is aanwezig.

Volgende vergadering zal het OTgen-SR inhoudelijk worden voorbesproken. Sarah zal de

agenda en de vorige notulen naar het OTgen versturen.

9. Testvision vervolgstappen
De inhoud van dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

10. WVTTK
Vaccinatie locatie AMC: Sophie vraagt zich af waarom per se onze SR-kamer, met alle ruimte
die het AMC heeft, gebruikt moet worden als vaccinatie locatie. Sarah antwoordt dat
iedereen dit afvroeg, maar dat de verantwoordelijke van huisvesting niet open voor andere
locaties stond . Ze hebben ‘het zo maar bedacht’.

Sophie vraagt aanvullend per wanneer de kamers in gebruik genomen gaan worden?
Sarah antwoordt zo snel mogelijk; we krijgen wel een vervangende werkplek waarbij AMC
de verhuizing regelt. Bij versoepeling van de corona maatregelen (= wanneer studenten naar
de faculteit mogen komen) moeten de kamers teruggegeven worden. Eindstand is dat de
kamer ter beschikking van de SR is, maar het niet van ons is; we hebben echter wel recht op
een werkkamer.

Sophie vraagt of er iets genoemd is over compensatie? Sarah antwoordt dat we
waarschijnlijk een kamer van de medical educators tijdelijk zullen overnemen.

11. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

12. Rondvraag
- Eline: Is het bekend wie de nieuwe bachelor- en masterassesor zijn geworden? Er is geen

nieuwe bachelorassesor gekozen, Sonja antwoordt dat Jade van Megen sinds 1 maart de
nieuwe master assessor is.
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- Sarah: We hebben een mail ontvangen over de almanak bijdrage dit jaar. Het thema is ‘trots’
en we moeten een stukje van max. 200 woorden aanleveren. Is er iemand die het leuk zou
vinden om dit te schrijven? Evrim zal dit doen.

- Sophie: Ze heeft gehoord dat op de FNWI nu Zoom als surveillance gebruikt wordt, waar je
met een groep studenten in een meeting met een surveillant zit en iedereen zijn scherm
moet delen, omdat op de faculteit daar wel eens problemen met proctorio waren. Is dit ook
uitgeprobeerd op onze faculteit? Sarah antwoordt dat ze binnenkort deel zal nemen aan een
toetsing overleg over o.a. of Proctorio noodzakelijk is of niet, ze zal deze mogelijkheid
(surveilleren via Zoom) hier opbrengen.

13. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

14. Nieuwe agendapunten
Facultair strategisch plan.

15. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Surveillance d.m.v. Zoom opbrengen bij toetsing overleg.

2. Agenda en notulen naar OTgen versturen.
Sonja

Pien

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter 1. Eline helpen met voorbereiding presentatie enquête
resultaten.

Eline 1. Voorbereiden presentatie enquête resultaten.

Evrim 1. Infographics enquête resultaten.
2. Schrijven stukje almanak: max. 200 woorden over ‘trots’.

DB 1. Navragen betekenis bruto/netto in wachttijd model.

Iedereen

16. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 19.55 uur.
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