
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 03-05-2021

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig

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. 3 min Notulen OTmi-SR overleg

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 10 min Voorstel Curriculumcommissie MI Oordeelsvormend

10. 25 min Brief CSW/CDW Besluitvormend

11. 10 min Pauze

12. 25 min Wachttijd 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

19. Einde vergadering Om 20.35 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 18:45 uur.

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

3. Post in/uit en afspraken
De Studentenraad (SR) heeft een adviesbrief over het Facultair Strategisch Plan (FSP) naar
de Raad van Bestuur (RvB) gestuurd.

4. Notulen en actielijst
1. Niet

gedaan
2. Gedaan
3. Niet

gedaan
4. a. Gedaan

b. Niet
gedaan
c. Niet
gedaan

5. N.v.t.
6. Niet

gedaan
7. Niet

gedaan

Sarah 1. Adviesbrief profielschets RvT-lid schrijven.
2. Almanak bijdrage MIKpunt schrijven.
3. Navragen Monique: cijfers SR-enquête door laten rekenen in

wachttijd scenario.
4. Navragen Hans Romijn:

a. Waarom noodzaak gezamenlijke SR-reglement.
b. Jongvolwassene voor RvT.
c. VU-vereniging in profielschets RvT.

5. Navragen betekenis valorisatie bij Hans Romijn → Sarah
opgezocht: valorisatie betekent kennis delen met de
buitenwereld.

6. Contact ACTA navragen fusie opleidingen.
7. Inplannen presentatie over CRIP en wachttijd.

1. Gedaan Sonja 1. Aanpassen adviesbrief selectieregeling.

1. Gedaan
2. Niet

gedaan

Pien 1. Adviesbrief FSP + selectieregeling versturen.
2. Navragen Monique Jaspers: invulling fysieke

onderwijsmomenten.
Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

1. Niet
gedaan

2. Lopend

Eline 1. Plannen informeel overleg met CoMa, Paul van Trotsenburg,
Monique Greve en Irene de Graaf om resultaten SR-enquête
van de masterstudenten te bespreken.

2. SR promo op schermen.
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1. Lopend
2. Gedaan

Evrim 1. Artikel ‘Zon’ voor Emphasis schrijven voor 23 mei.
2. Doorsturen artikelen naar Sarah over jongvolwassenen in

RvT.
DB

Iedereen

De notulen van 26-04-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Notulen OTMI-SR overleg
De notulen van 21-04-2021 zijn besproken en vastgesteld.

6. Updates
- Op 26 april heeft het Dagelijks Bestuur (DB) een afspraak met het Dienstencentrum gehad.

Besproken is:
- Teams spreekuur Digitale Studenten Service Desk (DSSD) komt eraan. Floor Biemans

is er druk mee bezig.
- Namens Penningmeester (Sophie): gisteren heeft ze de bankrekening van de SR bij de ABN

Amro opgezegd. Het overige geld wat daar op stond 271,94 eu mochten we van Albert Kok in
“kas” houden en staat op een aparte spaarrekening van haar. Dit mogen we uitgeven voor
bijvoorbeeld kleine dingen. Grote uitgaven kunnen we of direct factureren aan het AMC of
zelf voorschieten, kleine uitgaven kunnen we altijd declareren bij het AMC. Voor jullie
verandert er verder niet veel. Behalve als je weet dat je een grote uitgave wil doen, laat
Sophie het weten, dan tipt ze de financiële administratie dat er een grote factuur aankomt!

- Op 29 april heeft Sarah een presentatie over Proces Onderwijs en Logistiek (POL)
bijgewoond. Besproken is:

- De site wordt helemaal vernieuwd. Leuke highlights: er komt een live chat, chat bot
en elke pagina voor de faculteiten ziet er hetzelfde uit. Wordt erg mooi.

- Op 26 april was de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad (CSR). De CSR heeft
zich de afgelopen weken hard gemaakt om het besluit van de Universiteit van Amsterdam
(UvA) om de stages niet te laten doorgaan in het eerste semester 2021-2022 aan te vechten.

- Tycho en Pien zijn op 28 april aanwezig geweest bij de plenaire bespreking van het
Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de bachelor geneeskunde. Tijdens deze
bijeenkomst zijn de verschillende gremia met elkaar in gesprek gegaan over wijzigingen in
de OER voor het studiejaar 21-22. Enkele aangedragen wijzigingen door de SR zullen
worden aangepast, maar enkele aangedragen wijzigingen ook niet. Enkele punten werd
gesuggereerd om te bespreken bij andere overleggen. Dit wordt verder binnen commissie
bachelor opgepakt en uitgevoerd.

7. Mededelingen
- Sonja:

- Om 20:00 begint er een overleg met verschillende facultaire studentenraden over de
decentrale selectie. Lijkt haar goed als wij hierbij zijn. Dat is de reden dat ze
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vanavond wat eerder weg gaat, waarschijnlijk gelijk na wachttijd stuk!
- Op maandag 17 mei zet ze hoogstwaarschijnlijk haar joker in voor de PV, omdat ze

dan naar de schildpadden vrijwilligersplek gebracht wordt!
- 5 juli tot 18 juli is de commissie dossier overdracht. Prik binnen je commissie een

datum hiervoor!! Verstuur een agenda verzoek zodat het alvast vaststaat.
- Aanpassing schema van het inwerkboek: we gaan het inwerkboek niet BOB

bespreken op de PV. Als iemand hier wel behoefte aan heeft, kan dit natuurlijk altijd.
- Sophie: ze heeft de bankrekening van de SR opgezegd en met Albert Kok een werkzame

oplossing besproken, zie de updates voor toelichting.

8. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

9. Voorstel Curriculum commissie MI
MI-X gaat het komende studiejaar voor de 3e keer draaien en daarmee zijn dus alle jaren

bezet met het nieuwe curriculum. Dit curriculum is grotendeels gemaakt door de

curriculumcommissie (CurCom) en zij hebben ook ervoor gezorgd dat evaluatie over dit

curriculum in goede banen werden geleid.

Ondanks dat alle 3 de jaren van MI-X zijn gemaakt en vanaf volgend collegejaar draaiend zijn,

wil het OT-MI de CurCom in stand houden. De CurCom zal, naast de onafhankelijk

opererende Examencommissie (EC) en Opleidingscommissie (OC), als doel hebben om de

onderwijskwaliteit van de Medische Informatiekunde (MI) curricula te onderhouden en

verbeteren door structureel observaties en evaluaties uit te voeren, adviezen te formuleren

omtrent het verbeteren van de samenhang, opbouw en consistentie van de MI curricula, de

gelieerde richtlijnen en beleid.

Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- Het is Wouter niet helder wat het verschil is tussen de CurCom en de vakevaluatie

commissie. Pien antwoordt dat de CurCom zich bezighoudt met jaar overstijgende

onderwerpen, de vakevaluatie commissie gaat enkel over de vakevaluaties. De

CurCom is een controlerend orgaan voor het functioneren van de hele opleiding.

- Tycho mist de waarom; wat is de reden dat deze commissie opgericht wordt? Zijn de

genoemde taken niet verantwoordelijkheden die onder de bachelor- en master

assessoren, OC, EC, en vakevaluaties vallen? Er is nu al moeite om deze functies te

vervullen, wat is de noodzaak voor nog een nieuwe controlerende commissie?

Sarah’s gevoel zegt dat het te maken heeft met de accreditatie. Volgens de richtlijn
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krijg je extra punten als er bepaalde (controlerende) commissies bestaan. Het DB zal

navragen waarom de CurCom wordt opgericht.

- Evrim vraagt of er wel genoeg werk is voor het aantal fte dat er staat? Hij vindt dat er

in verhouding met de taken te veel fte voor staat. DB zal dit ook meenemen naar het

gesprek met Monique Jaspers. De fte staat voor ‘full time employment’; stel er staat

voor de taak 0.1 fte, wordt er als vergoeding 0.1 van je loon bijgeschreven voor de

desbetreffende taak.

2. Zijn er inhoudelijke vragen over de brief, die wij aan het OT-MI zouden moeten

stellen?

- De waarom/reden van het oprichten van de CurCom

- Aantal fte’s in verhouding met taken

Tycho merkt op dat als je tussen de regels door leest het lijkt of de CurCom het uitvoerende

orgaan van het OTmi is zonder dat ze mogen meebeslissen. Bij governance wordt genoemd

dat ze ook verantwoordelijk zijn voor het effectueren van genomen beslissingen. Hij vindt

dat het OTmi verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking en uitvoering.

Pien zal Monique Jaspers mailen met de vraag of de SR een presentatie/nadere uitleg over de

CurCom kan krijgen, omdat er nu teveel onduidelijkheden zijn om een mening te vormen.

Nadien zal een adviesbrief worden opgesteld welke oordeelsvormend besproken zal worden.

10. Brief CSW/CDW
Tijdens het OTmi-SR vergadering van 27 januari kwam naar boven dat er wat problemen zijn

met CSW/CDW. CSW is anderhalf jaar niet geüpdatet. Het plan was dat eind 2020/begin

2021 de geheel vernieuwde CDW zou worden gelanceerd. Inmiddels is het nieuws dat er

gewacht gaat worden tot het nieuwe CDW wordt ingevoerd voor alle medewerkers van het

Amsterdam UMC, welke Tulp Netwerk zal gaan heten. Dit betekent dat er één jaar uitstel is.

Het Tulp Netwerk zal uit twee onderdelen bestaan: het standaard gedeelte dat voor heel

Amsterdam UMC zichtbaar zal zijn en een apart gedeelte met programma's specifiek voor MI

studenten. Dit aparte onderdeel staat los van het Tulp Netwerk, maar er is geen termijn

bekend wanneer het klaar zal zijn. Nu ligt CSW er helemaal uit door de hack, en er is nog

steeds geen oplossing.

Tijdens het vorige OTmi-SR is er heen en weer over gesproken en Floris Wiesman heeft een

update gemaild. Het dienst ICT vraagt een exorbitant bedrag voor de nieuwe CSW, waarop

ICTO berekend heeft wat een redelijke prijs zou moeten zijn,. Het ICT heeft hier nog niet op

gereageerd.
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Dit heeft het DB verteld aan Hans Romijn en Saskia Peerdeman afgelopen donderdag 29

april. Hans Romijn vroeg ons toen om snel een brief te schrijven, op die manier kan hij er

meer mee en dus ook meer druk zetten. Wij hebben dan ook een brief geschreven en daarom

vandaag al de besluitvormende bespreking, zodat hij er vanavond of morgen verstuurd kan

worden naar Hans Romijn.

Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- Evrim snapt de werking niet helemaal, hoezo sturen we nog een brief als het al

besproken is? Pien antwoordt dat het dan op zwartwit staat en op deze manier er

gemakkelijker vervolgstappen ondernomen kan worden.

- Tycho vindt de gang van zaken vreemd, dat wij een brief via via moeten doorsturen.

Hoezo gaat het contact niet vanuit het OTmi met de RvB, waarom worden wij als

tussenspeler ingezet? Pien antwoordt dat wij als SR hier zoden aan dijk kunnen

zetten, omdat we een ‘noodkreet’ aan de RvB sturen. De MI-studenten ervaren

langdurig gevolgen van dit probleem en dat willen we aankaarten.

- Eline vraagt hoeveel tijd voor de reactie van Hans Romijn en ICT geven, hoe zien de

vervolgstappen eruit? Pien antwoordt dat er 26 mei weer overleg met Saskia

Peerdeman en Albert Kok is, dan zullen ze CSW/CDW nogmaals opbrengen. Ze willen

het 1-2 weken de tijd geven. Officieel hebben ze een termijn van 6 weken om te

reageren op de brief.

2. Zijn er nog aanvullende punten die missen in de brief?

- Toevoegen:

- Op het einde: we hopen middels deze brief de urgentie te hebben aangekaart.

- Ook voorgaande SR’en hebben getracht het probleem rondom CSW/CDW aan

te kaarten.

- Sophie mist een concreet voorbeeld van het probleem. Door het probleem (geen

toegang tot CSW) te verduidelijken wordt er meer gewicht aan gegeven. Denk aan

bijvoorbeeld toegang tot SPSS, het achterlopen bij vakken en benadrukken hoe het

probleem nu niet opgelost is en studenten er al aantal maanden niet in kunnen.

3. Is iedereen het eens met het versturen van de brief? Ja.

Pien zal de aanpassingen doorvoeren en de brief met Tamanna Colijn doornemen. Ze zal de

brief ook delen in de zakelijke whatsapp chat alvorens deze gemaild wordt naar Hans

Romijn.
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11. Wachttijd
Dit inhoud van dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

12. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

13. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

14. Rondvraag
- Eline: zullen we voor sociale activiteit 20 mei samen eten in groepjes van 3-4? Iedereen vindt

het prima!
- Sonja: volgende week hebben we de groepsevaluatie (en dus geen PV). Vorige keer hadden

we eerst een deel dat we iedereen persoonlijk afgingen en daarna functioneren van de groep.
Voor deze keer lijkt het mij verstandiger om langer stil te staan bij het functioneren van de
groep en wat we als groep tot einde van het jaar nog eruit kunnen halen etc. Dus aan jullie de
vraag: willen we weer ook iedereen persoonlijk af en dus tips en tops voorafgaand aan mij
doorgeven? Zo ja, schrijf dit dan voorafgaand aan de persoonlijke evaluatie al voor jezelf op.
Iedereen is het eens met Sonja’s aanpak.

15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

16. Nieuwe agendapunten
Geen.

17. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Adviesbrief profielschets RvT-lid schrijven.

2. Navragen Monique: cijfers SR-enquête door laten rekenen in
wachttijd scenario.

3. Navragen Hans Romijn:
a. Jongvolwassene voor RvT.
b. VU-vereniging in profielschets RvT.

4. Contact ACTA navragen fusie opleidingen.
5. Inplannen presentatie over CRIP en wachttijd.

Sonja

Pien 1. Navragen Monique Jaspers: invulling fysieke
onderwijsmomenten.

2. Monique Jaspers mailen voor presentatie over CurCom.
3. Brief CSW/CDW aanpassen, delen met SR en Tamanna,

versturen naar Hans Romijn.
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Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline 1. Plannen informeel overleg met CoMa, Paul van Trotsenburg,
Monique Greve en Irene de Graaf om resultaten SR-enquête
van de masterstudenten te bespreken.

2. SR promo op schermen.
Evrim 1. Artikel ‘Zon’ voor Emphasis schrijven voor 23 mei.

DB

Iedereen

18. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.35 uur.
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