
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 05-07-2021

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Parsa Alibakshi

Gast

Notulist Neeltje Rosenberg

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 Vaststellen

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 5 min OTgen-SR agenda vaststellen Vaststellen

10. 2 min OTmi-SR evalueren Evalueren

11. 10 min Adviesbrief NPO gelden Besluitvormend

12. 25 min Wachttijd Oordeelsvormend

13. 5 min Etentje met de raad Besluitvormend

14. 1 min WVTTK Informerend

15. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

16. 3 min Rondvraag Informerend

17. 5 min Evaluatie PV Informerend

18. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

19. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

20. Einde vergadering Om 20.20 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 18:45 uur. Parsa is afwezig.

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

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

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Gedaan
3. Niet

gedaan

Sarah 1. Adviesbrief kaderbrief aanpassen.
2. Input NPO gelden terug mailen: vitaliteit voor bachelor en

master.
3. Reminder aan Evrim: CSB mail.

Sonja

1. Gedaan
2. Gedaan
3. Niet

gedaan

Pien 1. Adviesbrief kaderbrief versturen RvB.
2. Aanpassen MI kiesdistrict agendapunt.
3. Hotze Lont mailen over OER regeling bachelorstudenten

Curius+.
Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline

Evrim

DB

Iedereen

De notulen van 28-06-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Notulen OTmi-SR overleg
De notulen zullen volgende vergadering worden vastgesteld.

6. Updates
- Op 29 juni heeft Sarah een overleg van het projectteam Programma Onderwijslogistiek
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(POL) bijgewoond. Besproken is:
- De UvA gaat een team opzetten waarbij experts van verschillende programma’s

(zoals het rooster, SIS, etc) samen gaan werken om vanuit het proces te werken in
plaats van vanuit alle verschillende systemen.

- Roostering wordt geautomatiseerd. Dan kunnen ze achter de schermen veel sneller
gaan roosteren.

- Op 30 juni heeft Sonja de evaluatie van CMI-1 bijgewoond. Hierin zijn er verschillende
punten benoemd en besproken, die vanuit het evaluatierapport en de JVT werden
voorgedragen. Er was tevredenheid uitgesproken over:

- Veel kennis opgedaan over het vak. Waardering voor TBL quiz.
- Snijzaal over congenitale hartafwijkingen was erg goed opgezet.

Verbeterpunten:
- Communicatie vanuit CMI naar de studenten.

- Reactietijd discussieforum erg traag. Hierdoor soms pas in week 4 antwoord
over de stof van week 1.

- Communicatie over irat 2 dinsdag na meivakantie was onduidelijk en leverde
stress op.

- Tentamen was van een te hoog niveau en er zaten vragen in die over niet behandelde
stof ging.

De JVT gaf als voorstel dat er van te voren wordt afgesproken wanneer ongeveer de vragen
worden beantwoord op het discussieforum. Dus bijvoorbeeld als je een vraag stelt op
maandag - woensdag, dan krijg je woensdag antwoord. De docenten vonden dit geen slecht
idee, en gaan kijken hoe ze dit vorm kunnen geven.

- Wouter was aanwezig bij de evaluatie van AV-3. Pluspunten zijn: AV-3 is het beste AV tot nu
toe, veel wetenschappelijke skills zijn opgedaan (bijv. goed EBM geleerd via de evidence
based behandelplannen), met goede communicatie vanuit de coördinatoren met goed
beheer van het discussieforum. De presentatie opdrachten waren heel nuttig dit jaar. De
opgegeven studielast is niet altijd accuraat, soms duurt het veel langer, soms veel korter.
Verbeterpunten zijn dat er te veel nadruk ligt op ethiek, met overlap van voorgaande jaren.
Er is meer behoefte aan EBM. Betere leren academisch engels schrijven zou fijn zijn. WG tips
en tops SDM zijn overbodig. Een aantal opdrachten zullen worden aangepast o.b.v. de
feedback. Feedback op opdrachten van docenten was sterk.

7. Mededelingen
- Neeltje Rosenberg notuleert vanavond de PV.
- De wachttijd wordt vandaag alleen beeldvormend besproken vanwege de extra opmerkingen

van de Raad van Advies (RvA). Indien er genoeg tijd is wordt het stuk ook oordeelsvormend
behandeld.

- Sarah moet om 20:25 uur weg. Pien zal vanaf het agendapunt ‘Wachttijd’ de PV voorzitten.

8. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

9. OTgen-SR agenda vaststellen
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Dinsdag 13 juli hebben we van 17.00-17.30 uur de vergadering tussen het Opleidingsteam
Geneeskunde (OTgen) en de Studentenraad (SR). Vandaag gaan we de agenda vaststellen.

Voorstel agenda:
- Epicurus 2025 (communicatie)
- Stand van zaken nieuwe master
- Heropening collegejaar

Sarah gaat de agenda en de notulen van de vorige keer versturen.

10. OTmi-SR evalueren
Vorige week was de vergadering tussen de Opleidingsteam Medische Informatiekunde

(OTmi) en de SR. We hebben het overleg direct na afloop al geëvalueerd, maar voor de

notulen staan we er nog even kort bij stil. Daarnaast nemen we de actiepunten voor de SR

nog even door.

Vragen:

1. Zijn er nog toelichtingen op de eerder gehouden evaluatie? Geen.

Er is een overleg gepland met nieuwe Commissie Informatiekunde (CoMI) en Pien met de PR

commissie over het werven van Medische Informatiekunde leden voor de SR. Ook is de

overdracht van Monique Jaspers gepland en gedeeld met de nieuwe CoMI.

11. Adviesbrief NPO gelden
We moeten officieel instemmen met het plan omtrent de besteding van de NPO gelden aan

de wachttijd. Deze adviesbrief gaan we vaststellen. Voor het plan over de wachttijd moeten

we instemmen.

Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs.

- Voor de gelden met betrekking tot het verkorten van de ‘wachttijd’ is er

instemmingsrecht, voor de reguliere NPO gelden niet. Hiervoor is er op centraal

niveau instemmingsrecht.

2. Zijn er nog taaltechnische opmerkingen?

De opmerkingen zijn verwerkt in de brief.

3. Moeten er nog aandachtspunten benoemd worden?
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Er zijn geen aandachtspunten aangedragen.

De SR stemt over de volgende motie:

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde keurt de adviesbrief NPO

gelden met betrekking tot wachttijd goed”

De stelling is per acclamatie aangenomen.  Pien zal de adviesbrief naar Saskia Peerdeman

mailen.

12. Wachttijd
De inhoud van dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

13. Etentje met de raad
Tycho zal een datumprikker versturen.

14. WVTTK
Niks ter tafel gekomen.

15. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

16. Rondvraag
Geen.

17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

18. Nieuwe agendapunten
- Wachttijd.
- OTgen-SR overleg bespreken
- OTmi-SR notulen vaststellen

19. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Gaat de agenda voor het OTgen versturen.

Sonja

Pien 1. Gaat de notulen van het DB overleg met Saskia Peerdeman
en Hans Romijn afmaken en versturen.

2. Gaat de adviesbrief NPO gelden naar Saskia Peerdeman
versturen.
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Tycho 1. Gaat zijn agendapunt voor het OTgen overleg voorbereiden.
2. Maakt een nieuwe datumprikker voor een SR etentje.

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline 1. Gaat haar agendapunt voor het OTgen overleg voorbereiden.

Evrim 1. Gaat zijn agendapunt voor het OTgen overleg voorbereiden.

DB

Iedereen 1. Vult de datumprikker in voor donderdagochtend voor half
9.

20. Einde vergadering
Pien sluit de vergadering om 20:59 uur.
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