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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen PV 1 september  

5. Vaststellen agenda  

6. Update DB 

7. Update CSR 

8. Update commissies 

9. Punten PR-update  

10. Stationstoets 

11. Overdrachtsweekend  

12. WVTTK 

13. Mededelingen 

14. Rondvraag 

15. Sluiting  

1. Opening 

De vergadering is door Daan geopend om 18.32u 1 

 2 

Eru Mesfum heeft allereerst het woord gekregen. Zij is portefeuillehouder Beroepskeuze 3 

en Wachttijden bij De Geneeskundestudent. Eens per jaar wordt er een vragenlijst onder 4 

Geneeskundestudenten verspreid om te inventariseren wat er speelt binnen de opleidingen 5 

Geneeskunde in heel Nederland. Eru Mesfum heeft de resultaten aan de SR teruggekoppeld. De 6 

onderwerpen waarover Eru gesproken heeft, waren de wachttijden en het dedicated 7 

schakeljaar. Uit de landelijke enquête bleek dat bij studenten er nog niet een heel goed beeld is 8 

van het dedicated schakeljaar. De SR heeft Eru gevraagd om de faculteitspecifieke gegevens 9 

naar de SR te sturen, zodat mogelijke verbeterpunten met het bestuur besproken kunnen 10 

worden.  11 

 12 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 1 juni 2015  

Aanwezig Onno Baur (voorzitter), Daan Zilver, Anna Zwanenburg, Gabriëla Zoutkamp, Heela Yousufzai, Stijn de Jonge, Ilse 

Blomberg, Vincent Stangenberger, Michel Klaver 

Afwezig Twan van Velzen  

Gast Eru Mesfum  

Notulist Hester Westerink 
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[Eru Mesfum heeft de vergadering weer verlaten]  1 

 2 

2. Post in/uit 

 26 mei is er een mail binnengekomen van Ilse met de voorwaarden die FSR-FNWI 3 

heeft gesteld aan het goedkeuren van de BSA. Als de voorwaarden worden 4 

meegenomen, zal FSR-FNWI instemmen met het invoeren van een BSA. Aangezien 5 

FSR-AMC op dit moment de enige is zonder BSA, is het goed om dergelijke zaken bij te 6 

houden.  7 

 26 mei is er een mail binnengekomen van Mat Daemen. Hierin koppelt hij terug wat er 8 

op het landelijk overleg is besproken over de voortgangstoets.  9 

 17 mei is er een mail binnengekomen van Diederik Baars, hij is geneeskundestudent in 10 

het derde jaar. In zijn mail laat hij weten hoe vervelend het is dat de TOA’s afwezig 11 

zijn. In zijn mail benadrukt hij dat de docenten slecht met de techniek om kunnen gaan 12 

en dat dit de faculteit in een slecht daglicht zet. Bovendien vindt hij het 13 

onprofessioneel naar de patiënten toe. Anna zal op zijn mail reageren.  14 

 31 mei is er een mail binnengekomen van Christiaan Ponsen met de werkafspraken 15 

tussen opleidingsdirecteur en studentassessoren. 16 

 1 juni is er een mail binnengekomen van Team Toetsen dat de opstelling van de 17 

digitale toetszaal 2 juni zal worden getest. Onno zal op deze mail reageren.  18 

3. Doorlopen actielijst 

-  19 

4. Vaststellen notulen 

De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.  20 

5. Vaststellen agenda  

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.  21 

Aangegeven is dat voor de PV van 15 juni de examencommissie is uitgenodigd.  22 

6. Update DB 

Vanuit de Raad is het geluid gekomen dat er al lange tijd geen DB-update is geweest. Het 23 

DB heeft aangegeven hier in het vervolg weer meer aandacht aan te besteden.  24 

 25 

5 juni is het volgende overleg met Prof. dr. Heineman. Dan komen o.a. de alliantie en de 26 

raadsassistent voor MI ter sprake. 27 

 28 

Vanuit de Raad is nog de opmerking gekomen dat Onno en Daan niet bij het laatste 29 

voorzittersoverleg zijn geweest, terwijl het wel een belangrijke vergadering was. In de 30 

vergadering is namelijk het inwerktraject ter sprake gekomen. Door één van de SR-leden is 31 

benoemd dat het mogelijk goed is dat wanneer Onno en Daan niet kunnen, er aan de Raad 32 

wordt gevraagd of er mensen zijn die graag de vergadering bij zouden willen wonen.  33 
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7. Update CSR 

1 juni zijn de verkiezingen begonnen. Er waren eerst problemen met de applicatie. De 1 

applicatie blijkt elk jaar een probleem te zijn. In juni zal de CSR daarom de applicatie evalueren.  2 

8. Update commissies  

- 3 

9. Punten PR update  

 Er is aangegeven dat het weer tijd wordt voor een volgende WC-krant 4 

 Er is besproken dat het volgende op Facebook gezet moet worden: 5 

o De SR heeft een brief gestuurd naar de examencommissie over het ongeldig 6 

verklaren van tentamenvragen als bij de vraag meer dan één antwoordoptie 7 

juist is 8 

o De SR heeft de problemen betreffende de stationstoets in behandeling 9 

genomen 10 

o De verkiezingen zijn begonnen 11 

10. Stationstoets 

In jaar drie zijn er klachten over de subjectieve beoordeling van het praktijkonderdeel van 12 

de stationstoets. Daarnaast blijken de radiologietoetsen erg te variëren in moeilijkheidsgraad. 13 

Er zijn nu studenten die niet meer nominaal lopen, doordat zij zakken voor een lastigere 14 

radiologietoets of door een strenge beoordeling op het praktijkonderdeel.  15 

 16 

De volgende opmerkingen zijn gemaakt over bovenstaand punt: 17 

 Het is goed om de feiten beter op een rijtje te krijgen: over hoeveel nominaal lopende 18 

studenten die afvallen gaat het; hoeveel studenten klagen over subjectieve 19 

beoordeling van het praktijkonderdeel? 20 

 Moeten niet eerst de coördinatoren en de JVT inventariseren of er onvrede is? 21 

 Zou ernaar gekeken kunnen worden of de stationstoets niet mee zou hoeven doen 22 

voor de nominaal regeling?  23 

 Hierop is gereageerd dat dit niet een zaak is voor de coördinatoren, maar voor de 24 

examencommissie 25 

 Op Facebook heeft de afdeling radiologie laten weten dat een extra herkansing 26 

overwogen wordt. 27 

 Aan de coördinatoren zou gevraagd moeten worden wat voor trainingen de docenten 28 

krijgen en wat het beoordelingsformulier is voor de praktijktoets, om zo de 29 

subjectiviteit zoveel mogelijk eruit te halen. 30 

Vervolgstappen: 31 

Daan en Gabriëla gaan mailen over bovenstaand punt en spreken af met O&O.  32 

11. Overdrachtsweekend  

15 en 17 juni staan nu geblokkeerd voor de CSR informatieavond. Op dit moment lijkt 15 33 

juni de beste optie, maar niet iedereen kan dan aanwezig zijn. Eén lid van Partij Mei wil de CSR 34 
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in, zij kan op 15 juni. Drie SR-kandidaten kunnen in ieder geval niet op 15 juni. Uiterlijk 19 juni 1 

moet bekend zijn wie de CSR-afgevaardigde wordt. 2 

Er is aangegeven dat het belangrijkste is dat zoveel mogelijk SR-kandidaten kunnen op de 3 

CSR informatieavond. De SR zal daarom de SR-kandidaten zelf de datum laten prikken waarop 4 

zoveel mogelijk SR-kandidaten kunnen. Die avond zal ook het speeddaten zijn met de overige 5 

SR-leden.  6 

 7 

Het overdrachtsweekend staat momenteel gepland voor het weekend van 4 en 5 juli, maar 8 

teveel SR-kandidaten kunnen dit weekend niet. Dit weekend is wel van groot belang omdat de 9 

nieuwe SR dan de functies gaat verdelen. Bovendien moet het DB gekozen worden voor een 10 

bepaalde datum, omdat ook de DB-inwerkweek gepland moet worden.  11 

Aan de SR-kandidaten zal voorgelegd worden om het overdrachtsweekend plaats te laten 12 

vinden op 20 en 21 juni. De CSR-afgevaardigde kan dan niet aanwezig zijn, omdat dat weekend 13 

ook het CSR-inwerkweekend is. Een SR-lid raadt aan om het kiezen van het DB dan op 21 juni 14 

plaats te laten vinden, zodat de CSR-afgevaardigde eerder het CSR-inwerkweekend kan verlaten 15 

om ook mee te kunnen stemmen voor het DB.   16 

   17 

12. WVTTK 

- Woensdag 3 juni zal het volgende overleg van de SR met OTGEN zijn. De feestdagen 18 

van studenten en coassistenten zullen dan besproken worden.  19 

13. Mededelingen 

 Woensdag 10 juni 2015 zullen Stijn en Anna een bijeenkomst bijwonen in de Rode 20 

Hoed over huisartsen en de zorgverzekering. 21 

 Iedereen is 10 juni uitgenodigd voor het afscheidsfeest van Twan. 22 

 CDW werkt momenteel op het VUmc, maar nog niet op het AMC.  23 

14. Rondvraag 

 Vrijdag 5 juni om 17.00u wordt er een borrel gehouden om te vieren dat de 24 

verkiezingen voorbij zijn.  25 

 Zaterdag 6 juni is ‘de dag van de Amsterdamse student’. Er is een programma in elkaar 26 

gezet waarbij men allerlei activiteiten kan doen. Wanneer de activiteiten binnen een 27 

bepaalde tijd zijn behaald, kan men een drankje verdienen.  28 

15. Sluiting  

De vergadering is om 20.23u door Daan gesloten.  29 


