
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 12-04-2021

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Evrim Hotamis

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. 5 min OTMI-SR agenda vaststellen Vaststellen

10. 10 min Adviesbrief selectieprocedure Besluitvormend

11. 10 min Pauze

12. 15 min Juridische Fusie Oordeelsvormend

13. 20 min Testvision Oordeelsvormend

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 20.30 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
Er is geen post ontvangen of verstuurd.

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

Sarah 1. Marcel Fabriek mailen i.v.m. decentrale selectie regeling.
2. OZON mailen over FSP.
3. Floor Biemans mailen om werkplek te reserveren voor

Sophie.
Sonja

1. Gedaan,
antwoord
volgt

Pien 1. Mailen FSP: inzien KPI’s, duurzaamheid, waarom
werkproces aanpassing o.b.v. POL, Engelse woorden eruit.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

1. Lopend Eline 1. Posters plein J/SR-kamer + digitale borden vervangen. Hoe
digitale borden veranderen? →  Larissa Heideman
contacteren.

1. Lopend
2. Lopend
3. Lopend

Evrim 1. Uitzoeken of maximale termijn benoeming decaan ook geldt
voor opleidingshoofden.

2. FSP andere FSR’en.
3. Almanak bijdrage MIKpunt schrijven.

DB

1. Gedaan Iedereen 1. Updates van PV 29-3 bijwerken.

De notulen van de plenaire vergaderingen (PV) van 22-03-2021 en 29-03-2021 zijn
besproken en vastgesteld.

5. Updates
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- Sophie was aanwezig bij de taskforce wachttijd meeting. Hier kwam opnieuw naar voren dat
er vanuit het BSO nog veel onduidelijkheid heerst rondom de wachttijd. Meerdere
aanwezigen geven aan dat zij niet snappen dat er zo veel onduidelijkheid heerst, terwijl er
nauwelijks vragen binnenkomen via de Digitale Studenten Service Desk etc. Blijkbaar gaat er
nog steeds iets mis in de communicatie, maar wat? Monique Greve sluit daarom binnenkort
aan bij het BSO. Ook de plekken bij de andere faculteiten zijn besproken, binnenkort vindt
een gesprek plaats met Leiden.

- Op 22 maart waren Sarah en Sophie aanwezig bij het overleg communicatie
masterherziening. Hier is besproken dat de pilot van scorion binnenkort is. Verder zijn er
geen bijzonderheden.

- Op 23 maart waren Sonja, Sarah, Sophie en Eline aanwezig bij het overleg met Patricia
Griffioen en Sabrine van den Bor. Hier is besproken dat de vorming van de nieuwe master
goed op weg is. Daarnaast mag de studiegids niet gedurende het studiejaar veranderd
worden, dit is juridisch vastgelegd. De opleiding gaat kijken of de informatie op de A-Z lijst
kan komen. De studiegids is vooral belangrijk voor studenten die nog niet gestart zijn met de
studie geneeskunde.
Daarnaast heeft Eline nog wat vragen gesteld over Mental Health in de nieuwe master. Eline
heeft benoemd dat MPV symposium in de huidige bachelor goed werd ontvangen doordat
het onderwerp studiekeuzebegeleiding aan bod werd gekomen. De opleiding is aan het
kijken in welke mate dit terug kan komen. Het financiële plaatje beperkt de opties. Verder is
benoemd dat het ook belangrijk is om aandacht te blijven besteden aan of iedereen wel arts
wil worden later, er zijn namelijk nog vele opties buiten het ziekenhuis en in het
bedrijfsleven te bedenken.

- Wouter was aanwezig bij de evaluatie van CMI-3. Lage respons op enquête. De
spiraalvorming is heel goed gelukt bij de thema benauwdheid, het komt elk jaar terug in
CMI-3, met de meest uitgebreide DD bij CMI-3. Er was dus een sterke opbouw door de jaren
heen. Studenten waren zeer tevreden met de hoeveelheid klinisch redeneren tijdens dit blok.
Het is het eerste blok waarbij de nadruk vooral lag op symptoom -> ziekte, ipv. ziekte ->
symptoom. De kleinschalige applicatie sessies klinisch redeneren werden gewaardeerd. De
kwaliteit van docenten in deze sessies was wisselend. De opbouw van ZSA tot hoorcollege
was duidelijk en goed. Contactonderwijs was van hoog kwaliteit. Richtlijnen werden veel
gebruikt bij ZSAs van dit blok, dit was soms verwarrend voor studenten. Zoeken voor
studiestof in deze richtlijnen is als zoeken voor een needle in een haystack. Het was niet heel
duidelijk wat studenten wat de leerstof voor het tentamen was. De tentamenstof kwam niet
heel goed overeen met de studiestof, het gevoel heerste dat heel snel specifieke diepe vragen
werden gesteld die niet in lijn waren met de kern van het blok (klinisch redeneren over POB,
benauwdheid, moeheid en shock). Het oefententamen was niet heel representatief voor het
eindtentamen, het oefententamen was makkelijker. Ulla Remer pleit voor een betere
toetsprogramma, waarbij je beter vragen achteraf kan aanpassen. Het onderwerp shock had
niet een goede opbouw met wisselend hele diepe en oppervlakkige materiaal. Het
onderwerp shock wordt nu al herzien.

- Op 26 maart was Tycho aanwezig bij een informeel overleg met Gabor Linthorst en Monique
Greve. Hier is besproken dat studenten die zich af hebben gemeld voor de nominale regeling,
benadeeld worden omtrent het ruilen van coschappen. Monique sloot hiervoor aan bij het
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gesprek. Zij hadden dit probleem wel voorzien maar niet verwacht. Monique zou per mail
laten weten hoe dit afgehandeld gaat worden.
Wouter legt uit dat het probleem is dat er pas 2 dagen voor de deadline voor de afmelding
van de nominaalregeling gecommuniceerd is dat je mag ruilen van pakket buiten je
lotingsgroep; voorheen kon dit niet. Er waren een aantal studenten die zich hadden afgemeld
(die dachten dat je alleen binnen je lotingsgroep kon ruilen), het bericht zagen en opnieuw
wilden aanmelden, maar dat kon niet meer.

- Wouter en Pien waren dinsdag 30 maart bij een overleg over de voortgang van de evaluatie
van MI-X, samen met de curriculumcommissie en de andere gremia. De evaluatiemethodes
van jaar 1 en 2 werden doorgenomen, inclusief de uitkomsten. Dit zag er erg goed en
overzichtelijk uit en er is niks geks of schokkends uitgekomen. De verbeterpunten hebben ze
direct aangepast bij de evaluatiemethodes van jaar 3. Deze zijn ook vastgesteld deze
bijeenkomst. De rest van de 3e jaar methodes waren ook duidelijk en logisch.

6. Mededelingen
- Eline: reminder sociale activiteit op 20 april!
- Onno: 20 april is hij jarig en daardoor afwezig bij de sociale activiteit. Het weekendje weg

overlapt voor hem deels met een staande afspraak, wellicht kan dat nog verschoven worden?
Met de huidige Corona maatregelen is het SR-weekendje weg überhaupt niet mogelijk, we
zullen t.z.t. kijken naar de mogelijke opties.

- Tycho is vandaag gebeld door Hotze Lont over de OER van de bachelor geneeskunde. Hij
heeft met Sarah hierover gebeld. Er is een nieuwe versie opgestuurd naar Hotze.

7. Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘Adviesbrief selectieprocedure’ is verplaatst, omdat de reactie van de Raad
van Advies (RvA) wordt afgewacht.

8. OTgen-SR agenda vaststellen
Dinsdag 20 april hebben we van 17.00-17.30 uur de vergadering met het Opleidingsteam
Geneeskunde (OTgen) en de Studentenraad (SR). Vandaag gaan we de agenda vaststellen.

Voorstel agenda:
1. Enquêteresultaten SR-enquête

2. Evaluatierapport epicurus tav communicatie naar studenten

.Sarah zal de agenda en notulen naar het OTgen versturen.

9. OTMI-SR agenda vaststellen
Woensdag 21 april hebben we van 14.00-14.30 uur de vergadering het Opleidingsteam

Medische Informatiekunde (OTMI). Vandaag gaan we de agenda vaststellen. Voorstel agenda

vanuit OT-MI:
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Prioriteit:

1. MI-X stavaza

2. CSW/CDW

Als er tijd is, anders informeel oppakken door Commissie MI:

3. Toetsbeleid MI

4. Fysiek/hybride/online onderwijs scenario’s 2021-2022

5. SR enquête

6. AI/Sustainable Healthcare Systems tracks master stavaza

7. Elective tracks stavaza

8. Masterclasses beroepsveld

9. Heraccreditatie NVAO

Sarah zal de agenda en de vorige notulen naar het OTMI versturen.

10. Juridische fusie
Een paar weken geleden hebben we een presentatie gehad van Hans Romijn over de

juridische fusie. Afgelopen week zijn er twee themabijeenkomsten geweest. Dit gaf

aanleiding tot bespreking met de raad. Aan het eind van dit vergaderstuk is (hopelijk)

iedereen op de hoogte van de nieuwe stand van zaken omtrent juridische fusie en hebben we

eventuele vragen op een rijtje gezet om te stellen voor verheldering.

In de presentatie van Hans Romijn aan de gehele raad is onder andere benoemd dat er een

stichting Amsterdam UMC wordt opgericht met één Raad van Toezicht (RvT) en één RvB

(Raad van Bestuur), maar wel met twee universiteiten en dus twee geneeskundeopleidingen.

Ook is er een mogelijkheid geweest tot het stellen van vragen.

Afgelopen week zijn er dus twee themabijeenkomsten geweest over de juridische fusie. In de

eerste bijeenkomst werd eigenlijk het hele verhaal van de presentatie van Hans Romijn

nogmaals verteld. Er kwam niets nieuws naar voren.

Voor de tweede bijeenkomst werd er ook een concept oplegger meegestuurd. Dit document

vormt de oplegger voor de documenten die we nog gaan krijgen voor de adviesaanvraag

juridische fusie. Dit zullen een hoop erg juridische documenten worden (gemaakt door een

notaris). De oplegger is hier dus een soort mega korte samenvatting van.

Oplegger
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Wat zeer interessant is, is dat er in de oplegger benoemd staat dat één separate

studentenraadsregeling zal worden opgesteld. De huidige situatie is als volgt:

11. AMC heeft een bestuursreglement (12.2). Hierin is het hele studentenraadsgedeelte

heel uitgebreid opgenomen. Dit gedeelte betreft drie pagina’s.

12. Omdat geneeskundestudenten een wachttijd hebben en dan eigenlijk niet lid van de

studentenraad kunnen zijn, is er een addendum opgenomen door Marcel Levi. Deze

is te vinden in 12.3. Hierin staat dat de RvB wachttijders ook aan zal zien als student

en dat deze zich dus ook aan kunnen melden voor de studentenraad. Dit addendum

is ook van belang voor de uitkering van bestuursbeurzen.

13. VUmc heeft een bestuursreglement (12.4). Hierin is ook het

studentenraadsreglement opgenomen, echter betreft deze maar 2 regels.

Nou, dit is natuurlijk een behoorlijk complex en nog niet zo veelzeggend verhaal. Wat is er nu

concreet verschillend tussen de rechten van de SR van het AMC en het VUmc en wat zijn de

risico’s als er 1  document opgesteld gaat worden?

SR van het AMC:

- Er staat beschreven wie er in de SR mogen komen, wat de samenstelling is en hoe de

stemming etc verloopt.

- Er staat waarover de RvB ons allemaal moet informeren, zoals dat wij eens per jaar

een soort jaarverslag en jaarplan moeten ontvangen van de ontwikkelingen binnen

onderwijsgebied.

- Instemmingsrecht:

- Opleidingsstatuut

- Bestuursreglement AMC (m.b.t. onderwijs en opleiden)

- Onderwijs- en Examenreglement (OER)

- Kwaliteitszorg

- Adviesrecht:

- Aangelegenheden die het voortbestaan van en de goede gang van zaken

binnen de faculteit betreffen

- Kwaliteitszorg als het geen instemming betreft

- Onderwijsvoorzieningen

- Onderwijsbeleidsplan

- Samenwerking met andere faculteiten of universiteiten

- OER waar we geen instemming op hebben

- Begroting
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- Er staat dus in het addendum benoemd dat wachttijders worden aangezien als

student en dus ook zitting kunnen nemen in de SR.

Sidenote: Het is echter zo dat wij mogelijk meer rechten hebben volgens het

bestuursreglement dan bij wet geregeld.

SR van het VUmc:

- VUmc heeft een SR, overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van het

Bestuursreglement van de VU.

- Het reglement Medezeggenschap Faculteit van de VU is, met betrekking tot

Onderwijs en Onderzoek, van toepassing op VUmc evenals het kiesreglement

Studentenraden.

- Advies:

- Over elk door de raad van bestuur te nemen besluit voor zover het betreft het

onderwijs en onderzoek en de middelen die daaraan worden,

onderscheidenlijk zijn besteed.

- OER waar geen instemming

- Instemming:

- Ontwikkelingsplan VUmc (onderwijs en onderzoek)

- OER

- Artikel 4.1 tot en met 4.22 van het bestuursreglement (dit betreft

voornamelijk de

Kort samengevat

Een groot verschil, waarbij er veel meer rechten op papier staan bij AMC dan bij VUmc. Dit

kan problemen vormen als dit samengevoegd gaat worden tot 1 regeling. Daarnaast weet

Sarah niet wat vanuit juridisch oogpunt het gevolg is van het opstellen van een separaat

reglement voor de studentenraad en dat dit dus niet meer onderdeel is van het

bestuursreglement.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er vragen over de aanleiding van dit vergaderstuk? Dus de themabijeenkomsten

of de presentatie van Hans Romijn?

- Sophie heeft er niet echt een beeld bij, wat moeten we hiermee? Sarah antwoordt dat

de fusie de start van stichting Amsterdam UMC is, er komt wetswijziging en wij

hebben adviesrecht. Het bestuursreglement wordt aangepast en er komt 1 reglement

voor de SR’en. Het verschil is dat die van de VU niet zo veel voorstelt vergeleken met
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ons reglement. Sarah heeft contact opgenomen met de SR van de VU SR; zij hadden

ook geen aanvullende documenten.

- Sonja vraagt hoe het komt dat er zo’n groot verschil is? Sarah heeft geen idee, ze gaat

deze week zitten met de RvA en zal navragen hoe wij 3 pagina’s hebben en de VU 2

regels. Een verschil is bijvoorbeeld dat wij instemmingsrecht hebben als SR als er

iets in het bestuursreglement veranderd wordt m.b.t. Onderwijs en Opleiden; de VU

SR heeft geen instemmingsrecht.

- Tycho vraagt of de CoRaad van de VU niet meer verantwoordelijkheden heeft? De VU

SR heeft geen master leden; hierom vertegenwoordigt hun CoRaad meer het geluid

van de masterstudenten, maar in principe hebben de CoRaden (UvA en VU) dezelfde

rechten.

- Juridisch is het lastig, het moet blijken of het nadelig voor ons of voor de VU uit zal

pakken.

- Onno vraagt wat er bedoeld wordt met ‘valorisatie’?  Valoriseren betekent het

waardevol maken van je werk. Het document bevat 3 kerntaken (zorg, onderwijs en

onderzoek), en opeens wordt valorisatie genoemd, wat willen ze dan valoriseren?

Sarah gaat dit navragen.

2. Zijn er nog andere vragen?

- Sarah vertelt dat het adviesaanvraag een hele stapel met juridische taal betreft, wat

pittig gaat worden om door te nemen. We zullen samen met de VU goed moeten

bedenken wat we willen in het bestuursreglement, anders is het een optie om een

jurist in de armen te nemen ter advies. We zullen ook optrekken met de

Ondernemingsraad (OR) om te vragen hoe zij dit aanpakken.

- Tycho stelt voor om het ook neer te leggen bij de AVSA? AVSA is vertegenwoordiger

van alle verenigingen in Amsterdam, dus ook de Studentenraden. Wellicht hebben ze

een groot netwerk waar we eventueel terecht kunnen. Ook is het een idee om bij de

ACTA na te vragen hoe het geregeld werd toen zij de VU- en UvA-opleidingen gingen

fuseren? Sarah antwoordt dat daar de faculteiten zijn gefuseerd, niet de bedrijven. Ze

gaat het desalniettemin navragen bij de ACTA.

14. Testvision
Dit inhoud van dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

15. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.
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16. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

17. Rondvraag
Geen.

18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

19. Nieuwe agendapunten
- OTMI & OTgen.
- Facultair Strategisch Plan (FSP) adviesbrief.
- Selectieregeling adviesbrief.

20. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Notulen en agenda naar OTgen versturen.

2. Notulen en agenda naar OTMI versturen.
3. Navragen betekenis valorisatie bij Hans Romijn.
4. Contact ACTA navragen fusie opleidingen.

Sonja

Pien 1. Evaluatierapport MI-X delen SR.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline 1. Contact Larissa Heideman voor vervangen digitale borden.
2. Posters plein J/SR-kamer vervangen.

Evrim 1. Uitzoeken of maximale termijn benoeming decaan ook geldt
voor opleidingshoofden.

2. FSP andere FSR’en.
3. Almanak bijdrage MIKpunt schrijven.

DB

Iedereen 1. 1e sprekers: voorbereidingsstukken OTgen.
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21. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.10 uur.
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