
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 12-07-2021

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. 5 min Notulen OTmi-SR overleg Vaststellen

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 10 min Jaarverslag Oordeelsvormend

10. 15 min Wachttijd (Vervolgstappen bepalen) Besluitvormend

11. 5 min Pauze

12. 15 min Wachttijd (inhoud informele gesprek bepalen) 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 20.20 uur
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1. Opening
Pien opent de vergadering om 18:45 uur.

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

3. Post in/uit en afspraken
We hebben de adviesbrief omtrent de Kaderbrief naar de Raad van Bestuur (RvB) gestuurd.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan Sarah 1. Gaat de agenda voor het OTgen versturen.

Sonja

1. Gedaan
2. Gedaan

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.

2. Gedaan
3. Gedaan

Tycho 1. Gaat zijn agendapunt voor het OTgen overleg voorbereiden.
2. Maakt een nieuwe datumprikker voor een SR etentje.

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

1. Gedaan
door
Evrim

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

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

DB

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

De notulen van 05-07-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Notulen OTmi-SR overleg
De notulen van 30-06-2021 zijn besproken en vastgesteld.

6. Updates
- Op 6 juli hebben Evrim en Sarah een overleg gehad over de Kaderbrief 2022 van het

Amsterdam UMC. Aanwezig waren Jenny Feenstra-Snijder, Denise Dijkstra en Albert Kok.
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Evrim en Sarah hebben toegelicht hoe wij als Studentenraad (SR) tegen de kaderbrief
aankijken. Het AMC stond niet per direct open voor grote aanpassingen. Daarnaast is ter tafel
gekomen dat de kaderbrief op deze manier geen werkbare situatie is voor de SR. Wel ziet de
organisatie graag in onze adviesbrief welke aandachtspunten wij belicht zouden willen
hebben.

- Op 7 juli waren Tycho en Eline aanwezig bij de laatste taskforce wachttijd. Besproken zijn
het aantal opleidingsplekken buiten de Universiteit van Amsterdam (UvA) en hoe dat verder
gaat. In principe zijn er nu op alle faculteiten uit Nederland studenten uitgewaaid behalve in
Maastricht. Er wordt gekeken of het per faculteit eenmalig is of dat er komende tijd meer
mogelijkheden zijn. Hierover bestaat vooralsnog geen duidelijkheid. De wachttijd komt als
vast agendapunt terug op het OTgen-SR overleg vanaf het komende academische jaar.

- Op 6 juli is Sarah bij het coördinatorenoverleg nieuwe master geweest. De strekking is dat
alle feedbackgevers op de werkvloer getraind worden in het nieuwe beoordelingssysteem
middels een training. De eerste trainingen zijn reeds gegeven.

- Wouter was aanwezig bij de evaluatie van Opmaat naar de Praktijk. Goede punten waren de
hoge kwaliteit van de radiologie practica, met goede opbouw van radiologie en anatomie,
goed beheer van het discussieforum, goede nadruk op klinisch redeneren, hoog kwaliteit
e-learnings, goede structuur, en dat het fijn was om de kennis van de laatste 3 jaar te
herhalen. Verbeterpunten zijn dat er te veel studiestof is met te weinig behandeling van de
studiestof in colleges, er was onvoldoende mogelijkheid om je studievoortgang te toetsen
tussentijds, het tentamen sloot redelijk aan met het studiestof (maar uiteindelijk werden
veel vragen geschrapt). Veel studenten vonden het tentamen te moeilijk, maar het
slagingspercentage was wel hoog (95%). De proeftoets wordt volgend jaar meer
representatief gemaakt voor de studiestof. De studiestof voor pijn was onduidelijk, omdat
andere richtlijnen tegenstrijdig zijn in hoe je neuropathische pijn behandeld. Deze
discrepantie is besproken bij een PC, maar dan om 8:30, waardoor veel studenten deze uitleg
hebben gemist (PC worden niet opgenomen). De basiskennis over radiologie zou beter
passen als deeltoets stof, i.p.v. als eindtoets stof. Trauma onderwijs in de bachelor is heel
versnipperd, met een beetje in WDD-3, een beetje in CMI-3, en een beetje in opmaat, met
slechte overeenstemming tussen deze vakken.

- Op woensdag 7 juli waren Pien, Wouter, Sarah en Aniek Spil aanwezig bij een overleg over de
stand van zaken van CSW/CDW. Albert Kok gaf eerst een korte samenvatting over het
afgelopen jaar en gaf toen het woord aan Bart van der Smaal. Hij vertelde ons dat op dit
moment er een pilot van de UvA draait met een soort CSW/CDW, maar dan op de UvA server.
Het gaat heel veel geld en moeite schelen als wij ook hierop kunnen meeliften. Het scheelt
bijvoorbeeld al dat deze omgeving al af is en dus hoogst waarschijnlijk veel sneller helemaal
af is.
Bart van der Smaal gaat samen met Jeroen Kroon (die ook bij het gesprek was) in overleg
met de UvA om te kijken of Medische Informatiekunde (MI) studenten al eerder in de
omgeving kunnen. Ook zal Jeroen de MI assessoren contacten om een aantal MI studenten
alvast een kijkje te laten nemen in de omgeving om te peilen of het ook aan de
verwachtingen van de MI studenten voldoet.

7. Mededelingen
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- Tycho: vanmiddag offerte van communicatiebureau ontvangen. Straks tijdens de WVTTK
zullen we het kort bespreken.

8. Vaststellen agenda
WVTTK: plan communicatiebureau.

9. OTgen-SR voorbereiden
Dinsdag 13 juli  hebben we van 17.00-17.30 uur onze reguliere vergadering tussen de

Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) en de SR. Voorbereidingsstukken:

1. Epicurus 2025

2. Stand van zaken nieuwe master

3. Nieuwe academische jaar

10. Jaarverslag
De tweede versie van het jaarplan is af. Nu gaan we kijken of we stukken inderdaad af

hebben en of er nog vragen zijn.

Vragen/opmerkingen:

- Roostering bachelor geneeskunde → gaat Onno schrijven.  Eline stelt voor om het

samen te bundelen met roostering voor de master.

- Health incubator → gaat Parsa uitbreiden. Pien stelt voor om inhoudelijk meer uit te

leggen wat het verschil tussen de E-health lab en incubator is en te benadrukken dat

het voor zowel MI als geneeskundestudenten bedoeld is.

- Als Sarah haar stukken af heeft, zal ze het in de  whatsappgroep laten weten.

- Evrim doet de lay-out.

- Eline mist een stukje over toetsing in bachelor → gaan Tycho en Sarah schrijven.

- Stuk over de SAS → gaat Evrim schrijven.

- Wouter gaat een stuk over de dubbele bachelor en Epicurus 2025 schrijven.

- Eline vindt dat het masterboekje een uitvoerende taak voor de opleiding is en niet

aan de SR. Moeten we dit aankaarten bij opleiding? Pien antwoordt dat we na de

zomer reces nog een OTgen-SR overleg hebben, dan kunnen we het als

mededeling/rondvraag benoemen. Zullen ook aan nieuwe SR meegeven om het te

benoemen op het eerstvolgende OTmi-SR overleg.
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De aanpassingen en op- of aanmerkingen zullen verwerkt worden in de nieuwe versie van

het jaarplan. Op 23 augustus is de laatste versie af en dan zullen we het weer op de

vergadering bespreken.

11. Wachttijd (vervolgstappen bepalen)
De inhoud van dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

12. Wachttijd (inhoud formeel gesprek)
De inhoud van dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

13. WVTTK
Tycho vertelt dat het plan is om een informatie filmpje te maken over wat de SR is en doet,
wat elk jaar gebruikt kan worden bij de start van het collegejaar. Zo promoten /helpen we
met de ledenwerving, weten studenten hoe ze ons kunnen bereiken en wat wij eigenlijk
doen. Als we dat zouden willen zal het ongeveer 700 euro extra kosten. De raad is het eens
met het toevoegen van een informatiefilmpje, het communicatieplan wordt per acclamatie
aangenomen.
Evrim zou graag ook de templates voor social media in adobe indesign en illustrator
bestanden willen ontvangen.
Sophie noemt ter info dat de factuur naar Michelle Vos gestuurd moet worden, gezien Albert
Kok doet nu onze financiën doet omdat wij geen officiële rekening meer hebben.

14. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

OTgen en OTmi: masterboekje.

15. Rondvraag
Geen vragen.

16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

17. Nieuwe agendapunten
Geen.

18. Nieuwe actielijst
Sarah

Sonja

Pien 1. Mailen Bart van der Smaal en Jeroen Kroon voor toegang
UvA server MI studenten.

Tycho 1. Factuur communicatieplan bespreken met Albert Kok.
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Parsa

Sophie

Onno

Wouter 1. Opvolger uitnodigen voor stuurgroep vergadering.

Eline

Evrim 1. Lay out SR jaarverslag.

DB

Iedereen 1. Stukken jaarverslag af.

19. Einde vergadering
Pien sluit de vergadering om 20.32 uur.
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