
 

 

Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

(020) 56 68 666 
studentenraad@amc.uva.nl 

studentenraad.nl/amc 

Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Mededelingen / rondvraag 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen 

6. Vaststellen agenda 

7. Update DB 

8. Update CSR 

9. Update commissies 

10. Evaluatie beleidsplanpresentatie 

11. Sinterklaasenquête geneeskunde 

12. Gesprek met dr. Verheijck 

13. WVTTK 

14. Overige mededelingen / rondvraag 

15. Vaststellen kamerrooster 

16. Belangrijke data 

17. Agendapunten volgende PV 

18. Sluiting 

1. Opening 

 De vergadering wordt geopend om 19:05  uur. 1 

2. Post in/uit 

Post in: 2 

- Elsevier vraagt om de mening van de SR over de zaak Tuitjenhoorn. Waarschijnlijk is 3 

de deadline sowieso te nabij voor de SR om nog te kunnen reageren. Er zal overlegd 4 

worden met prof. dr. Heineman over een eventuele reactie van de SR.  5 

- Uitnodiging voor de innovatielunch van de UvA. De uitnodiging is doorgestuurd naar 6 

alle raadsleden, wie wil bijwonen kan dit zelf doorgeven aan de organisatie.  7 

- De uitslag van de nationale studentenenquête is ontvangen, dit is voor 8 

geïnteresseerden na te lezen in de gearchiveerde mail.  9 
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studentenraad AMC, 4 november 2013 

Aanwezig Joyce Veld (voorzitter), Annabelle van Gils, Claudia Berends, Liesbeth Boom,  Caroline Heuschen,  Peter Boek, Karin 

Conijn, Hanneke Coumou 

Afwezig Vera de Weerdt, Tijn van Winden 

Gast  

Notulist Clara Besselink 
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- Er is gemaild over de evaluatie van de inwerkperiode, alle raadsleden wordt verzocht 1 

de enquête in te vullen.  2 

- Koos heeft een mail gestuurd over het nieuwe systeem van evalueren. Het lijkt erop dat 3 

de SR helemaal niet meer bij blokevaluaties is betrokken.  4 

- Frank van de Raad van Advies (RvA) heeft aangeboden een workshop te geven over de 5 

Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Zie verder 6 

agendapunt 5 7 

 8 

Post uit: 9 

- Geen  10 

 11 

3. Mededelingen/rondvraag 

- Evaluatie vergadering OWIMI-SR wordt als wvttk toegevoegd 12 

- Punten Facebook-update wordt als wvttk toegevoegd 13 

- Het bijwonen van constitutieborrels wordt toegevoegd aan het document voor 14 

overdracht aan de volgende raad. Dit zal momenteel niet verder besproken worden 15 

 16 

4. Doorlopen actielijst 

De notulen van het gesprek met mevr. Lenoir staan op de server. 17 

 18 

5. Vaststellen notulen 

Enkele opmerkingen bij de notulen zijn laten staan ter informatie.  19 

 20 

Frank biedt aan een toelichting te geven op de WHW. Dit kan op een plenaire veragadering, 21 

er zal ongeveer drie kwartier voor ingepland worden. Het is belangrijker dat dit op korte 22 

termijn gebeurt, dan dat iedereen aanwezig kan zijn. Joyce neemt contact op met Frank.  23 

 24 

De notulen van de plenaire vergadering op 28 oktober worden goedgekeurd. 25 

 26 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 27 

 28 

7. Update DB 

De schriftelijke update van het DB wordt doorgenomen. 29 

 30 

Gesprek met Onderwijssupport 31 

- Onderwijssupport wil gaan werken met een front office en een back office, dit zal nog 32 

op een pv besproken worden. 33 

- De Commissie Faciliteiten dient wanneer er contact is met de studieadviseurs ook met 34 

hen te spreken over bescherming tegen seksuele intimidatie. 35 
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- Als pilot worden tentamens nu ingescand, waardoor het inzien van een tentamen voor 1 

studenten geen geld meer kost 2 

- Het artsendiploma is vernieuwd naar een simpel A4-tje in plaats van groot 3 

gekalligrafeerd diploma. Het oude diploma was onpraktisch, maar het nieuwe diploma 4 

is minder mooi. 5 

 6 

Gesprek met prof. dr. Heineman:  7 

- De selectie van tutoren gebeurt door afdelingshoofden. Dit gebeurt min of meer 8 

automatisch. Voorstel: OWIGEN gaat aan het begin van elk jaar in gesprek met 9 

afdelingen over de selectie van tutoren.  10 

- Er zijn ideeën om minder mensen toe te laten tot de studie geneeskunde omdat er 11 

minder opleidingsplaatsen voor specialisten komen. Er zal echter een toename aan het 12 

aantal plaatsen voor huisartsen zijn. De SR moet een mening vormen over het 13 

verminderen van het aantal nieuwe geneeskundestudenten. Een week voor het 14 

volgende overleg met prof. dr. Heineman zal dit punt op de pv besproken worden.  15 

 16 

8. Update CSR 

Er is geen update van de CSR 17 

9. Update commissies 

- Commissie Bachelor 18 

Decentrale selectie wordt geëvalueerd. Er is een idee om studenten die meedoen aan 19 

decentrale selecie hiervoor te laten betalen. Dit wordt later verder besproken, als er meer 20 

bekend is. 21 

Er komt een gesprek met Marcel Fabriek over het meer klinisch maken van de canon 22 

psychologie. 23 

Het is de bedoeling dat dit jaar al wordt ingevoerd dat tweedejaars hun onderwerp voor de 24 

bachelorthesis indienen. Hiervoor is nu actie nodig. Liesbeth mailt dr. Fijn van Draat. 25 

Een nieuw dossier Seksuele intimidatie is geopend. Tijn heeft nog een lopend project over 26 

dit onderwerp, op het moment dat SR iets kan betekenen wordt SR ingeschakeld. 27 

 28 

- Commissie Faciliteiten  29 

De nieuwe kopieerruimte en stilteruimte zijn geopend in de Medische Bibliotheek.  30 

De commissie gaat er vanuit dat betaling voor koffie uit automaten weer goed gaat. Er zou 31 

contact opgenomen worden indien het niet was gelukt.  32 

Er is een klacht geweest over privacy bij vaardigheidsonderwijs. De deur van het lokaal 33 

mag niet op slot en het gordijn voor de onderzoekstafel mag niet dicht. Dit betekent dat iemand 34 

zomaar het lokaal in kan lopen terwijl de studenten bezig zijn met het lichamelijk onderzoek. 35 

Een mogelijke oplossing is een gordijn voor de deur van het lokaal. Er is bericht van het 36 

vaardighedencentrum dat ernaar gekeken wordt als er budget voor is. Er is ook al een rood 37 

lampje dat moet indiceren of het lokaal in gebruik is. In de sinterklaasenquête zal gepeild 38 

worden of studenten het vervelend vinden dat er mensen per ongeluk het lokaal in kunnen 39 

lopen.  40 

De wifi in collegezalen 1-3 is verbeterd vorig jaar, in collegezaal 4 en 5 niet.  41 

 42 
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10. Evaluatie beleidsplanpresentatie 

Goed: 1 

- Praatje van voorzitter ging goed: goede presentatievaardigheden, de juiste 2 

onderwerpen kwamen aan bod en de duur van de presentatie beviel het publiek.  3 

- De keuze voor wie een beleidsplan zouden ontvangen was goed. Mooi dat ook dat de 4 

afwezigen genoemd werden. 5 

- Het was een erg gezellige avond. 6 

- Het welkomstdrankje en de hapjes zijn goed ontvangen bij de gasten. 7 

- Er waren veel mensen. Van de meeste instanties was iemand aanwezig. 8 

 9 

Verbeterpunten: 10 

- De MFAS was er niet zo blij mee dat er eigen consumpties zijn genuttigd in de bar. Er 11 

zijn excuses aangeboden namens de SR.  12 

- Er was een fsr die te laat kwam en toen waren de muntjes al op. Het is echter niet 13 

ongebruikelijk dat de bar maar tot een bepaald moment op de avond gratis is, en dat 14 

mensen die laat komen zelf moeten betalen.  15 

- De voorzitter zou de alle leden van de studentenraad kunnen voorstellen aan het begin 16 

van de presentatie. 17 

- Met degenen die een beleidsplan in ontvangst nemen, moet goed afgestemd worden of 18 

zij iets willen zeggen voor de aanwezigen. 19 

- Het is handig om de titels van degenen die een beleidsplan krijgen op papier te hebben 20 

staan, zodat er geen versprekingen zijn. 21 

- Het zou leuk zijn als de raad zoveel mogelijk bij elkaar blijft de hele avond. 22 

- De voorzitter van de opleidingscommissie geneeskunde – prof. dr. Oostra – kan ook 23 

een beleidsplan aangeboden krijgen. Annabelle neemt dit op in het document voor de 24 

volgende SR. 25 

- Er werd op mensen gewacht voordat de presentatie begon, dit was misschien te lang. 26 

Als organisator mag je zelf bepalen hoe laat je begint en kun je niet op alle gasten 27 

wachten.  28 

- Leuk dat er foto’s zijn van de avond, een groepsfoto was ook leuk geweest. 29 

 30 

Voor de volgende SR: 31 

- Er zijn veel papieren uitnodigingen verstuurd, maar bijvoorbeeld van de 32 

blokcoördinatoren is niemand gekomen. Als tip aan de volgende raad wordt 33 

meegegeven om alleen de mensen die waarschijnlijk echt komen een papieren 34 

uitnodiging te sturen en de mensen die meestal niet komen alleen per mail uit te 35 

nodigen. Dit scheelt tijd en geld.  36 

De uitnodigingen en posters waren er op tijd. 37 

 38 

11. Sinterklaasenquête GNK  

Jaar 1 39 

Over tutoren zal worden gevraagd wat de student denkt dat de rol is van de tutor en wat 40 

de student van de tutor verwacht.  41 

 42 

Vraag ... als volgt formuleren: 43 
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“Er mogen geen inhoudelijke vragen meer gesteld worden tijdens het tentamen, wat vind je 1 

hiervan?”  2 

 3 

Over studieadviseurs zal gevraagd worden óf studenten ervaringen hebben met hen en zo 4 

ja, of ze dan goed geholpen zijn.  5 

 6 

Schrappen: 7 

- De vraag over de diplomauitreiking 8 

- De vragen over CO2 en energiezuinig AMC worden geschrapt, omdat de SR niet met 9 

deze onderwerpen bezig is. 10 

- De vraag over ahtogo/toko/personeelsrestaurant 11 

 12 

Toevoegingen: 13 

- De opmerkingen van Hanneke onderaan het document 14 

- Tentamendeal: heeft de student er gebruik van gemaakt, en via welk medium heeft 15 

student van tentamendeal gehoord. Ook ruimte voor opmerkingen. 16 

- Ideeën plein J  17 

- Docentsurvey: waarom wel of niet ingevuld 18 

- Zou student vaker naar het buitenland willen in kader van de studie en weet student 19 

hoe dit aangepakt kan worden 20 

 21 

Het DB zal overleggen met dr. Verheijck over de vraag over de survey. 22 

 23 

Jaar 2 24 

Op de server staat een document over bonuspunttoetsing op het AMC. Hierin komt naar 25 

voren dat docenten denken dat niemand leert voor bonuspunttoetsen. Dit kan aan studenten 26 

gevraagd worden in de sinterklaasenquête, maar wordt ook in de blokevaluatie gevraagd. De 27 

BaCo beslist of er een vraag over bonuspunttoetsen in de enquête komt.  28 

 29 

Schrappen: 30 

- De vraag over de diplomauitreiking 31 

- De vragen over CO2 en energiezuinig AMC worden geschrapt, omdat de SR niet met 32 

deze onderwerpen bezig is. 33 

- De vraag over ahtogo/toko/personeelsrestaurant 34 

 35 

Toevoegingen: 36 

- Hoe bevalt de 7/2/7 indeling aan het begin van het jaar? 37 

- Hoe is student geïnformeerd over wachttijd en nominaalregeling? 38 

- Privacy vaardigheidsonderwijs 39 

- Tentamendeal: heeft de student er gebruik van gemaakt, en via welk medium heeft 40 

student van tentamendeal gehoord. Ook ruimte voor opmerkingen. 41 

- Ideeën plein J  42 

- Docentsurvey: waarom wel of niet ingevuld 43 

- Zou student vaker naar het buitenland willen in kader van de studie en weet student 44 

hoe dit aangepakt kan worden 45 

 46 
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Jaar 3 1 

Over de wachttijd is een aparte enquête afgenomen vorig jaar. Er kan in de 2 

sinterklaasenquête gepeild worden hoe de communicatie rondom de wachttijd gaat. Er moet 3 

daarnaast een apart document komen voor studenten met duidelijke informatie over de 4 

wachttijd, om te voorkomen dat er rare roddels en spookverhalen de ronde doen. Bij  het 5 

vormgeven van de M3-fase wordt er rekening mee gehouden dat de meeste studenten aan het 6 

eind van de master de wetenschappelijke stage doen. Het is dus handig om nu te peilen hoeveel 7 

studenten de wetenschappelijke stage al in de wachttijd willen doen.  8 

 9 

Toevoegingen: 10 

- Hoe is student geïnformeerd over wachttijd en nominaalregeling (wanneer van 11 

gehoord en hoe)?  12 

- Hoe wil student de wachttijd invullen 13 

- Privacy vaardigheidsonderwijs 14 

- Tentamendeal: heeft de student er gebruik van gemaakt, en via welk medium heeft 15 

student van tentamendeal gehoord. Ook ruimte voor opmerkingen. 16 

- Ideeën plein J  17 

- Docentsurvey: waarom wel of niet ingevuld 18 

- Zou student vaker naar het buitenland willen in kader van de studie en weet student 19 

hoe dit aangepakt kan worden 20 

 21 

Schrappen: 22 

- De vraag over de diplomauitreiking 23 

- De vragen over CO2 en energiezuinig AMC worden geschrapt, omdat de SR niet met 24 

deze onderwerpen bezig is. 25 

- De vraag over ahtogo/toko/personeelsrestaurant 26 

 27 

Algemene opmerkingen over de enquêtes 28 

 29 

Het is handig ervoor te zorgen dat alle multiple choice antwoorden steeds op dezelfde 30 

volgorde staan. 31 

 32 

De Bachelorcommissie (BaCo) bekijkt de enquêtes nog uitgebreid, en neemt bovenstaande 33 

opmerkingen mee. In de pv op 18 november wordt de enquête weer besproken. Het is handig 34 

als twee leden van de BaCo verantwoordelijk zijn voor de enquête. De speculaaspoppen moeten 35 

bijvoorbeeld besteld worden.  36 

 37 

De enquête kan uitgedeeld worden in een pauze tussen twee college-uren, bij het volgende 38 

college kan iemand van de SR dan een kort praatje houden. In het praatje dient duidelijk 39 

aangegeven te worden dat de enquête een goede gelegenheid voor de studenten is om hun stem 40 

te laten horen. Na afloop van het college worden de enquêtes ingenomen en speculaaspoppen 41 

uitgedeeld. De enquête kan ook op internet aangeboden worden voor de afwezigen.  42 

 43 
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12. Gesprek met dr. Verheijck 

Woensdag 6 november heeft het DB een gesprek met dr. Verheijck, de raad kan punten 1 

aandragen die in dit gesprek besproken moeten worden. 2 

 3 

- Evaluatie tweede helft eerste jaar: hebben de tips van de SR geholpen? 4 

- Kklo jaar 2: de onderwerpen van de kklo-sessies sluiten niet meer aan bij het 5 

onderwijs omdat de lengte van de blokken is veranderd en er een wijziging is geweest 6 

van de datum van een andere kklo-sessie. Het rooster van het hele jaar moet 7 

gecontroleerd worden. 8 

- Het tweede jaar heeft vaardigheidsonderwijs in de ochtend op dezelfde dag als het 9 

tentamen. 10 

- Op blackboard dient aan begin van elk blok een lijstje te komen van docenten die niet 11 

gefilmd willen worden.  12 

- Onderzoek per blok: docenten kunnen per blok aangeven dat geïnteresseerden 13 

onderzoek kunnen doen. Hoe wordt dit in de praktijk gebracht? 14 

 15 

13. WVTTK 

- PR-update 16 

o Klachtenloket (Annabelle mailt Enneke want nergens te vinden) 17 

o Peter vraagt mevr. Lenoir: hoe internationalisering  op Facebook bekendheid 18 

geven? 19 

o Koffie voor co’s 20 

o Tentamendeal  21 

o Master geriatrie 22 

o GKLO feedback mailen naar jvt 23 

Volgende PR-update: M3-fase 24 

Het bijwonen van een pv door externen zal eerst binnen de SR besproken worden voordat 25 

het op Facebook wordt gezet.  26 

 27 

14. Overige mededelingen / rondvraag 

- De agenda voor OWIGEN wordt volgende week besproken. Iedereen denkt na over 28 

onderwerpen. 29 

- Annabelle maakt een bestand met aanbevelingen voor de volgende raad: als er 30 

opmerkingen zijn kunnen deze doorgegeven worden. 31 

- Er is afgelopen augustus een klacht geweest over een surveillant bij KLOD jaar 2. Esme 32 

heeft het bedrijf waar de surveillanten van komen gemaild. Liesbeth doet de follow-33 

up. 34 

- Er wordt met prof. dr. Prins en dr. van Trotsenburg contact opgenomen over een 35 

compleet document met informatie over de wachttijd.  36 

- Iedereen geeft werkgroepen door aan Annabelle 37 

- Het bestand met persoonlijke gegevens van het begin van het jaar staat nog op de 38 

Drive. Het is niet bekend wie dit bestand kan verwijderen, je kunt de gegevens zelf 39 

wissen. 40 

 41 
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15. Vaststellen kamerrooster 

Dinsdag: Karin 1 

Woensdag: Joyce en Karin en Annabelle 2 

Donderdag: -  3 

Vrijdag: -  4 

Maandag: Caroline en Annabelle (deels) 5 

16. Belangrijke data 

 6 

● 5 november 20.00 uur – CoBo CSR. Iedereen behalve Hanneke 7 

● 6 november 16.00 uur (Lutherse Kerk) – Oratie Monique Jaspers (OWI-MI) Annabelle, 8 

Vera 9 

● 7 + 8 november – NVMO 10 

● 13 november 17.00 uur – CoBo MIKpunt 11 

● 15 november 17.00 uur – Bacheloruitreiking 2 12 

● 22 november 14.00-17.00 uur (AMC) – Symposium dedicated schakeljaar. Joyce, 13 

Caroline, Annabelle, Karin. Opgeven moet vóór 14 november. Eerst voorlichting over 14 

schakeljaar en daarna discussie. 15 

 16 

17. Agendapunten volgende PV 

 17 

- Agenda OWIGEN 18 

- M3-fase (Karin) 19 

- Geld decentrale selectie (Vera) 20 

 21 

Vergaderstukken dienen deze week op zaterdagavond ipv donderdagavond binnen te zijn. 22 

 23 

Later: sinterklaasenquête, vragen stellen tijdens tentamen, vóór MI-overleg update over 24 

MI, adviesorgaan: beperking van de instroom Geneeskundestudenten (overleg Heineman) 25 

 26 

18. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:30 uur. 27 


