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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Rondvraag 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen agenda 

6. Update DB 

7. Update CSR 

8. Update commissies 

9. Punten PR-update 

10. Feestdagenregeling coassistenten 

11. Vragen stellen tijdens tentamen 

12. Bindend studieadvies MI 

13. Bachelorherziening 

14. Aanpassing MI jaar 3 bachelorthesisperiode 

15. KPI´s 

16. Vaststellen notulen pv 24 februari 

17. Agendapunten OWIGEN 

18. WVTTK 

19. Overige mededelingen / rondvraag 

20. Vaststellen kamerrooster 

21. Belangrijke data 

22. Agendapunten volgende PV 

23. Sluiting 

1. Opening 

 De vergadering wordt geopend om 19:00 uur. 1 

 2 

Er zijn drie gasten. Alle aanwezigen stellen zichzelf kort voor.  3 

2. Post in/uit 

Post in: 4 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 3 maart 2014 

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

Weerdt,  Tijn van Winden 

Afwezig Karin Conijn, Hanneke Coumou 

Gast Heela Yousufzai, Semma Nibbering, Daan Zilver 

Notulist Clara Besselink 
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- Het aangepaste jaarplan 2014-2015 en jaarverslag 2013-2014 van OWIGEN zijn 1 

ontvangen. 2 

- De Opleidingscommissie heeft een adviesbrief gestuurd, waarin staat dat zij positief 3 

tegenover de bachelorherziening staan.  4 

- Er is reactie gekomen op de adviesbrief over de honours-regeling voor de master. Een 5 

van de voorgestelde wijzigingen wordt overgenomen (snijzaalassistenten en studenten die 6 

tropencoschap volgen krijgen meer tijd voor het programma) en een niet (het cijfergemiddelde 7 

moet op 7,5 blijven). 8 

- De model-OERen zijn ontvangen. 9 

 10 

Post uit: 11 

Geen 12 

3. Mededelingen/rondvraag 

Geen 13 

4. Doorlopen actielijst 

 14 

Geen wijzigingen in de actiepunten t.o.v. vorige week 15 

 16 

Tijn bedankt degenen die input hebben gegeven op de begroting. 17 

5. Vaststellen agenda 

 18 

- In verband met de aanwezigheid van gasten wordt het vaststellen van de notulen naar 19 

het einde van de vergadering verplaatst. 20 

- De slagingspercentages van Medische Informatiekunde zijn niet bekend. Toch zal het 21 

agendapunt BSA MI kort behandeld worden. 22 

- De agenda voor OWIGEN wordt besproken aan het einde van de vergadering. 23 

6. Update DB 

De financiën zijn besproken binnen het DB. Dit is niet gedaan met de begroting met de hand, dit 24 

wordt nog gedaan. 25 

7. Update CSR 

Geen update 26 

8. Update commissies 

- Commissie Faciliteiten 27 

Er is een rooster gemaakt voor de broodjesactie. Alle SR-leden, behalve de coassistenten, 28 

zijn aanwezig. (Vera onder voorbehoud) 29 

Er zal Zorgdesktop geïnstalleerd worden op computers in het Digitorium, omdat de MB 30 

doordeweeks vroeger sluit. 31 

Volgende week is een update over GKLO 32 
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9. Punten PR-update 

Punten die in de maandelijkse update komen: 1 

- Nieuwe openingstijden Medische Bibliotheek 2 

- Patiënten bij vaardigheidsonderwijs 3 

10. Feestdagenregeling coassistenten 

Er is een regeling vastgelegd dat coassistenten per coschap op maximaal een feestdag 4 

dienst hebben. Voor gynaecologie is de uitzondering dat dit twee feestdagen mogen zijn. In de 5 

nationale richtlijn staat dat de coassistent per coschap maximaal op een feestdag wordt 6 

ingedeeld. 7 

Waarschijnlijk is de uitzondering voor gynaecologie omdat er genoeg bevallingen 8 

bijgewoond moeten worden. Er is echter geen regel waarin een minimum aantal bevallingen 9 

staat dat bijgewoond moet worden.  10 

Uit een kleine enquête onder studenten blijkt dat ze meestal al ongeveer 10 bevallingen 11 

meemaken en dat een extra feestdag daar weinig verschil in zou maken. Ook wordt door deze 12 

studenten aangegeven dat ze geen diensten hebben gehad op feestdagen. De studenten hebben 13 

niet het idee dat ze nodig zijn op de afdeling, maar zijn – zoals het hoort – boventallig.  14 

De feestdagenregeling is nu een tijdje in plaats, het lijkt nu een goed moment om de 15 

regeling voor gynaecologie ook aan te passen. Tijn en Caroline zullen dit presenteren op de 16 

OWIGEN-vergadering. 17 

11. Vragen stellen tentamen 

De regel bestaat nu een jaar dat er geen vragen gesteld mogen worden tijdens het 18 

tentamen. Dit hangt ermee samen dat er geen coördinatoren meer bij tentamens aanwezig zijn, 19 

waarschijnlijk omdat hun aanwezigheid te duur is. In de sinterklaasenquête is de mening van 20 

studenten gevraagd, 60% geeft aan deze regeling vervelend te vinden.  21 

 22 

Argumenten voor het stellen van vragen tijdens tentamen: 23 

Er staan nu nog vaak fouten in tentamens. Ondanks dat tentamens langs het ‘ team toetsen’ 24 

moeten, hoeven hun opmerkingen niet verwerkt te worden. 25 

Sommige coordinatoren willen graag bij de tentamens zijn en dan ook problemen met het 26 

tentamen oplossen. 27 

 28 

Argumenten tegen het stellen van vragen tijdens tentamen: 29 

Je kunt altijd bezwaar indienen tegen een vraag die niet klopt. 30 

Het zorgt voor onrust in de zaal als er vragen gesteld worden en ook als er dan dingen 31 

worden omgeroepen. Er zijn vaak twee tentamenzalen waardoor er verschillen kunnen 32 

ontstaan.  33 

Ondanks wat er is omgeroepen tijdens een tentamen, zal een niet kloppende vraag 34 

geschrapt moeten worden.  35 

 36 

Een optie is dat de surveillanten vragen uit de zaal verzamelen en op een gegeven moment 37 

tijdens het tentamen de coördinator bellen.  38 

 39 

De SR is van mening dat – onafhankelijk van de aanwezigheid van coördinatoren – geen 40 

vragen gesteld mogen worden tijdens het tentamen. (wel vragen om een extra blaadje, maar 41 
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niet vragen over een fout in een vraag) Het is hierbij wel belangrijk dat er duidelijk naar 1 

studenten wordt gecommuniceerd over wat de regels zijn, en waarom deze er zijn. 2 

12. Bindend studieadvies MI 

Binnenkort krijgt de SR informatie over hoeveel studenten in het eerste jaar 42 EC en 3 

hoeveel 60 EC hebben gehaald. Als deze percentages bekend worden voor de OWIMI-4 

vergadering zal een kort overleg plaatsvinden om de vergadering met OWIMI verder voor te 5 

bereiden op dit punt. 6 

Als studenten al veel punten halen heeft een bsa geen zin en zal studenten benadelen die 7 

toch minder punten halen.  8 

Volgens een onderzoek heeft een bindend studieadvies (bsa) alleen effect wanneer deze op 9 

100%  van de te behalen punten ligt. Hierbij worden op individueel niveau echter veel 10 

studenten benadeeld, dus dit is voor de SR geen optie. Bij een bsa rond de 42 EC heeft dit geen 11 

effect op slagingspercentages. Er zullen echter studenten benadeeld worden die het bsa niet 12 

halen. 13 

13. Bachelorherziening 

In 2015 zal voor het eerst de nieuwe bachelor ingaan. Het uitgangspunt is dat er geen ‘ 14 

pleisters geplakt worden’  maar dat er een echt nieuw curriculum komt. Debbie Jaarsma zal de 15 

plannen puntsgewijs uiteenzetten, de blauwdrukcommissie zal de plannen verder uitwerken. Vera 16 

neemt plaats in deze commissie.  17 

 18 

Puntsgewijs worden standpunten van de SR doorgenomen. Schriftelijke opmerkingen van 19 

Hanneke worden meegenomen in de opsomming. 20 

 21 

1. Mening van de SR over zaken die gaan veranderen (minder Rode Draden en regelmatiger 22 

toetsen over kortere perioden) 23 

- Bij kortere blokken zullen studenten vaker studeren. Met blokken van 8 weken gebeurt het 24 

regelmatig dat studenten de eerste (twee) weken van een blok weinig doen, en in de laatste week 25 

bijna al het werk verzetten. Bij kortere blokken zullen studenten vaker leren en dus meer leren. 26 

Het is echter belangrijk dat er ook rustmomenten zijn voor studenten. Bijvoorbeeld af en toe een 27 

paar dagen vrij roosteren tussen twee blokken. Meer informatie over de indeling van de blokken 28 

binnen de nieuwe bachelor is belangrijk voor de SR om een mening te kunnen vormen.  29 

- Farmacologie is de enige Rode Draad, dus men vraagt zich af of ‘ minder Rode Draden’  30 

betekent dat de Rode Draad Farmacologie verdwijnt. Farmacologie-onderwijs van Mieke Mulder is 31 

erg goed, dus de SR hoopt dat dit blijft bestaan. Een apart blok Farmacologie lijkt de SR een 32 

minder goed idee dan het integreren van Farmacologie in de bloktentamens. Een context voor de 33 

farmacologie is belangrijk.  34 

 35 

2. Punten uit de huidige bachelor die behouden moeten worden.  36 

- De keuzevrijheid van een maand lang keuzeonderwijs. Keuzeonderwijs moet verder wel 37 

aangepast worden om te zorgen voor gelijke studielast van verschillende keuzevakken. 38 

- Iets in de vorm van GKLO: klinisch redeneren, ‘dokter vanaf dag 1’ 39 

- Junior-coschappen vroeg in de studie 40 

- Snijzaalblok waarbij studenten zelf snijden 41 

- Werkgroepen 42 
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- Verpleeghulpstage 1 

- Integratie van verschillende vakgebieden in een blok, goede coördinatie en communicatie is 2 

belangrijk voor de uitvoering 3 

- Veel verschillende docenten, goede coördinatie en communicatie is belangrijk voor de 4 

uitvoering 5 

- Digitale leeromgeving: webcolleges, COO’s 6 

- College in het AMC 7 

 8 

3. Punten uit de huidige bachelor die veranderd moeten worden.  9 

- Beter onderwijs in statistiek. Het vak KWM heeft niet genoeg inhoud. Verbeterpunten: 10 

meer praktische voorbeelden, en meer wetenschappelijke artikelen lezen. De SR zou al in gesprek 11 

kunnen gaan met de coördinator van KWM. 12 

- Probleemgestuurd onderwijs als aanvulling op het curriculum. Eventueel als vervanging 13 

van KKLO. 14 

- Meer aandacht voor academische vaardigheden: dit zou kunnen via het probleemgestuurd 15 

onderwijs of in werkgroepen artikelen opzoeken, lezen en essays schrijven.  16 

- Meer internationalisering 17 

- Meer webcolleges 18 

- De minisymposia en gestructureerde werkopdrachten werken niet. Het minisyposium 19 

wordt vaak gezien als doel en niet als middel, en heeft dan een slechte invulling. 20 

- Canon medische psychologie beter onderwijzen 21 

- Het keuzeonderwijs dat verspreid is over het jaar moet geconcentreerd worden in een blok. 22 

Dan zijn er meer mogelijkheden voor studenten. 23 

- De AMC-keuzevakken zijn te wisselvallig; veel vakken moeten serieuzer.  24 

- Alle docenten BKO gekwalificeerd.  25 

- Vaardigheidsonderwijs (LO en SEH) moet anders: het onderwijs is nu zeer verspreid en 26 

wordt weinig herhaald, er is niet altijd genoeg begeleiding en niet gericht op de stationstoets. 27 

Meer geconcentreerd onderwijs zou effectiever zijn, nu is er wel het voordeel dat de practica 28 

passend bij een blok op hetzelfde moment worden gegeven. Het splitsen van practicumgroepen 29 

zorgt al voor betere begeleiding.  30 

- Betere tutoren die meer ‘dedicated’ zijn. 31 

- De practica op snijzaal voor radiologie verplaatsen naar een gewoon lokaal  32 

 33 

4. De SR zou niet akkoord gaan met:  34 

- Een bindend studieadvies  35 

- Schrappen van snijzaalpractica of klinisch redeneren  36 

- drastisch verminderen van kleinschalig onderwijs 37 

 38 

De meningen zijn verdeeld over het spreiden van onderwijsblokken over drie jaar 39 

(bijvoorbeeld een stukje cardiologie in jaar 1, 2 en 3). Nadeel is dat als een blok niet gehaald 40 

wordt, het volgende jaar al vertraging ontstaat. Voordeel is dat het leren in kleine blokjes ervoor 41 

kan zorgen dat studenten de stof beter onthouden. De plannen hierover worden afgewacht 42 

voordat een mening wordt gevormd.  43 

 44 

Op 1 april moet de blauwdruk af zijn. Bij de bachelorbijeenkomst is de SR aanwezig.  45 
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14. Aanpassing MI jaar 3 bachelorthesisperiode 

De suggestie was gedaan voor Medische Informatiekunde om keuzeonderwijs aan het 1 

curriculum toe te voegen als verbetering. OWIMI heeft nu als idee dat in het derde jaar 2 

optioneel het afstudeerproject korter kan en de vrijgekomen EC’s gebruikt voor 3 

keuzeonderwijs. Keuzeonderwijs zal dan niet verplicht worden. 4 

De SR wil graag keuzeonderwijs stimuleren voor studenten van MI omdat dit goed is voor 5 

verbreding. De SR ziet graag dat het afstudeerproject korter duurt en er zo ruimte wordt 6 

gemaakt voor keuzeonderwijs. Studenten kunnen in plaats van keuzeonderwijs extra tijd 7 

besteden aan het afstudeerproject, maar dit is een uitzondering en zal alleen gebeuren bij 8 

indienen van een schriftelijk verzoek. Het keuzeonderwijs zal dan 4 weken duren, of 6 EC zijn. 9 

Eventueel kan de mogelijkheid geboden worden om dit naar 12 EC uit te bereiden. Bij OWIMI 10 

wordt door de SR aangekaart dat verschillende lengtes van afstudeerprojecten een eerlijke 11 

beoordeling wel bemoeilijken. 12 

15. KPI´s 

Vanuit de UvA is bepaald dat wanneer het bachelordiploma niet wordt behaald binnen de 13 

nominale termijn + 1 jaar, de faculteit niet meer vergoed wordt voor deze student. De CSR 14 

maakt zich zorgen omdat het rendement verhoogd moet worden door hogere 15 

onderwijskwaliteit en niet door financiële prikkels. Hierbij is namelijk het gevaar dat studenten 16 

‘door tentamens geloodst’ worden, bijvoorbeeld door makkelijkere tentamens of lagere cesuur. 17 

Ook omdat langstuderen al centraal gestraft wordt (leenstelsel, minder stufi) is de SR het 18 

er niet mee eens dat er op facultair niveau ook financiële maatregelen worden genomen. Als 19 

studenten meerdere keren een studiejaar herhalen mogen ze toch maar een keer de practica 20 

volgen, dus de kosten zijn beperkt. 21 

Het DB zal prof. dr. Heineman om zijn mening vragen, en aangeven dat er zorgen zijn bij de 22 

studentenraad.  23 

 24 

 25 

[de gasten verlaten de vergadering] 26 

16. Vaststellen notulen 24 februari 

De notulen van de pv op 24 februari worden goedgekeurd. 27 

17. Agenda OWIGEN 

De agenda voor de vergadering met het bestuur van OWIGEN wordt besproken. 28 

18. WVTTK 

Geen 29 

19. Overige mededelingen / rondvraag 

- Er is een presentatie gegeven voor MI-studenten over de sollicitaties voor  de 30 

Studentenraad. 31 

- Belangrijk dat alle SR-leden de broodjesactie (8 april) opschrijven.  32 

- Morgen wordt Joyce geïnterviewd over Albron.  33 

 34 
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20. Vaststellen kamerrooster 

Dinsdag: Tijn (?) 1 

Woensdag: Caro 2 

Donderdag: Joyce 3 

Vrijdag: Joyce en Liesbeth 4 

Maandag: Annabelle 5 

21. Belangrijke data 

● 6 maart 17.30-18.00 uur (17.00 uur SR kamer) – Vergadering OWI-MI 6 

● 10 maart 10.00 uur (09.00 uur SR kamer) – Vergadering OWI-GEN 7 

● 13 maart 08.00-09.00 uur – Overleg DB-Heineman 8 

● 14 maart - LMSO 9 

● 14 maart 17.30 uur (FMG) - Voorzittersoverleg 10 

● 17 maart – Tentamen PV jaar 3 11 

● 24 maart 11.00 uur - OWI-GEN SWOT analyse vergadering 2 12 

● 24 maart – Tentamen PV jaar 2 13 

● 1 april 16.00 uur (locatie onbekend) – Bachelorbijeenkomst (bespreking 14 

blauwdruk) 15 

● 4 april 10.00 uur - Tweede overleg Gabor Linthorst GKLO. Claudia, Vera, Joyce 16 

22. Agendapunten volgende PV 

- Agenda overleg prof. dr. Heineman 17 

- Plan van aanpak instroom bachelor omlaag 18 

- WGBO 19 

23. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:01 uur. 20 


