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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. Nabespreking OWIMI 

11. Nabespreking OWIGEN 

12. WGBO 

13. Plan van aanpak instroom bachelor 

14. Geriatrie 

15. WVTTK 

16. Vaststellen notulen pv 3 maart 

17. Overige mededelingen / rondvraag 

18. Vaststellen kamerrooster 

19. Belangrijke data 

20. Agendapunten volgende PV 

21. Sluiting 

1. Opening 

 De vergadering wordt geopend om 19:01 uur . 1 

 2 

De agendapunten VU en het vaststellen van de notulen worden naar het einde van de 3 

agenda verplaatst in verband met aanwezigheid van een gast. 4 

2. Post in/uit 

 5 

Post in: 6 

- De definitieve model-OER is ontvangen. In een begeleidende brief staat welke 7 

gedeelten van de model-OER verplicht in alle OERen opgenomen moeten worden 8 
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- Nieuwsbrief van CREA 1 

- De SRVU heeft met de UB een boekenruil georganiseerd 2 

- Er is afgesproken met de Medische Bibliotheek (MB) dat de computers in de MB en het 3 

Digitorium automatisch zullen afsluiten na sluitingstijd.  4 

 5 

Post uit: 6 

Geen  7 

 8 

3. Mededelingen/rondvraag 

Geen  9 

4. Doorlopen actielijst 

Het subjectief beoordelen van coschappen is in de adviesbrief over honours aangekaart. In 10 

de reactie is niet op dit specifieke punt ingegaan, dus dit wordt nog een keer besproken in een 11 

overleg met de mastercoördinatoren.  12 

Er is gemaild met een update over GKLO. Er is geen update van de commissie Bachelor 13 

ontvangen waarin dit nog een keer herhaald wordt.  14 

5. Vaststellen agenda 

Zoals bovengenoemd wordt de volgorde van agendapunten gewijzigd. 15 

 16 

6. Update DB 

Geen  17 

7. Update CSR 

Geen  18 

8. Update commissies 

- Commissie Master 19 

Schriftelijke update is rondgestuurd, hierover zijn geen verdere vragen of 20 

opmerkingen. 21 

 22 

9. Punten PR-update 

- Openingstijden Medische Bibliotheek 23 

 24 

De update is naar Emphasis gestuurd. 25 

10. Nabespreking OWIMI 

- Lokalen 26 

De openingstijden worden niet aangepast want de benodigde programma´s zijn op alle 27 

computers geïnstalleerd. Er moet in het oog gehouden worden of er teveel drukte 28 

ontstaat, over een tijdje zal geëvalueerd worden. Er zijn lokalen die alleen voor MI-29 

studenten, maar geen lokalen meer die alleen voor geneeskundestudenten zijn.   30 

- Bsa 31 

De CSR zegt dat bsa niet door de UvA verplicht wordt, OWIMI zegt van wel. De FSR 32 

heeft adviesrecht op het invoeren van bsa, geen instemmingsrecht. Nu wordt 33 

geprobeerd te achterhalen wat waar is.  34 

- Antwoorden tentamen op BB 35 
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OWIMI heeft contact gehad met de coördinatoren. Geen positieve reacties van de 1 

coördinatoren, maar ze blijven het monitoren. OWIMI was verder vrij terughoudend, 2 

dus de SR blijft er ook op letten dat er iets gaat gebeuren. Het plan is nu om een globaal 3 

antwoordmodel te publiceren waarin staat met welke onderdelen van het antwoorden 4 

punten te behalen zijn.  5 

Het is handig om na de volgende tentamenperiode te kijken wat de stand van zaken is. 6 

Peter zoekt op wanneer deze tentamenperiode is, en mailt OWIMI dat de SR er vanuit 7 

gaat dat na deze tentamens antwoorden op BlackBoard komen. 8 

- Coördinator Academische Basisvorming  9 

- Derde jaar keuzeonderwijs 10 

 11 

11. Nabespreking OWIGEN 

- Feestdagenregeling  12 

Uiteindelijk kwam het op een procedureel argument: de regeling is minder dan een 13 

jaar ingevoerd en het is nu te vroeg om deze te evalueren/veranderen. Wanneer nu 14 

geëvalueerd wordt is het mogelijk dat de regeling helemaal geschrapt wordt. Er zijn nu 15 

weinig studenten die daadwerkelijk 2 feestdagen dienst hebben, dus het is het niet 16 

waard om er nu een groot probleem van te maken. 17 

Weinig coassistenten zijn op de hoogte van de bestaande regeling, waarin ook staat 18 

hoeveel uur een dienst mag duren etc. De Studentenraad zal meer bekendheid van 19 

deze regeling proberen te maken. 20 

- Coach de co 21 

Dr. van Trotsenburg is enthousiast over Coach de Co. Hij spreekt voor woensdag 22 

Olivier Busch, maar denkt niet dat het mogelijk is Coach de Co te verplichten voor de 23 

OOR. 24 

- Agendapunt stagevergoeding is geschrapt vanwege de afwezigheid van Tijn, die dit 25 

onderwerp zou presenteren. 26 

- Terugkomdagen geriatrie 27 

Er is een toelichting gegeven op de situatie.  28 

Er zijn nog 4 EC in het derde jaar van de master die gevuld moeten worden. Dit komt 29 

door de wijzigingen in de lengte van wetenschappelijke stage, keuzecoschappen en 30 

SAS. Er is 40 weken voor 60 EC. Er is geen tijd voor onderwijsweken om de 4 EC in te 31 

vullen. Aan de VU is er 2 EC voor de voortgangstoetsen en 2 EC voor symposia. De SR 32 

mag meedenken over de 4 EC in het derde jaar van de master.  33 

Woensdag worden de terugkomdagen besproken met de mastercoördinatoren, maar 34 

niet specifiek geriatrie in de terugkomdagen.  35 

Liesbeth zal zorgen dat geriatrie wordt besproken met de commissie Bachelor. Dan 36 

kan de SR ook in gesprek gaan met prof. dr. De Rooij over geriatrie in de bachelor.  37 

- Herkansing GKLO 38 

- Voorlichting en communicatie 39 

Er werd aangegeven dat de communicatie binnen de bachelor met het hoofd van de 40 

bachelor besproken moet worden en communicatie voor de master met de 41 

mastercoördinatoren.  42 

- Bachelorherziening stand van zaken 43 

De stand van zaken zoals reeds bekend bij de SR is besproken. 44 

- Schakeljaar stand van zaken 45 

Op verschillende afdelingen zullen dit jaar een paar studenten het schakeljaar gaan 46 

volgen. Het DB zal het schakeljaar met prof. dr. Heineman bespreken.  47 

 48 

De sfeer van de vergadering was prettig.  49 

 50 

12. WGBO 

Het zou goed zijn als er een college wordt gegeven over de WGBO, gevolgd door het 51 

ondertekenen ervan. Een e-learning zou nuttig zijn, al helemaal als deze ook in een kklo-sessie 52 
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besproken kan worden. Niet de hele kklo-sessie hoeft over de WGBO te gaan, maar een deel van 1 

de casus. Dit zou elk jaar kunnen terugkomen met een paar vragen in een casus. Als kklo niet 2 

lukt, is alleen een e-learning ook goed. Een heel practicum is te veel van het goede.  3 

Emelie Schuts heeft op LMSO een workshop gegeven over social media. Het ging hierbij 4 

vooral om hoe je social media zelf het best kunt gebruiken. Liesbeth zal zorgen dat een link naar 5 

deze workshop op Facebook komt (buiten de PR-update om) 6 

 7 

Voor coassistenten is het handig als nogmaals benadrukt wordt dat informatie over 8 

patiënten alleen via de webmail, niet via andere mailprogramma’s, mag. Papieren met 9 

patientinformatie moeten in de blauwe papierbakken weggegooid worden. Ook is het handig 10 

aan coassistenten onderwijs te geven waarin aan bod komt wat je moet doen als je een patiënt 11 

tegenkomt die je kent. Alles bij elkaar een presentatie van ongeveer een halfuur.  12 

 13 

Er zijn geen opmerkingen over de brief van de privacyraad.  14 

 15 

Claudia mailt Vera om te vragen WGBO-onderwijs in de bachelorherziening mee te nemen. 16 

13. Plan van aanpak instroom bachelor 

Eerder is besloten dat de Studentenraad voor het verlagen van de instroom voor de 17 

bachelor is. Alle argumenten voor en tegen worden op een rijtje gezet. 18 

 19 

Voor: 20 

- Hiermee kun je het tekort aan opleidingsplekken compenseren. Zolang de 21 

instroom niet verlaagd wordt, blijft de grote concurrentie alleen maar groter 22 

worden. Het aantal opleidingsplekken daalt juist vanwege bezuinigingen.  23 

- Er is een ‘stuwmeer’ van afgestudeerden dat niet in opleiding komt 24 

- Met het schakeljaar wordt concurrentie tussen studenten al groter.  25 

- In de bachelorherziening is kleinschalig onderwijs belangrijk, maar met grote 26 

aantallen studenten is dat kleinschalige onderwijs moeilijk te realiseren. 27 

- Bij minder studenten worden de totale kosten van decentrale selectie lager. Er zijn 28 

dan namelijk minder mensen in de tweede en volgende rondes. 29 

- Het Capaciteitsorgaan heeft berekend dat een reservoir van 2700 basisartsen 30 

nodig is om de fluctuatie in het aantal opleidingsplaatsen te ondervangen. Nu zijn 31 

er 1900 basisartsen teveel in het reservoir. Per jaar studeren er 2100 32 

geneeskundestudenten af.  33 

- Veel jonge klaren zijn werkloos. 34 

- Het is beter om vroeg mensen af te wijzen dan dat ze na 6 jaar studie niet aan een 35 

baan komen. 36 

- Werkloze basisartsen zijn ook erg duur.  37 

Liesbeth zoekt uit hoeveel zij-instromers er zijn.  38 

- Als de instroom aan studenten kleiner wordt, dan wordt de wachttijd korter over 39 

3 jaar, en pas drie jaar daarna is er effect op het aantal afgestudeerde 40 

geneeskundestudenten. 41 

 42 

Tegen: 43 

- Het aantal specialisatieplekken fluctueert zo erg dat de het risicovol is om de 44 

instroom te verkleinen.  45 

Dit is te weerleggen met de berekening van het capaciteitsorgaan: daarbij wordt 46 

rekening gehouden met fluctuaties en alsnog is er een enorm overschot aan 47 

basisartsen. De fluctuaties zijn ook veel kleiner dan het stuwmeer. 48 

 49 

In conclusie: het argument van het capaciteitsorgaan is het sterkst.  50 

Joyce zal polsen bij andere faculteiten of er bij hen plannen zijn om de instroom te 51 

minderen. 52 

 53 
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14. Geriatrie 

Zie bovenstaand agendapunt OWIGEN. 1 

 2 

Brainstorm invulling 4 EC in derde jaar master:  3 

- Financiën zijn in de spreekkamer erg belangrijk, maar komen in het onderwijs niet 4 

aan het bod 5 

- Loopbaanbegeleiding.  6 

Woensdag is een overleg met Tjitske en Claudio over loopbaanbegeleiding. Als dit 7 

in M3 komt is het misschien te laat, er is dan immers al gekozen voor de SAS etc. 8 

- Symposia 9 

Het idee van symposia bijwonen klonk wel leuk, maar blijkbaar worden ze door 10 

VU-studenten niet positief ervaren. 11 

- Gezondheidsrecht 12 

Wat gebeurt er als er een klacht wordt ingediend, het bijwonen van een zitting van 13 

het tuchtcollege, etc. 14 

Gezondheidsrecht komt in blok 3.6 al uitgebreid aan bod.  15 

- Uitleg over DBC’s 16 

De invulling van de 4 EC is door de commissie Master ook aan de Co-Raad voorgelegd. Ook 17 

komt dit weer in de alliantievergadering aan bod en wordt het met de mastercoördinatoren 18 

besproken.  19 

 20 

 21 

[Ted verlaat de vergadering] 22 

 23 

15. WVTTK 

 24 

- 25 

16. Vaststellen notulen pv 3 maart 

Met de extra plekken die op twee handen te tellen zijn wordt bedoeld: de twee extra 26 

plekken bij KNO, één bij interne etc.  27 

 28 

De notulen van de pv op 3 maart worden goedgekeurd. 29 

 30 

17. Overige mededelingen / rondvraag 

- Er is op BlackBoard uitleg over de nieuwe toets voor GKLO, niet bij elk jaar is er in 31 

college aandacht aan besteed. Claudia zal dr. Linthorst vragen of hij voor jaar 2 en 1 32 

meer aandacht wil creëren dat de GKLO toets anders wordt. De studenten moeten er 33 

via alle kanalen van horen. 34 

 35 

18. Vaststellen kamerrooster 

Dinsdag: Peter 36 

Woensdag: Annabelle 37 

Donderdag: Annabelle 38 

Vrijdag: Liesbeth 39 

Maandag: Annabelle 40 

 41 

19. Belangrijke data 

● 13 maart 08.00-09.00 uur – Overleg DB-Heineman 42 
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● 14 maart (Utrecht) - LMSO  1 

● 14 maart 17.30 uur (FMG) - Voorzittersoverleg 2 

● 17 maart – Tentamen PV jaar 3 3 

● 24 maart 11.00 uur - OWI-GEN SWOT analyse vergadering 2 4 

● 24 maart – Tentamen PV jaar 2 5 

● 1 april 16.00 uur (locatie onbekend) – Bachelorbijeenkomst (bespreking 6 

blauwdruk). Joyce vraagt na of deze bijeenkomst openbaar is voor studenten. 7 

● 4 april 10.00 uur - Tweede overleg Gabor Linthorst GKLO 8 

 9 

20. Agendapunten volgende PV 

- 10 

21. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 20:41 uur. 11 


