
 

 

Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

(020) 56 68 666 
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studentenraad.nl/amc 

Agenda 

1. Opening 

2. Rondvraag 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen pv 19 mei 

5. Post in/uit 

6. Vaststellen agenda 

7. Update DB 

8. Update CSR 

9. Update commissies 

10. Punten PR-update 

11. Indelen werkgroepen adhv brainstorm RvA 

12. Informatie bachelorherziening 

13. Resultaten overleg OER bachelor geneeskunde 

14. Regels en richtlijnen master 

15. Onderwijsregelingen master 

16. Agendapunten overleg SR-OWIGEN 

17. Agendapunten overleg SR-OWIMI 

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 

Claudia en Vera zullen iets later aanwezig zijn.  2 

 3 

2. Rondvraag  

- Bij veel documenten konden in de Drive geen opmerkingen worden geplaatst. Dat was 4 

een fout.  5 
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Aanwezig Joyce Veld (voorzitter), Annabelle van Gils, Claudia Berends, Liesbeth Boom,  Caroline Heuschen,  Peter Boek, Vera de 

Weerdt,  Karin Conijn,  Hanneke Prinzen-Coumou 

Afwezig Tijn van Winden  
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 1 

3. Doorlopen actielijst  

Mattijs Maris heeft enkele jaren geleden contact gehad met de SR. Nu is er opnieuw 2 

contact. Het gaat over de vraag of duurzaamheid ‘ leeft’ bij de studenten.  3 

Er is binnenkort een zomerschool voor kinderen uit Zuid-Oost, Annabelle en Tijn zullen 4 

daarmee helpen.  5 

4. Vaststellen notulen 

Op advies van de RvA zal er voor alle SR-leden in juni een gesprek gepland worden met 6 

Annabelle. Dan wordt het jaar geëvalueerd: zijn persoonlijke doelen gehaald? 7 

De bonuspunttoest van blok 3.6 en de stationstoets waren tegelijk gepland. Enkele dagen 8 

tevoren kwam de SR hier achter en heeft met dr. Verheijck gesproken.  9 

Het verkorten van de wachttijd voor de coschappen is aan het begin van het jaar kort 10 

besproken door de SR. Verdere verkorting is op dit moment niet haalbaar en met de SAS geen 11 

punt van actie meer. De commissie Master zal nog aan de slag met reiskostenvergoeding. De 12 

commissie bachelor zal kijken naar de sterktezwakteanalyse bij kklo. Er zal over nagedacht 13 

worden of het tussentijdse gesprek meer naar het begin van het jaar gehaald moet worden. 14 

 15 

[Vera komt binnen]  16 

 17 

Vanuit de RvA was gevraagd waarom zij-instroom geen voorkeur zouden moeten krijgen 18 

voor de nominaalpakketten. De SR is van mening dat de zij-instromers ook weten welke periode 19 

ze hebben om tentamens te halen, dus dat ze aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen voor 20 

de nominaalregeling.  21 

 22 

De adviesbrief over de stationstoets is nog niet verstuurd. Omdat een brief heftig kan 23 

aankomen als er nog geen persoonlijk contact is geweest zal een verkorte versie van de brief als 24 

mail gestuurd worden. Het doel van de mail is het aanvragen van een gesprek met mw. 25 

Parlevliet.  26 

Als bij het station radiologie een cijfer 4 is gehaald, wordt dit al gewijzigd naar een 5.  27 

 28 

[Claudia komt binnen] 29 

 30 

De notulen van de pv op 19 mei worden goedgekeurd. 31 

 32 

5. Post in/uit 

Post in: 33 

- Op 30 september is er een duurzaamheidsmarkt en er is gevraagd of de SR mee wil 34 

helpen. Claudia stuurt de mail door naar de nieuwe SR en vraagt ze hierover na te 35 

denken.  36 

- Yvonne Lunes wenst de SR succes met AMC-loop. Maar er doet niemand van de SR mee 37 

aan de loop…. 38 

- Op 25 en 26 oktober is het LMSO-congres. Er is aan de SR gevraagd mee te doen aan 39 

een presentatie te geven over best practice, dit duurt 10 minuten en is voor 40 40 

personen. Op de volgende pv wordt beslist wie dit gaan doen. 41 

- Op 4 juni is de ganglunch georganiseerd door Mikpunt. Annabelle en Peter zijn daarbij 42 

aanwezig.  43 

 44 

Post uit: 45 

Geen  46 

 47 
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6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 1 

 2 

7. Update DB 

Er is geen update 3 

 4 

8. Update CSR 

- De nacht van de universiteit is iets anders dan de UB-nacht. Het is georganiseerd door 5 

de VU en bedoeld voor universiteiten van heel Nederland.  6 

 7 

9. Update commissies 

- Commissie Master 8 

Het dedicated schakeljaar is niet verplicht om in opleiding te kunnen komen, maar 9 

moet de kandidaat een streepje voor op anderen geven. 10 

 11 

- Commissie Bachelor 12 

Ron Peters en Mieke Mulder zijn sprekers voor de bachelordiploma-uitreiking. 13 

 14 

10. Punten PR-update 

- [Mail van Karin] 15 

- [Doorgestuurde mail: lunch van rector] 16 

- Bericht uit Arts in Spe waarin staat dat er stagevergoeding is voor bij psychiatrie 17 

coschap in GGZ-instelling en huisarts in gezondheidscentrum.  18 

- Bijeenkomst van de CoRaad over de coschappen, bedoeld voor studenten in wachttijd. 19 

- Bijeenkomst bachelorherziening 3 juni 20 

 21 

Medische carrièredag komt volgende week in de update.  22 

 23 

11. Indelen werkgroep adhv brainstorm RvA 

Er worden vier werkgroepen gevormd, in elke werkgroep zitten twee leden van de 24 

(huidige) RvA, twee leden van de huidige SR, twee leden van de nieuwe SR. De leden van de SR 25 

die in de werkgroepen gaan: 26 

- Kennis – Hanneke en Vera en Karin 27 

- Contact en interactie met studenten – Liesbeth en Claudia 28 

- Strategie – Caroline en Joyce 29 

- Visie – Tijn en Peter en Annabelle 30 

 31 

 32 

[Mat Daemen en Gerard Spaaij zijn aanwezig voor een toelichting op de bachelor-33 

herziening.] 34 

 35 

12. Informatie bachelorherziening 

Aanleidingen voor de bachelorherziening: 36 

- Visitatie in 2012 37 

- Knelpunten in studierendement 38 

- Visie UvA: oog voor talent 39 
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- Theoretische uitgangspunten over studeren 1 

 2 

Het doel is de sterke punten van Curius+ te behouden. 3 

 4 

Aanbevelingen na de visitatie: 5 

- Didactisch concept 6 

- Hoger rendement 7 

Dit wil men o.a. (het is een lijst van ±12 punten) bereiken door beter onderwijs, dat 8 

meer aansluit. Herkansingen zullen ook minder aantrekkelijk gemaakt worden. Het 9 

rendement van geneeskunde aan de UvA is laag, vergeleken met andere faculteiten. 10 

De werkgroep wil zelf niet bsa invoeren, maar het curriculum wel zo inrichten dat het 11 

mogelijk is in de toekomst bsa in te voeren. 12 

- Consistent en coherent onderwijs 13 

 14 

De werkgroepleden zijn geen voorstanders van communities waarbij studenten vroeg in de 15 

studie een bepaalde richting moeten kiezen.  16 

 17 

E-learning of serious gaming is nog niet extensief besproken, maar er zal waarschijnlijk wel 18 

gebruik van gemaakt moeten worden. Het wordt niet het belangrijkste punt voor de nieuwe 19 

bachelor. Nu is de werkgroep nog bezig de jaren en de blokken in te richten.  20 

 21 

De visitatiecommissie heeft niet gekeken naar overgang van bachelor naar master. De 22 

master was toen sowieso nog niet ingevoerd. De mastercoördinatoren zitten in de 23 

blauwdrukcommissie, dus de commissie probeert wel naar deze overgang te kijken.  24 

 25 

Een idee is dat er meer kleine toetsen komen, bijvoorbeeld instaptoetsen voor 26 

werkcolleges. Dit zijn geen beslismomenten. Het ideale aantal beslismomenten/toetsen per jaar 27 

ligt rond de 5. 28 

 29 

Kenmerken nieuwe bachelor: 30 

Er is een didactische lijn waarbij studenten steeds meer uit (gestructureerde) zelfstudie 31 

halen. Er is minder grootschalig contactonderwijs en meer onderwijs in kleine groepen. 30% 32 

contactonderwijs (12u p.w.) en 70% zelfstudie. Geen contactonderwijsvrije week voor het 33 

tentamen. Team based learning (tbl) is waarschijnlijk de onderwijsvorm die in de nieuwe 34 

bachelor zal worden gebruikt. Problem based learning past niet bij het AMC. Er is (ook voor tbl) 35 

een cultuuromslag nodig bij studenten en docenten.  36 

 37 

Er wordt een geïntegreerd programma gemaakt voor de bachelor. Er is nu geen 38 

samenhang tussen de blokken. Door het leveren van een kader (voor de coördinatoren) door de 39 

blauwdrukcommissie zal dit veranderen.  40 

Longitudinaal onderwijs wordt gegeven passend binnen het blokthema. Herhaling kan 41 

bewust ingepland worden. 42 

Er is een jaarrooster gemaakt zoals het eruit zou kunnen komen te zien. De inhoud van de 43 

blokken is nog niet bekend. De voortgangstoets wordt als mogelijkheid in rooster gezet. Het is 44 

onderwijskundig ideaal om de herkansingsperiode aan het einde van het jaar te hebben.  45 

 46 

Planning: 47 

- Definitief concept in juli 2014: inhoud curriculum, implementatie en evaluatieplan, 48 

voorstel voor inrichting van onderwijs (-organisatie), randvoorwaarden zoals 49 

financiën 50 

Via OWIGEN wordt de SR dan om advies gevraagd. 51 

- Bestuurlijk besluit in sept ´14 52 

- Start nieuwe bachelor in sept ´15 53 

- Eerste implementatie ´15 - ´18, verwacht wordt visitatie in ´19. 54 

Het basisidee voor de bachelor moet af zijn als deze wordt gestart, de precieze details 55 

worden wel elk jaar ingevuld.  56 

 57 
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Nog te doen:  1 

randvoorwaarden voor goede opleiding: docenten begeleiden, centrale aansturing en 2 

kwaliteitszorg.  3 

 4 

Vragen: 5 

- Door visitatiecommissie als aanbeveling gedaan: blok-overschrijdend lijnonderwijs 6 

met academische vorming en wetenschappelijke methodologie. En psychosociale 7 

aspecten van geneeskunde. Deze punten moeten aanwezig zijn, longitudinaal, in 8 

onderwijs, maar hoeven niet allemaal gecombineerd. Dus krijgen ieder een eigen 9 

plekje in de bachelor.  10 

- Er komt vroeg in de bachelor een praktijkmoment, waarschijnlijk in de vorm van een 11 

stage. 12 

- AMC staat bekend om goed anatomie-onderwijs. Nog niet bekend wat de vorm of 13 

invulling wordt, maar anatomie-onderwijs blijft bestaan.  14 

- Er zal een docentevaluatiesysteem opgezet worden. Jaarlijks gaat de 15 

onderwijsorganisatie praten met afdelingshoofden, o.a. over kwaliteit van onderwijs 16 

(niet alleen over uren).  17 

- De SR geeft aan erg positief te zijn dat in het huidige curriculum aan het eind van het 18 

jaar klinsch redeneren wordt getoetst. Ondanks dat het onderwijs niet goed aansluit bij 19 

de toets, ziet de SR een dergelijke toets wel graag terug in de nieuwe bachelor. De 20 

blauwdrukcommissie heeft het idee dat het karakter en de aard van tentamenvragen 21 

weinig wijzigt tussen blokken en onderwijsvormen: vooral platte kennis wordt 22 

getoetst. De SR meent dat de GKLO toets wel wezenlijk anders is en waardevol om 23 

kennis te integreren. 24 

 25 

 26 

[Mat Daemen en Gerard Spaaij verlaten de vergadering.] 27 

 28 

In de vergadering van de commissie Bachelor op 10 juni wordt de nieuwe bachelor 29 

uitgebreid besproken. Aan de hand van een vergaderstuk wordt dit op 17 juni in de pv 30 

besproken. In juli komt het definitieve concept, dus in de zomer moet een adviesbrief 31 

geschreven worden.  32 

 33 

13. Resultaten overleg OER bachelor geneeskunde 

Er is een overleg geweest, waarin de SR opmerkingen op de concept-OER kon bespreken. 34 

Joyce was hierbij aanwezig.  35 

 36 

14. Regels en richtlijnen master geneeskunde 

De regels en richtlijnen voor de master worden besproken 37 

 38 

15. Onderwijsregelingen master 

De onderwijsregelingen worden bekeken. Daarbij let de SR op of er zaken zijn die uit de 39 

onderwijsregelingen in de OER opgenomen moeten worden.  40 

De regelingen over de SAS en keuzeonderwijs zijn niet de juiste, de nieuwe regelingen 41 

stonden niet op BlackBoard. 42 

 43 

16. Agendapunten overleg SR-OWIGEN 

De agenda voor het overleg met OWIGEN wordt besproken. 44 

 45 
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17. Agendapunten overleg SR-OWIMI 

De agenda voor het overleg met OWIMI wordt besproken. 1 

 2 

18. WVTTK 

Geen punten 3 

 4 

19. Overige mededelingen / rondvraag 

- Vandaag was een alliantiebijeenkomst. Er is een model gepresenteerd met 5 

welke afdeling waar komt. De geneeskunde-opleidingen blijven op beide locaties 6 

bestaan. Er werd de opmerking gemaakt dat over 30 jaar er meer gewicht op de 7 

Boelelaan komt, omdat de beginnende student daar in een betere uitgangspositie is. De 8 

grote lijn is dat het AMC nadruk krijgt op acute zorg, VU meer chronische, academische 9 

zorg. PI´s ongeveer gelijkmatig verdeeld over beide locaties. Vanwege de bachelor-10 

herziening wordt eerst de visitatie afgewacht voor er iets aan het onderwijs wordt 11 

veranderd voor de bachelor. 12 

- Er werd in een vorige pv gevraagd wat een student die het niet eens is met de uitkomst 13 

van een bezwaar moet doen. Er werd toen gezegd dat deze student naar de 14 

examencommissie moet, maar de examencommissie oordeelt alleen over de gang van 15 

zaken. Het was beter geweest de student te adviseren een andere docent te zoeken die 16 

de vraag wil herbeoordelen.  17 

- Als Studentenraad wordt op een volgende pv een mening gevormd over de 18 

voortgangstoets.  19 

- Lunchkostenvergoeding: prof. dr. Heineman had aangegeven dat de 20 

lunchkostenvergoeding zoals in de eerste brief van HR (en zoals de SR het wil) wordt 21 

ingevoerd. Annabelle heeft gevraagd aan mr. Roelofs en prof. dr. Heineman of er een 22 

bericht op BlackBoard kan komen en de afdelingen geïnformeerd worden. Hierop is 23 

nog geen antwoord gekomen.  24 

- Op 3 juni (14:00 tot 16:30 uur) is een bijeenkomst over bachelorherziening, deze is 25 

ook voor studenten openbaar. De bijeenkomst staat ook op intranet. Voor SR 26 

waarschijnlijk weinig nieuws (t.o.v. vanavond), kan voor studenten wel interessant 27 

zijn.  28 

 29 

20. Vaststellen kamerrooster 

Niet ingevuld i.v.m. tentamenweek. 30 

 31 

21. Belangrijke data 

 27 mei 14.00-17.00 uur (te AMC) - Dedicated schakeljaar bijeenkomst  32 

 2 juni - Tentamen PV 33 

 4 juni 10.00-12.00 uur - Bespreking concept OER'en MI 34 

 5 juni - Deadline advies Regels + richtlijnen master GNK (besproken op PV 12-05) 35 

 6 juni - Deadline advies concept OER master GNK 36 

 6 juni 19.00 uur - LMSO (Joyce) 37 

 7 en 8 juni - Inwerkweekend nieuwe SR 38 

 11 juni 16.00 uur - Vergadering SR - OWI-GEN 39 

 12 juni 08.00-09.00 uur - Overleg SR - Prof. Dr. Heineman (business modellen) 40 

 12 juni 17.00 uur - Vergadering SR - OWI-MI 41 

 16 juni 10.00-11.30 uur (J0-221) - Kennissessie CEBE - OWI-GEN (DB) 42 

 18 juni 12.00-13.30 uur - GEN-ASO 4 (Joyce, Hanneke) 43 

 19 juni 13.00-15.00 uur (Fonteijnzaal) - Coördinatorenoverleg GNK 44 
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 1 

22. Agendapunten volgende PV 

Geen   2 

 3 

23. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:42 uur. 4 

 5 

 6 


