
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 14-06-2021

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. 2 min Notulen OTgen-SR Vaststellen

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 15 min Mental health CSR Oordeelsvormend

10. 20 min Wachttijd Besluitvormend

11. 5 min Pauze

12. 10 min OER brieven MI Besluitvormend

13. 10 min Inwerken Oordeelsvormend

14. 1 min WVTTK Informerend

15. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

16. 3 min Rondvraag Informerend

17. 5 min Evaluatie PV Informerend

18. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

19. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

20. Einde vergadering Om 20.20 uur

Pagina 1 van 7
Notulen plenaire vergadering, 14-06-2021



1. Opening
Sarah opent de vergadering om 18:45 uur.

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

3. Post in/uit en afspraken
- Hans Romijn heeft ons gemaild over de Onderwijs en Examenreglementen van Geneeskunde

en Medische Informatiekunde.
- De Raad van Bestuur (RvB) heeft een kaderbrief gestuurd.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Gedaan
3. Gedaan
4. Gedaan
5. Gedaan

Sarah 1. Mailen OTgen: Opmaat en WDD3 ter evaluatie type vragen
2. Mailen Sabrine van den Bor: cijfers masterstudenten die

starten met KO.
3. Sturen communicatieplan naar SR-leden.
4. Marjan Mens mailen met de vraag of er factoren zijn die de

fusie belemmeren.
5. Mailen voor inhalen eten met RvB.

Sonja

1. Gedaan
2. Lopend
3. Gedaan

Pien 1. Adviesbrief lid RvB versturen.
2. Uitzoeken kiesreglement MIK.
3. Danielle de Nobel contacten i.v.m. curriculumcommissie.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline

1. Gedaan
2. Gedaan

Evrim 1. Honours studenten mailen over beleidsvoorstel
International Office.

2. Uitzoeken stem regeling met onthoudingen →
onthoudingen tellen niet mee voor het totale aantal
stemmen; moeten minimaal 5 SR-leden meedoen aan
stemming.

DB

Iedereen
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De notulen van 07-06-2021 en 31-05-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op 11-06-2021 was Evrim aanwezig bij de Gemeenschappelijke Vergadering en de

Gemeenschappelijke OV. De gecombineerde medezeggenschap (de GV) heeft de stemming op
het voorstel voor verdeling van de NPO-gelden opgeschort. Dit is besloten, omdat het nog
niet concreet zijn van instellingsplan en de te komen nieuwe regering nog zoveel
onduidelijkheid geeft over wat het te voeren beleid is met dit geld, dat het voor nu niet
mogelijk is om een weloverwogen beslissing te maken.

- Op 9-6-2021 was Evrim aanwezig bij het internationaliseringsoverleg van de werkgroep
Internationalisering. Hier is feedback omtrent de workshop van verleden keer overlegd.
Verder is vanuit de bachelor de behoefte gekomen voor een centraal orgaan dat kan
ondersteunen en coördineren van de implementatie van internationalisering.

- Op dinsdag 8 juni was Pien aanwezig bij het maandelijkse informele overleg van de
opleidingscommissie van Medische Informatiekunde (MI). Tijdens dit overleg kwam de zorg
van de Opleidingscommissie (OC) naar boven over het feit dat er geen MI’er in de komende
raad komt. Er is gebrainstormd over komend jaar en hoe wij ervoor kunnen zorgen dat er de
komende jaren wel een MI’er in de raad komt. Er zal volgende vergadering hier een
agendapunt over volgen.

6. Mededelingen
- Evrim: Alle computers in de kamer werken nu. Mocht een computer niet werken (dat is, niet

kunnen inloggen), de werkende internetpoorten (in de muur) zijn A7, A8, B1 en B4.
- Pien: Ter info, vandaag over 2 weken komt eerste versie van jaarverslag op de PV, dus

vergeet de stukken niet te schrijven!
- Sonja: Niemand (behalve Sophie en Wouter) heeft de dossier boeken van de commissies

heeft ingevuld. Nieuwe deadline is deze zondag. Verzoek aan iedereen om nog een update
over zijn dossier op te schrijven in de tabellen! Het staat onder ‘inwerken’ en daarna onder je
commissie.

7. Vaststellen agenda
De notulen van het OTgen-SR overleg en het agendapunt ‘Inwerken’ worden doorgeschoven
naar de volgende PV.

8. Mental health CSR
De Centrale Studentenraad (CSR) heeft ons gemaild met een conceptbrief betreffende mental

health die naar het College van Bestuur (CvB) gestuurd gaat worden. Ze hebben gevraagd of

alle faculteiten input willen leveren. Aangezien dit een belangrijk onderwerp is, wil Sarah het

op de Plenaire Vergadering (PV) te bespreken.
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De brief betreft een aantal onderwerpen:

- Communicatie

- Gaat om het feit dat de medezeggenschap bijna niet wordt betrokken bij

gesprekken of vergaderingen omtrent mental health van studenten.

- Ze willen dat er een langetermijnplan gecreëerd gaat worden omtrent mental

health.

- Institutionele verandering

- Eerder werd er voor het meten van de mentale gezondheid door het CvB

gekeken naar schoolcijfers en niet naar de studenten zelf. Dit moet

veranderen.

- Problemen die nu sterk naar voren komen m.b.t. mental health zijn niet

nieuw, maar worden nu meer in het licht gezet.

- Er moet het hele jaar door systematisch ondersteuning geboden worden aan

studenten

- Alles moet voor elke faculteit gelijkgetrokken worden, bv. Faculty of

Humanities hebben na elk blok een week vrij.

- Sociale activiteiten

- Het is onredelijk om te vragen aan de medezeggenschap om met activiteiten

voor socialisering te komen (iets dat nu wel gebeurt). Het ligt buiten het

kunnen van de medezeggenschap.

- Oplossingen

- Meer studentenpsychologen aannemen om de wachttijd van de

studentenpsychologen te verminderen.

- Ontwikkelen van een duidelijk en solide ondersteuningssysteem, beginnend

bij studieadviseurs. Daar komen de meeste studenten namelijk als eerste aan.

Aan de studieadviseurs zou een vitaliteitstraining gegeven moeten worden,

zodat ze beter in kunnen schatten wanneer een student doorverwezen moet

worden naar de psycholoog.

Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- Tycho vraagt zich af of  het van toepassing op ons is. Wij hebben een eigen mental

health platform en brengen het onderwerp zelf onder aandacht met onze eigen

diensten dan die door het CSR worden aangeboden. Sarah vindt dat het ons wel

betreft, het is bijvoorbeeld niet aan FSR’en om sociale activiteiten te organiseren.

Daarbij pleit de CSR voor meer studentenpsychologen, waar onze studenten ook
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gebruik van kunnen maken. De vorige SR heeft gestreden voor een psycholoog op de

faculteit.

- Evrim ziet ook meerwaarde in actief mee te denken in de plannen van de CSR en

mental health, zodat we onze faciliteiten voor mental health kunnen uitbreiden.

2. Willen we de brief mee ondertekenen?

- Parsa vindt dat inhoudelijk de punten goed zijn.

- Sophie vindt het niet onze plek om opeens weken vrij te vragen, daarbij zijn er

taaltechnisch veel fouten. Voor het onderteken wil ze eerst de final versie zien.

3. Zijn er punten die missen in de brief? Of weg moeten?

- Sophie denkt dat de vrije week na een tentamen niet haalbaar is voor ons bachelor

curriculum. Het onderwijs is al jaren vol gepland, hoezo kunnen studenten dat nu

niet meer aan? Er zitten een aantal EC’s in een jaar om te behalen, met vrije weken

halen we dit niet.

- Parsa is voor het schuiven/inkorten van vakken naar 7 in plaats van 8 weken. Hij

vindt het een goed initiatief, zodat studenten meer tijd voor henzelf/eigen (mentale)

problemen hebben. De workload mag hetzelfde blijven, maar hij is voorstander van

een week rust gunnen.

- Sophie denkt dat niet haalbaar is. Er is nu studielast een van 40u/week, moet het dan

naar 45 uur? Sarah voegt dat dit niet haalbaar is voor studenten die alles volgen en

maken van het curriculum. Hoe we het curriculum zouden moeten aanpassen voor

de vrije week, stijgt onze pet te boven.

- Eline stelt voor om de maandag na het tentamen vrij te roosteren, zodat  studenten

drie dagen weekend hebben.

- Parsa benoemt dat we moeten bepalen of we wel of niet eens is met de gedachtegang

van de brief; de opleiding is verantwoordelijk voor de invulling van de praktijk. Er

worden ook andere relevante punten in brief genoemd, het gaat om de signaal die af

gegeven wordt.

- Evrim denkt ook dat signaalfunctie zeker iets is om mee te nemen; bij ons is recent in

de tentamenvrije dagen na de studievrije week een tentamen ingeroosterd. Dit laat

zien dat we nu meer dan ooit de brief moeten ondertekenen.

- Onno vindt dat de essentie van brief goed is. De CSR is verantwoordelijk voor de

precieze inhoud van de brief, dit geven we uit handen, maar hij eens met het signaal

dat afgegeven wordt. Nadat het opgesteld en verstuurd is, kunnen we met het OTgen

en OTmi in gesprek over de invulling voor onze faculteit.
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Pien zal de CSR terug mailen met onze input voor 18 juni.

9. Wachttijd
De inhoud van dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

10. OER MI brieven
Pien heeft drie positief adviserende brieven geschreven voor OER van de oude bachelor

curriculum, MI-X en ook voor de master MI. De raad moet ze goedkeuren voordat ze de deur

uit gaan.

De raad stemt over de volgende motie:

‘De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor het versturen van de

brief betreffende het OER advies 2021-2022 voor de bachelor medische informatiekunde

oude curriculum / bachelor MI-X / master medical informatics.’

Met 10 stemmen voor wordt de motie aangenomen. Volgende week zullen de OER brieven

van geneeskunde worden besproken. Pien stuurt de OER MI-brieven naar de RvB.

11. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

12. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

13. Rondvraag
Geen.

14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

15. Nieuwe agendapunten
- Inwerken
- Notulen OTgen-SR
- MI’er in de raad

16. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Mailen Monique Greve over aanpassen A-Z lijst.

Sonja
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Pien 1. CSR mailen betreffende input mental health voor 18 juni.
2. OER brieven MI mailen naar RvB.
3. OTmi agendapunt gang van zaken omtrent Curriculum

Commissie.
Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline 1. Mailen Sabrine van de Bor en Patricia Griffioen over
gedachtegang indeling communicatie data in Student
Journey

Evrim

DB

Iedereen

17. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.10 uur.

Pagina 7 van 7
Notulen plenaire vergadering, 14-06-2021


