
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 17-03-2021

Aanwezige
raadsleden

Pien van Putten, Tycho De Greve, Parsa Alibakshi, Sophie Noordzij, Onno Smeulders, Wouter
Meijer, Evrim Hotamis

Afwezig Sarah Lutterman, Sonja Yona, Eline Alofs

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. 5 min Updates Update

6. 1 min Mededelingen Informerend

7. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

8. 5 min OTgen-SR agenda vaststellen Vaststellen

9. 5 min Advies profielschets lid RvT Besluitvormend

10. 5 min Beleidsvoorstel communicatie International Office Besluitvormend

11. 20 min Wachttijd brief Besluitvormend

12. 1 min WVTTK Informerend

13. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

14. 3 min Rondvraag Informerend

15. 5 min Evaluatie PV Informerend

16. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

17. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

18. Einde vergadering Om 20.10 uur
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1. Opening
Pien opent de vergadering om 18:45 uur.

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

3. Post in/uit en afspraken
Er is geen post ontvangen of verstuurd.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Niet

gedaan
3. a. Gedaan

b. Gedaan
4. Niet

gedaan
5. Niet

gedaan

Sarah 1. Adviesbrief profielschets RvT-lid schrijven.
2. Navragen Monique: cijfers SR-enquête door laten rekenen in

wachttijd scenario.
3. Navragen Hans Romijn:

a. Jongvolwassene voor RvT.
b. VU-vereniging in profielschets RvT.

4. Contact ACTA navragen fusie opleidingen.
5. Inplannen presentatie over CRIP en wachttijd.

Sonja

1. Niet
gedaan

2. Gedaan
3. Gedaan

Pien 1. Navragen Monique Jaspers: invulling fysieke
onderwijsmomenten.

2. Monique Jaspers mailen voor presentatie over CurCom.
3. Brief CSW/CDW aanpassen, delen met SR en Tamanna,

versturen naar Hans Romijn.
Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

1. N.v.t.,
officieel
reactie
ontvangen

2. Gedaan

Eline 1. Plannen informeel overleg met CoMa, Paul van Trotsenburg,
Monique Greve en Irene de Graaf om resultaten SR-enquête
van de masterstudenten te bespreken.

2. SR promo op schermen.

1. Gedaan Evrim 1. Artikel ‘Zon’ voor Emphasis schrijven voor 23 mei.

DB

Iedereen
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De notulen van 03-05-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op 6-5-21 hebben Evrim en Onno een vast informeel overleg gehad met Erik Beune over

internationalisering binnen de opleiding en het ziekenhuis. De werkgroep
internationalisering was positief over de resultaten van de door de Studentraad (SR)
uitgezette mini-enquête. Deze resultaten zullen in de aankomende digitale werkconferentie
gebruikt worden om de behoeften  van de studenten te vertegenwoordigen. Daarnaast is het
gegaan over het communicatieadvies wat het International Office aan het schrijven is n.a.v.
negatieve geluiden over de bereikbaarheid. Hier zullen Onno en Evrim een blik op werpen en
daarna zal het aangeboden worden aan de opleiding. Ook opperde Erik dat tijdens de
campagneperiode van de partijen door onwetendheid internationalisering vaak wordt
geagendeerd als problematisch en dat dit wellicht de stemming van de student negatief
beïnvloed. Volgend op de werkconferentie zal er een factsheet onze kant op komen om
objectieve informatieverstrekking over de werkzaamheden van het AMC naar de student (en
partijen) te communiceren.

- Op 11-5 is Onno bij de werkconferentie Internationalisering geweest. Hier was een open
uitnodiging aan vooraf gegaan aan het geïnteresseerden/relevante mensen rond het
onderwijs dus er was herhaling van informatie maar geen nieuwe. Vervolgens is door
aanwezigen in breakoutrooms gebrainstormd over manieren om internationalisering te
integreren in het curriculum en hoe de samenhang te versterken. Eigenlijk kwam vooral voor
óf bij PO onderbrengen óf in het klinisch onderwijs. De samenvatting ontvangen we nog en
zal Onno op de drive zetten voor geïnteresseerden.

- Op 3-5-2021 was Sophie aanwezig bij het overleg omtrent de herziening van canvas in de
nieuwe master. Hier zijn een aantal verschillende ontwerpen gepitcht waarbij we voorkeur
hebben aangegeven voor een visueel aantrekkelijk ontwerp met foto’s/tekening als
pictogram voor elk coschap. Wordt weergegeven in een blokkenschema. Daarbij ook altijd
bovenaan de pagina rooster van die masterfase, met de mogelijkheid tot door te linken naar
de betreffende pagina voor dat coschap. Daarnaast aangegeven dat het belangrijk is dat je
altijd gemakkelijk terug moet kunnen naar de overzichtspagina zonder meerdere keren te
moeten linken.

- Evrim en Pien waren op 5-5-2021 aanwezig bij het plenair overleg master GEN OER deel B
2021-2022. Onze vragen zijn beantwoord. Er ontstond ook een discussie over de noodzaak
van het plaatsen van de spelregels van de Semi-Arts Stage (SAS) op de A-Z-lijst, en of de SAS
wel of niet onder de keuzeruimte valt. Hier gaat de opleiding naar kijken. Tevens noemde
Mario Maas dat de Examencommissie en de opleiding nog niet uit zijn over de
verantwoordelijkheden van de nieuwe portfoliocommissie en Examencommissie. Hier volgt
een extra bijeenkomst voor. Ook werd de suggestie voorgelegd maximale herkansingen per
onderwijseenheid aan te bieden voor de student (“3 strikes and you’re out”), waarna de
student de opleiding niet meer zou kunnen voorzetten. Dit wordt ook in de
vervolgbijeenkomst besproken.

- Op 11 mei heeft Wouter een focusgroep voor de herziening van AV-2 bijgewoond, samen met
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Tim van der Putten van JVT3. Leden van JVT-1 en -2 die hadden toegezegd kwamen niet,
wellicht door communicatiefouten. Samen gaven Tim en Wouter feedback over de
herziening, om verduidelijking te vragen over de nieuwe beoordelingssysteem, hoe
studenten gemotiveerd blijven voor de formatieve opdrachten, continuïteit van beoordelaars
en eindcijfers voor AV. Einde van dit jaar krijgen we te zien wat de slagingspercentage is van
AV-1 en welk effect de herziening ervan daarop heeft.

- Wouter is aanwezig geweest bij een overleg van de coördinatoren van de Dubbele Bachelor
Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde (DuBa) over hoe het beste kan worden
omgegaan met de omwisseling van KWM en RA-2. Nu zal dat redelijk onstudeerbaar zijn,
omdat je dan veel verplicht les hebt bij Biomedische Wetenschappen (cellulair oncologie),
daar boven RA-2 doen zou lastig zijn. Ze hebben tot 2023 periode 4 om het probleem op te
lossen. Ze gaan nu in gesprek met de coördinator van cellulaire oncologie (Joachim
Goedhart) over bepaalde oplossingen, bijvoorbeeld specifieke practicum onderdelen die niet
heel belangrijk zijn weglaten voor de DuBa, of om de practicum onderdelen uit te spreiden
over 5-6 weken i.p.v. allemaal in 3 weken. Dit zou veel beter uitkomen voor de DuBa.

6. Mededelingen
Tycho: Aankomende woensdag (19-05) hebben Sarah en hij een informerend gesprek met
een strategisch communicatiebureau (gerund door studenten) over hoe we de SR als merk
beter kunnen neerzetten. Indien iemand nog wil aansluiten horen ze dit graag!

7. Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘Wachttijd brief’ wordt verschoven naar de volgende plenaire vergadering
(PV).

8. OTgen-SR agenda vaststellen
Dinsdag 1 juni  hebben we van 17.00-17.30 uur de vergadering met het Opleidingsteam

Geneeskunde (OTgen). Vandaag gaan we de agenda vaststellen, de agendapunten verdelen

onder eerste en tweede sprekers en een whatsapp-verantwoordelijke vaststellen. De

vergadering is over drie weken in plaats van twee vanwege Pinksteren!

Voorstel agenda:

1. Vakantieweek: er zijn iRAT’s en tRAT’s in de vakantie geroosterd.

2. Communicatie naar studenten m.b.t. evaluatierapport?

3. Geldstromen vanuit de overheid vanwege COVID

De sprekers maken een voorbereidingsstuk voor de PV van 31 mei. Sarah zal de agenda en

notulen naar het OTgen versturen.

9. Advies profielschets RvT
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We hebben een adviesaanvraag ontvangen betreffende profielschets voor lid Raad van

Toezicht (RvT). Vandaag gaan we deze vaststellen.

Marian Mens is gemaild met de volgende vragen:

- Is het de bedoeling dat VU-vereniging, VU-vereniging/stichting VUmc en AMC en

AmsterdamUMC afwisselend worden gebruikt?

- Is er nagedacht over het plaatsen van een jonger lid in de RvT?

Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- Evrim vindt dat leeftijd ook als inclusiviteit criteria moet worden opgenomen. In de

criteria wordt benoemd dat ze meer diversiteit willen, zoals bijvoorbeeld gelijke

verdeling in gender, maar leeftijd mist als criteria. Pien stelt voor om het eventueel te

benoemen in de mail i.p.v. de brief? Evrim antwoordt dat we het al officieus hebben

aangekaart in de mailwisseling en hier niet een concreet antwoord op hebben

gekregen. Er wordt een stemmingsronde gehouden over het opnemen van leeftijd als

criterium:

- Voor: 3

- Tegen: 1

- Onthouding: 3

Leeftijd zal in de brief als inclusiviteit criteria worden benoemd.

2. Zijn er nog taaltechnische opmerkingen?

Nee.

3. Moet er nog iets veranderd aan de brief?

Nee.

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

adviesbrief lid RvT, onder genoemde wijzigingen”. Met 7 stemmen voor, 0 tegen, 0

onthoudingen en 0 blanco stemmen wordt de motie aangenomen. Sarah zal de brief

aanpassen (toevoegen leeftijd als criterium) en Pien zal de adviesbrief versturen.

10. Beleidsvoorstel communicatie International Office
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Twee honoursstudenten hebben een beleidsvoorstel geschreven om de zichtbaarheid van

het International Office te verbeteren voor studenten. Aan ons de vraag of we het voorstel

willen ondersteunen (zodat zij erin kunnen zetten dat wij erachter staan).

De informatievoorziening rondom internationalisatie is al jaren een punt van aandacht. In

een recente mini-enquête die wij als raad hebben uitgezet, wordt dit ook echt als

problematisch bevonden door de studenten. Door twee honoursstudenten zijn een aantal

beleidsvoorstellen geschreven om dit aan te pakken.

Samenvattend bestaan de beleidsvoorstellen uit:

- Per onderwijsonderdeel in Canvas aangeven wat de buitenland mogelijkheden zijn

(ook als deze er niet zijn);

- Buitenland.uva.nl is voor het AMC in een andere (lelijkere, saaiere) lay-out dan de

andere faculteiten, deze gelijk trekken. Vooral meer audiovisueel materiaal.

De SR gaat over op de volgende stemming:

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor het ondersteunen

van het beleidsvoorstel ‘Vindbaarheid en toegankelijkheid van buitenland mogelijkheden’”

Met 7 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthoudingen en 0 blanco stemmen worden de motie

aangenomen.Evrim zal de honoursstudenten mailen ter terugkoppeling.

11. WVTTK
Geen.

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
- OTgen-SR voorbespreken.

16. Nieuwe actielijst
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Sarah 1. Navragen Monique: cijfers SR-enquête door laten rekenen in
wachttijd scenario.

2. Contact ACTA navragen fusie opleidingen.
3. Inplannen presentatie over CRIP en wachttijd.
4. Notulen en agenda OTgen-SR versturen.
5. Aanpassen adviesbrief profielschets RvT-lid.

Sonja

Pien 1. Navragen Monique Jaspers: invulling fysieke
onderwijsmomenten.

2. Adviesbrief profielschets RvT-lid versturen.
Tycho 1. Met Sarah afstemmen toetsen op locatie wel/niet OTgen-SR.

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline

Evrim 1. Honours studenten mailen over beleidsvoorstel
International Office.

2. Uitzoeken stemregeling met onthoudingen.
DB

Iedereen 1. Sprekers: voorbereidingsstuk OTgen-SR voor 31 mei.

17. Einde vergadering
Pien sluit de vergadering om 19.30 uur.
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