
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 19-04-2021

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. 5 min Updates Update

6. 1 min Mededelingen Informerend

7. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

8. 5 min OTgen-SR voorbereiden Voorbereiden

9. 5 min OTmi-SR voorbereiden Voorbereiden

10. 10 min Adviesbrief selectieprocedure Besluitvormend

5 min Pauze

11. 20 min Adviesbrief Facultair Strategisch Plan Oordeelsvormend

12. 20 min Juridische fusie Oordeelsvormend

13. 5 min Pauze

14. 15 min Wachttijd Beeldvormend

15. 1 min WVTTK Informerend

16. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

17. 3 min Rondvraag Informerend

18. 5 min Evaluatie PV Informerend

19. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

20. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

21. Einde vergadering Om 20.50 uur
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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
- Het Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) heeft een bericht over het overlijden van studente

Heleen van de Leur gestuurd.
- De Emphasis redactie heeft een mail betreffende het Emphasis artikel ‘Zon’ gestuurd.

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

gedaan
4. Niet

gedaan

Sarah 1. Notulen en agenda naar OTgen versturen.
2. Notulen en agenda naar OTMI versturen.
3. Navragen betekenis valorisatie bij Hans Romijn.
4. Contact ACTA navragen fusie opleidingen.

Sonja

1. Niet
gedaan

Pien 1. Evaluatierapport MI-X delen SR.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

1. Gedaan
2. Gedaan

Eline 1. Contact Larissa Heideman voor vervangen digitale borden.
2. Posters plein J/SR-kamer vervangen.

1. Lopend
2. Niks

gehoord
3. Gaat Sarah

doen

Evrim 1. Uitzoeken of maximale termijn benoeming decaan ook geldt
voor opleidingshoofden.

2. FSP andere FSR’en.
3. Almanak bijdrage MIKpunt schrijven.

DB

Iedereen
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De notulen van 12-04-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op dinsdag 13 april hebben Sarah en Sonja een overleg gehad met Marcel Fabriek over ons

negatief advies op de selectie regeling. Wij gaven aan dat we negatief willen adviseren,
omdat we het niet eens zijn dat er onderscheid wordt gemaakt tussen studenten met een
identieke score door middel van de overgangscijfers van jaar 5 naar jaar 6 VWO. Marcel
Fabriek vond het goed dat we een dergelijk standpunt innemen. Hij gaf namelijk aan dat het
belangrijk is dat een advies van elke kant wordt benaderd. Ook hebben we het gehad over
een derde selectiemoment en hoe dit mogelijk zou kunnen worden ingevuld om alle
scholieren een gelijke kans te geven. Marcel Fabriek gaf aan dat dit gewoon een erg moeilijk
vraagstuk is, omdat er altijd iets van ongelijkheid blijft. Hij vond het wel goed dat wij
hierover nadenken en adviseerde ons om altijd laagdrempelig contact op te nemen met
Roelof-Jan Oostra als wij hierover willen meedenken.

- Op 14 april waren Sarah, Eline, Evrim en Sophie aanwezig bij het informele overleg met Paul
van Trotsenburg. Hier is gesproken over de problemen die spelen rondom het verkrijgen van
een plek voor de Semi-arts Stage (SAS) en problemen rondom de Wetenschappelijke Stage
(WS) zijn benoemd. Verder is ook aangegeven dat wij het als Studentenraad (SR) prettig
zouden vinden om formeel op de hoogte gebracht te worden over aanstellingen zoals Petra
Habets en Irene de Graaf.

- Wouter was aanwezig bij een AV coördinatorenoverleg. De enquêteresultaten die betrekking
hadden tot AV zijn met de coördinatoren gedeeld en toegelicht. De aanpassingen na jaar 1 en
2 van AV zijn besproken. De aanpassingen van AV-1 zijn dit jaar doorgevoerd en er wordt nu
gekeken naar hoe succesvol het is. De grootste aanpassingen zijn scheiden van het KWM en
het humaniora-deel zodat ze niet steeds door elkaar heen lopen, en minder summatieve
opdrachten. Nu zijn er maar 3 summatieve opdrachten, met meerdere formatieve
opdrachten die de student voorbereiden op de summatieve opdrachten. Hierbij worden de
reeks van formatieve opdrachten + 1 summatieve opdracht allemaal door een docent
beoordeeld. Er is nu een plan voor de herziening van AV jaar 2, deze wordt komend jaar
ingevoerd. Hierbij worden KWM en humaniora ook gescheiden, ook met 3 reeks van een
summatieve opdracht met formatieve opdrachten ter voorbereiding, met een vaste docent
per reeks. AV-3 wordt pas volgend jaar herzien, met implementatie in het studiejaar
2022-2023, omdat het niet haalbaar is qua tijd en werk om dit nu ook te doen. Er worden
wel aanpassingen gemaakt aan AV-3 zoals meer duidelijke beoordelingscriteria; criteria
beter nalezen voordat ze worden gepubliceerd zodat ze niet na publicatie nog moeten
worden gewijzigd (hiertoe hebben ze een student gevraagd om deze na te kijken voor
publicatie); betere integratie van AV en blokonderwijs; eliminatie van overtollige
opdrachten, zoals het WG tips en tops SDM; en fusie van de 2 opdrachten over e-health, maar
op de totale herziening moeten we wachten. Het plan voor de AV-3 herziening is wel anders
dan bij AV-1 en AV-2, hierbij blijven humaniora en KWM samen met elkaar en worden ze niet
gescheiden. De coördinatoren zijn benieuwd naar wat de studenten vinden van de AV-2
herziening, dus hiervoor wordt een focus groep gevormd van JVT-1, -2, en -3 leden. Deze zijn
makkelijker te bereiken dan de rest van de studenten, en door hun rol hebben ze een goed
pols op het sentiment van de studenten van hun jaar.
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- Wouter was aanwezig bij de evaluatie BAM 1.4. De docenten waren niet allemaal
uitgenodigd, volgende keer zullen ze erbij zijn. 37 studenten volgde dit vak, waarvan 10 de
enquête hebben ingevuld. De enquête is wel op standaard wijze uitgezet, via de mail naar het
student.uva adres. Volgend jaar wordt een pilot gedaan met deze evaluaties invullen met
ACPC om de opbrengst te verhogen. Het ervaren studielast wisselde veel tussen studenten,
maar het werd door de meesten als acceptabel ervaren. Vooral aan het einde van het vak
werd de studiedruk hoog. De stage bij de huisartsenpraktijk was heel verhelderend en een
leuk onderdeel van het vak. De docenten waren enthousiast en duidelijk in hun uitleg.
Canvas was onduidelijk ingericht, en soms ontbrak belangrijke informatie. Een leuke
toevoeging aan het vak zou zelf een ECG afnemen zijn. Toetsing ging goed. Studenten hebben
zelf een deel van de toetsvragen geschreven, dit is heel goed uitgepakt, het stimuleerde
studenten goed tot zelfstudie.

6. Mededelingen
Geen.

7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. OTgen-SR voorbereiden
Dinsdag 20 april hebben we van 17.00-17.30 uur de vergadering tussen het OTgen en de

Studentenraad (SR). Vandaag gaan we de voorbereidingsstukken doornemen zodat we

optimaal voorbereid zijn.

Voorbereidingsstukken:

1. Enquête SR

2. Evaluatierapport m.b.t. communicatie naar studenten

9. OTmi-SR voorbereiden
Woensdag 27 januari hebben we van 14.00-14.30 uur de vergadering tussen het

Opleidingsteam Medische Informatiekunde (OTmi) en de SR.

10. Adviesbrief selectieprocedure
Twee weken geleden hebben we de adviesbrief omtrent de decentrale selectie

oordeelsvormend besproken op de Plenaire Vergadering (PV). De raad heeft veel goede

feedback gegeven en deze is verwerkt in de nieuwe adviesbrief. Deze week bespreken we de

brief besluitvormend en kijken we of alle feedback goed is meegenomen in deze versie.

Vragen:

1. Is alles helder voor iedereen wat er in de brief staat?
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Tycho vraagt of er contact opgenomen is Roelof-Jan Oostra? Hebben wij

gecommuniceerd dat we naar verwachting negatief zullen adviseren? Sonja

antwoordt van niet, er is alleen met Marcel Fabriek contact over de selectieregeling

geweest.

2. Moet er nog iets worden gewijzigd of toegevoegd?

- Parsa vindt dat bij het argument over ongelijkheid er onderscheid gemaakt moet

worden tussen ongelijkheid wegens sociaal-economische status en CV. De

kansenongelijkheid bij de toetsen door het nemen van bijlessen is niet gelijk aan de

kansenongelijkheid wegens CV. Nu worden ze samen genomen; de zinnen moeten

anders geformuleerd worden. Parsa heeft een nieuw voorstel geschreven.

- Evrim: bij het derde selectie moment moet er duidelijker gespecificeerd worden dat

het niet gaat om een toets, maar om een onderdeel waarvoor niet geleerd kan

worden, zoals iets in de trant van interviews/essays etc..

- In het besluit moet ‘mits’ vervangen worden door ‘tenzij’. Onno benoemt echter dat

de ‘negatief adviseren mits’ geen toegevoegde waarde heeft. Het is alleen relevant als

we van te voren onze voorwaarden voor een positief advies hebben besproken, maar

dat is nu niet het geval.

- Eline stelt voor om de hele ‘mits’ weg te laten; onze argumentatie voor een negatief

advies is duidelijk in de brief te lezen. De conclusie kan beter aangepast worden in

‘negatief advies op basis van/vanwege/met als belangrijkste reden’.

- Wijzigingen:

- Negatief advies met als belangrijkste reden(en)

- Aanpassingen van Parsa: onderscheid ongelijkheid a.g.v. sociaal-economische

status en CV

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met 9 stemmen voor de

adviesbrief met de voorgestelde wijzigingen in. De adviesbrief betreffende de selectie

regeling zal aangepast worden.

11. Adviesbrief Facultair Strategisch Plan
Afgelopen periode hebben we meermaals het Facultair Strategisch Plan (FSP) op de PV

besproken. We zijn tot advies gevraagd en vandaar deze adviesbrief!

Allereerst heeft Pien Hanneke Lips en Saskia Peerdeman gemaild met onze vragen over het

FSP. Deze informatie is meegenomen om tot de adviesbrief te komen. In de adviesbrief zijn

de kritische punten ‘duurzaamheid’ en ‘taalgebruik’ aangestipt.
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Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

Tycho vraagt of het gebruikelijk is dat de SR het FSP moet instemmen? Sarah

antwoordt dat er voor het eerst een officiële FSP is opgesteld en dat het College van

Bestuur benoemd heeft dat de faculteiten positief advies van hun facultaire SR’en

moeten hebben.

2. Zijn er nog (taaltechnische) opmerkingen?

- Evrim vindt het lastig om gedegen advies te geven, omdat hij niet waar we grens van

faculteit en ziekenhuis ligt. Hij snapt dat vanuit de faculteit wordt gezegd dat

duurzaamheid niet aan hen maar aan het beleid van het ziekenhuis is. Andere

faculteiten kampen niet met deze grens. Hij begrijpt dat de faculteit niet over

duurzaamheidsmaatregelen als bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak kan beslissen,

maar hij vindt het jammer dat het thema duurzaamheid ook niet verder expliciet

wordt. Hij is het niet oneens met het FSP en snapt dat over sommige onderwerpen ze

niet kunnen besluiten, maar hij mist in het plan wel de verduurzaming.

- Sarah vult aan dat duurzaamheid in de 7 strategische punten van het Amsterdam

UMC opgenomen was, maar door de Corona pandemie zijn de strategische punten

van 7 naar 3 bijgesteld, waarbij duurzaamheid eruit is gehaald. Het ligt niet meer in

de prioriteit van het bestuur.

- Tycho vraagt in hoeverre wij inspraak hebben, kunnen we niet bijvoorbeeld negatief

adviseren tenzij duurzaamheid opgepakt wordt? Evrim weet niet wat technisch

gezien onder de faculteit valt en wat onder het AMC; bijvoorbeeld het dak van

gebouw J. Hier zijn de studenten gehuisvest, maar is dit terrein van de UvA of AMC?

Bij wie moeten we zijn om dit uit te zoeken? Sarah antwoordt dat hier geen heldere

afspraken over zijn. Er zijn geen officiële documenten met een verdeling van wat tot

de UvA en wat tot het AMC behoort. Evrim zegt dat we dat kunnen benoemen in de

adviesbrief; we kunnen geen advies geven tenzij we weten waar we over kunnen

adviseren.

- Eline vult aan dat duurzaamheid niet alleen gebouw vesting betreft; het is een groot

onderwerp waar samenwerking tussen de UvA en AMC nodig is. We leggen de

verantwoordelijkheid bij hun neer, zij kunnen uitzoeken hoe ze dit willen invullen

- Onno vindt dat de scheiding tussen de UvA en AMC noodzakelijk is om over het FSP

te oordelen. Het FSP betreft de faculteit, maar er is nooit het fatsoen genomen om

duidelijk te maken wie waarvoor verantwoordelijk is. De onduidelijkheid die hieruit

voortkomt mogen zij ook ervaren; we kunnen niet zomaar positief advies uitdelen.
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Sarah zal Hanneke Lips bellen om over de scheiding tussen de UvA en het AMC na te vragen.

Wat er informeel besproken is, kan vervolgens middels een brief/informatierecht worden

opgevraagd, zodat het ook voor toekomstige SR’en zwart op wit is vastgelegd.

Sarah zal de opmerkingen verwerken en de brief naar de Raad van Advies (RvA) sturen.

Volgende week zullen we de brief vaststellen.

12. Juridische fusie
De vorige keer hebben we de juridische fusie beeldvormend besproken. Er komt dus een

nieuw SR-reglement die voor zowel de SR van de VU als van de UvA van toepassing is.

Vandaag gaan we brainstormen over welke punten we in zo’n dergelijk reglement zouden

willen zien.

Op dit moment hebben we nog geen adviesaanvraag ontvangen en weten we ook nog niet

met welk voorstel qua SR-reglement de Raad van Bestuur (RvB) gaat komen. De reden dat

het nu op de PV wordt besproken, is omdat het goed is om onafhankelijk van een voorstel al

te bedenken wat wij belangrijk vinden. Zo worden we nog niet gekaderd en kunnen we

out-of-the box denken.

Welke punten zouden wij in een SR-reglement willen zien? Waar moeten we bijvoorbeeld

echt instemmings- of adviesrecht op hebben? Welke verplichtingen vind je dat de RvB

richting de SR moet hebben en andersom? En hoe denk je hierover van de vice-decaan of het

opleidingshoofd?

Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- Evrim vraagt wat het SR reglement is? Gezien Evrim wegens persoonlijke

omstandigheden niet bij de vorige PV was, heeft hij dit gemist. Sarah antwoordt dat

het SR reglement los wordt gekoppeld van het bestuursreglement en gelijk wordt

gesteld voor SR van de UvA en de VU. De reglementen verschillen nu echter

aanzienlijk van inhoud: die van de UvA betreft 3 pagina’s en die van de VU 4 regels. In

dit reglement staat vastgelegd waar wij advies- en instemmingsrecht over hebben.

- Onno vraagt waarom er door Sarah contact opgenomen gaat worden met de

commissaris alliantie en financiën van de VU? Sarah antwoordt dat hij SR-lid en

dossierhouder van de juridische fusie is.

- Wouter vraagt waarom we ons reglement niet behouden kan worden zoals het is?

Pien antwoordt dat wegens de fusie van de reglementen het kan dat ze herzien gaan

Pagina 7 van 10
Notulen plenaire vergadering, 19-04-2021



worden. Het is belangrijk dat we vooral geen rechten kwijt raken. We kunnen al onze

rechten op een rijtje zetten en prioriteren welke we absoluut willen behouden.

- Evrim heeft meerdere vragen:

- 1) Waarom hebben we een gemeenschappelijk reglement nodig? Sarah

antwoordt dat wegens de juridische fusie van het VU en AMC naar het bedrijf

Amsterdam UMC er ook een nieuw, gezamenlijk bestuursreglement komt.

Omdat het SR-reglement onder het bestuursreglement valt, komt er ook een

nieuw SR-reglement. We krijgen de juridische papieren nog toegestuurd.

- 2) We hebben andere gesprekspartners dan de SR van de VU; we zijn geen

gezamenlijk orgaan en hebben andere vicedecanen, voor ons verandert er

inhoudelijk niks. De opleidingen blijven apart, die verantwoordelijke

personen en SR blijven apart, waarom is het nu noodzakelijk dat er 1

document komt? Er kunnen ook 2 aparte oplages apart voor de UvA-SR en de

VU worden bijgevoegd. Sarah zal dit meenemen naar het overleg met Hans

Romijn op 29 april. Ze zal vragen waarom een gezamenlijk SR-reglement

überhaupt nodig is.

- 3) Evrim vindt dat als er een gemeenschappelijk reglement komt, er dan ook

officieel een gemeenschappelijke vergadering nodig is.

- Tycho vraagt in hoeverre het voor het ziekenhuis relevant is wat een controlerend

orgaan (zoals SR) van de fusie vindt? Onno denkt dat we in dit geval de UvA niet van

het AMC kunnen scheiden; alle maatregelen genomen van het ziekenhuis (het Raad

van Bestuur etc.) heeft invloed op de faculteit; alle artsen bekleden een functie

binnen de faculteit en hebben een dubbele rol.  We kunnen als SR nooit gescheiden

zijn van het ziekenhuis; in de RvB zitten uiteindelijk de mensen die alles bepalen

over de praktische zaken. De decanen zijn ook onderdeel van de RvB. Evrim voegt toe

dat hij daarom ook pleit voor een nieuwe gemeenschappelijke vergadering, met

bijvoorbeeld de voorzitter van de UvA-SR, VU-SR en de RvB; het gaat enkel over ons

en hen, maar met de fusie moeten we het gezamenlijk hebben over een

gemeenschappelijk ziekenhuisbeleid. Hierin zijn we als SR van de faculteit

geneeskunde ook een bijzonder orgaan; als SR (zowel VU als UvA) hebben we ook

wat in te brengen over het beleid van het ziekenhuis/RvB, gezien hun beleid ook ons

als studenten treft.

- Tycho vraagt of we niet een SR-lid moeten afvaardigen als OR-lid? De SR

adviseert/controleert over facultair beleid, de OR (=ondernemingsraad) over

ziekenhuis beleid. Onno antwoordt dat er geen aparte OR voor de faculteit of het

ziekenhuis is. De OR van faculteit is de OR ziekenhuis. Hij stelt voor om een in een
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nieuw agendapunt te discussiëren over de scheiding van UvA/AMC, gezien er nu

teveel onduidelijkheden zijn.

Samenvattend gaan we proberen zoveel mogelijk rechten behouden wat er in ons reglement

staat, en anders zullen we er prioriteiten in moeten stellen. Eerst gaan we afwachten wat het

nieuwe SR reglement is. Sarah zal navragen wat de noodzaak is voor een gezamenlijk

reglement gezien de faculteiten niet gaan fuseren, waarom zouden we dan eventuele onze

rechten moeten inleveren?

Donderdag heeft Sarah een afspraak met de commissaris alliantie en financiën van de SR van

de VU, zij zal de uitkomsten ook met hem bespreken. 29 april heeft ze wederom een overleg

met Hans Romijn.

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

14. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

15. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

16. Rondvraag
- Eline:

- Wilt iemand van commissie PR op zoek/navragen voor de inloggegevens voor de
schermen op plein J? Onno heeft deze geregeld en zal het delen.

- Deze woensdag wil ze de resultaten van enquête ophangen. Heeft iemand bezwaar
als het zwart/wit wordt?  Niemand bezwaar.

- Gaat sociale activiteit door? Zo ja, wat is de planning? De socialisatie gaat door met
mensen die willen.

17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

18. Nieuwe agendapunten
- Scheiding UvA/AMC → over 2 weken.
- Adviesbrief FSP
- Wachttijd

19. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Adviesbrief FSP naar RvA versturen.
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2. Almanak bijdrage MIKpunt schrijven.
3. Contact Hanneke Lips scheiding UvA/AMC.
4. Navragen Hans Romijn waarom noodzaak gezamenlijke

SR-reglement.
5. Navragen percentage studenten keuzeonderwijs/WS vooraf

klinische coschappen.
6. Navragen betekenis valorisatie bij Hans Romijn.
7. Contact ACTA navragen fusie opleidingen.

Sonja

Pien 1. Evaluatierapport MI-X delen SR.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline

Evrim 1. Uitzoeken of maximale termijn benoeming decaan ook geldt
voor opleidingshoofden.

DB

Iedereen

20. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 21.10 uur.
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