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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen PV  

5. Vaststellen agenda  

6. Update DB 

7. Update CSR 

8. Update commissies 

9. Punten PR-update  

10. NSE voor OWI-GEN 

11. WVTTK 

12. Mededelingen  

13. Rondvraag  

14. Sluiting  

1. Opening 

 De vergadering is geopend door Onno om 19:02u 1 

2. Post in/uit 

Post in  2 

 17 oktober is er een brief van de CSR binnengekomen als reactie op de brief van FSR 3 

FMG dat zij het jammer vinden dat FMG niet mee wil doen aan de docent van het jaar 4 

verkiezing  5 

 17 oktober is er een mail binnengekomen van de examencommissie waarin zij 6 

reageerden op de advisering voor de FSR richtlijnen bachelor geneeskunde ’14-‘15 7 

 17 oktober is er een mail binnengekomen van OS met een uitnodiging voor de hele SR 8 

voor de nieuwjaarsreceptie  9 
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 19 oktober is er een mail binnengekomen van Pien Beltman met het 1 

bestuursreglement van het AMC van 2007. Op dit moment is dit reglement uit 2007 2 

het meest recente document, er wordt aan een nieuwe gewerkt 3 

 20 oktober is er een uitnodiging binnengekomen van Kim de Crom om mee te denken 4 

met het informatieplan onderwijs. De eerste bijeenkomst zal gehouden worden op 28 5 

oktober van 13.30u-15.00u, de bijeenkomst zal dan gaan over ICT toepassingen op de 6 

faculteit.  7 

 20 oktober is er een mail binnengekomen van OWI-GEN met een reactie op het advies 8 

op de blauwdruk. Deze mail bevat een reactie van de blauwdrukschrijfcommissie en 9 

een brief van Prof. Dr. Ravesloot. Anna zal dit doorsturen.  10 

 20 oktober is er een mail binnengekomen van de CSR dat de ambtelijk secretaris van 11 

de CSR haar taken zal overdragen aan Pauline Vincenten 12 

3. Doorlopen actielijst 

-  13 

4. Vaststellen notulen 

Het stukje over de SOCO-brief klopt nog niet in de notulen van 16 oktober, Hester zal hier 14 

met Anna en Stijn over hebben.  15 

5. Vaststellen agenda 

- 16 

6. Update DB 

- 17 

7. Update CSR 

Verduidelijking en/of extra informatie bij de CSR-update 18 

 Het nieuwe DB-lid wordt momenteel ingewerkt.  19 

 Ilse is zelf druk bezig met de adviesaanvraag en kan daarom wat afwezig lijken voor de 20 

FSR 21 

 ASVA houdt zich bezig met het leenstelsel. Bovenal geneeskundestudenten worden 22 

hiermee hard geraakt i.v.m. de lengte van de studie. Als FSR-geneeskunde is het goed 23 

om een standpunt in te nemen zodat de ASVA dit kan meenemen. Ilse zal een 24 

vergaderstuk maken om dit te bespreken. 25 

 Het advies voor de instellingscollegegeldtarieven gaat om de tarieven die gelden bij 26 

het volgen van een tweede studie. Ilse kan hier informatie over doorsturen als daar 27 

interesse voor is. 28 

 Vorige week is er een nieuw definitief instellingsplan binnengekomen. Deze week 29 

wordt door de CSR er een mening over gevormd. In de 1e week van november is er een 30 

gemeenschappelijke vergadering waarin besloten wordt wat er gereageerd gaat 31 

worden. 32 

 De WC-krant kan opgehangen worden, hiervoor kan de WC-krant van de CSR gebruikt 33 

worden, maar om het als FSR te doen is misschien interessanter. Ilse zal hiernaar 34 

kijken.  35 
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8. Update commissies  

Master commissie 1 

 18 oktober heeft er een landelijk overleg der coassistenten (LOCA) plaatsgevonden, 2 

Michel is hierbij aanwezig geweest. LOCA is een orgaan waar verschillende 3 

vertegenwoordigers van faculteiten naar toe gaan. Er wordt gesproken over landelijke 4 

problematiek zoals SAS of het dedicated schakeljaar. LOCA is enkel een 5 

informatiebron. De volgende vergadering van LOCA zal gaan over het 6 

beoordelingssysteem van de verschillende faculteiten.   7 

9. Punten PR update  

- 8 

10. NSE voor OWI GEN 

OWI-GEN zal in de vergadering van 22-10 vragen wat de SR van de NSE vond.  9 

 10 

Punten die de SR zijn opgevallen: 11 

 De wetenschappelijke vaardigheden worden slecht beoordeeld 12 

o Concreet is de wens van de SR dat de kwaliteit, de hoeveelheid en de plek in 13 

de studie zal veranderen. Het is belangrijk dat een student al in zijn eerste 14 

jaar kennis maakt met wetenschappelijke vaardigheden, in plaats van zoals 15 

nu in het 2e jaar  16 

o Het moet bekend worden onder studenten dat er een handleiding in de 17 

medische bibliotheek is over het omgaan met PubMed e.d.  18 

o Door de SR is het geregeld dat KWM tegenwoordig in het 2e jaar gegeven 19 

wordt. Dit kwam doordat het eerst een rode draad vak was, maar dit voor 20 

KWM niet werkte. Voordat de vergadering plaats vindt moet de SR voor 21 

zichzelf duidelijk hebben waarom de SR toentertijd dit geregeld heeft zodat 22 

men een goed verweer heeft.  23 

 De studiebegeleiding 24 

o Voor informatie hierover kan gerefereerd worden naar het beleidsplan. De 25 

dossierhouders zijn Anna en Gabriëla, zij zullen ook het woord doen 26 

 De wijze van omgaan met evaluaties 27 

o Er moet een concrete terugkoppeling zijn naar studenten via blackboard. Dit 28 

is een taak voor JVT bij geneeskunde.  29 

 Docenten in masterfase 30 

o De kennis en inhoudelijke deskundigheid bij deze docenten is hoog, maar 31 

feedback en didactische kwaliteit laten te wensen over. Hier moet naar OWI-32 

GEN nogmaals de nadruk op gelegd worden. De woordvoerders tijdens de 33 

vergadering zullen Michel en Twan zijn.  34 

11. WVTTK 

Onno zal naar het informatieplan onderwijs gaan op 28 oktober.  35 
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12. Mededelingen  

De agenda voor de OWI-GEN vergadering is nog niet gedeeld, dit zal Onno voor de 1 

vergadering nog doen.  2 

Tijdens de OWI-GEN vergadering zal Onno de technisch voorzitter zijn. Als er over het 3 

beleidsplan wordt gesproken doet de dossierhouder het woord.  4 

 5 

Vrijdag 24 oktober is de COBO van FSR FMG, Onno en Ilse zullen hierheen gaan. Ilse koopt 6 

het cadeau.  7 

 8 

13. Rondvraag  

6 en 7 november is het NVMO-congres. Gabriëla, Daan, Anna en Onno zullen hierheen gaan.  9 

 10 

Voor het LMSO-congres zijn 8 mensen ingeschreven, Twan en Gabriëla missen hierbij. 11 

Gabriëla heeft zich via een andere weg ingeschreven.  12 

14. Sluiting  

De vergadering is om 21:02u door Onno gesloten.  13 


