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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Updates 

6. Mededelingen & rondvraag 

7. Vaststellen agenda  

8. Allocatiemodel 

9. NSE 

10. Contact assessor en CoRaad 

11. Brief CSR  

12. WVTTK  

13. Mededelingen & rondvraag 

14. Einde vergadering  

1. Opening 

De vergadering is om 18.35u geopend door Jim.  1 

2. Post in/uit 

 17 december is er een onderwijsdebat over ‘Blended Learning’ 2 

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is besproken.  3 

4. Vaststellen notulen  

Selectieve masters 4 

- FSR FDG ziet graag dat de uva niet de laatste is die niet begint met selectieve masters  5 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 30 november 2015  

Aanwezig Jim Determeijer, Lydia Schonewille, Jason Biemond, Jade van Megen, Jojanneke van Amesfoort, Arjen Meewisse, 

Remco Molenaar, Anna Visser, Gabriëla Zoutkamp, Sina Alaeikhanehshir  

Afwezig - 

Gast - 

Notulist Hester Westerink 
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- Geneeskunde heeft een selectieve bachelor bovendien en deze bachelor heeft een goed 1 

onderwijsrendement. 2 laten staan en 1 veranderen.  2 

- De SR is verdeeld over deze diversiteit in het curriculum (wijzigen!) 3 

- De SR zal vragen naar de samenwerkingsovereenkomst tussen vu en uva en of fusie 4 

hier invloed op zal hebben  5 

5. Updates 

De updates zijn besproken.  6 

6. Mededelingen & rondvraag 

 Raadslid Gabriëla zal de vergadering eerder verlaten in verband met een andere 7 

vergadering.  8 

 De CSR heeft een mail gestuurd aan alle studenten over de benoemingsprocedure van 9 

het CvB. Er is besloten om deze mail te behandelen in de vergadering.  10 

 1 december is er een overleg gepland over de begroting van de UvA, het DB is 11 

verhinderd om hier heen te gaan. Er is een inventarisatie geweest of er raadsleden zijn 12 

die de bijeenkomst kunnen bijwonen. Dit bleek niet het geval.  13 

 Er is een vergadering met het OTgen gepland in de herkansingsweek van maart. 14 

Raadslid Jim zal een mail sturen aan het OTgen met de vraag of deze vergadering 15 

verplaatst kan worden.  16 

 Vanuit de CoCo is de vraag gekomen om een keer de rol van de SR te bespreken op de 17 

PV.  18 

 Op 7 december wordt CDW geüpdatet op alle computers, de computers in de SR-19 

kamer dienen dan aan te blijven staan.  20 

7. Vaststellen agenda 

Als laatste vergaderpunt zal nog toegevoegd worden de brief die de CSR heeft gestuurd 21 

over de benoemingsprocedure van de CvB leden.  22 

8. Allocatiemodel 

Aan de Raad is de vraag gesteld of de Raad het tijdspad van het allocatiemodel zou willen 23 

bespreken. In het allocatiemodel staat hoe het geld van de UvA verdeeld zal worden over de 24 

verschillende faculteiten. De Faculteit der Geneeskunde is hier echter een uitzondering op, 25 

omdat de FdG geld ontvangt vanuit de overheid.  26 

 27 

De SR heeft besloten het tijdspad van het allocatiemodel niet te bespreken. Wel is besloten 28 

om een mail te sturen aan FSR FNWI, om aan hen te laten weten dat als zij hulp nodig hebben bij 29 

het allocatiemodel, zij het kunnen laten weten aan de FSR FdG. Biomedische studenten zullen 30 

als onderzoeker verbonden worden aan het AMC, waardoor goed onderwijs aan hen ook goed 31 

onderwijs voor Geneeskundestudenten betekent.  32 

9. NSE 

Dinsdag 8 december zal er vanaf 13.30u een platformbijeenkomst zijn over de NSE. Hier 33 

kunnen ideeën voor verbetering worden aangedragen. De SR heeft om die reden de NSE-34 

resultaten van de bachelor en master van Geneeskunde besproken.   35 

 36 
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Bachelor Geneeskunde 1 

 Wetenschappelijke vaardigheden worden slecht onderwezen op de FSR FdG. Dit zou 2 

verbeterd kunnen worden door: 3 

o Kleinschalig onderwijs aan te bieden waarin er aandacht wordt besteed aan 4 

het lezen en behandelen van papers.  5 

 Betrokkenheid scoort laag op de NSE-enquête. Hierbij zou er gedacht kunnen worden 6 

aan de betrokkenheid van de studieadviseurs. Dit zou verbeterd kunnen worden 7 

doordat: 8 

o Studieadviseurs weten waar ze mensen heen kunnen verwijzen als zij een 9 

bepaalde vraag van de student niet kunnen beantwoorden. 10 

 De FdG scoort slecht op studiefaciliteiten. Dit zou verbeterd kunnen worden door: 11 

o Meer stopcontacten te realiseren 12 

o Kapotte stoelen te repareren 13 

o Meer samenwerkplekken aan te bieden 14 

Master Geneeskunde 15 

 Er wordt slecht gescoord op wetenschappelijke vaardigheden. Dit kan verbeterd 16 

worden door:  17 

o Al in de bachelor goed voorbereid te worden op wetenschappelijk schrijven. 18 

 Er wordt slecht gescoord op studiebegeleiding. Dit kan verbeterd worden doordat: 19 

o Docenten verplichte afspraken nakomen 20 

o Docenten reageren op de mails die zei krijgen 21 

 Informatievoorziening scoort eveneens laag. Dit zou verbeterd kunnen worden door: 22 

o Het rooster op Blackboard overeen te laten komen met het rooster dat 23 

getoond wordt op rooster.uva.nl  24 

o Een highlight kaart waarop precies staat hoe laat je op een eerste dag, waar 25 

moet zijn, wat je moet nemen en wat je moet voorbereid moet hebben.  26 

o Duidelijkheid over wanneer het volgende honoursprogramma begint en 27 

wanneer je hier als student voor in aanmerking komt.  28 

 Daarnaast wordt laag gescoord op ‘Toetsing en beoordeling’, dit kan verbeterd 29 

worden door:   30 

o Objectivering van de beoordeling 31 

o Beoordelingen te voorzien van duidelijke feedback 32 

Medische Informatiekunde 33 

Er zijn geen NSE-resultaten van Medische Informatiekunde besproken, maar de volgende 34 

algemene verbeterpunten zijn aangedragen: 35 

 De studenten zouden thuis moeten kunnen werken met de software die zij hiervoor 36 

nodig hebben 37 

 Er zijn te weinig studiewerkplekken  38 

Overkoepelend verbeterpunt: 39 

 De FdG kan op dit moment geen gebruik maken van de ICT faciliteiten van de UvA, 40 

omdat de FdG te maken heeft met het AMC-beleid.  41 
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10. Contact assessor en CoRaad  

De masterassessor van het OTgen, Christiaan Ponsen, en de CoMa zijn van mening dat het 1 

belangrijk is dat er meer contact komt over dossiers die opgepakt moeten worden en de taak 2 

die beiden hierin hebben.  3 

In verband met de verschillende diensttijden van de coassistenten is het voor de 4 

coassistenten lastig om extra vergaderingen in te plannen. De CoMa heeft daarom het voorstel 5 

ingediend om elke 4 weken een gedeelte van de PV in te richten voor een multilateraal overleg 6 

tussen de SR en de masterassessor.  7 

 8 

Aan de SR is gevraagd wat de SR vindt van het reserveren van vergadertijd voor dit doel. 9 

De SR is overeengekomen dat de overleggen van de CoMa met de masterassessor niet per se 10 

relevant zijn voor de hele Raad. Deze overleggen zullen daarom na de plenaire vergadering 11 

plaatsvinden, maar standaard beginnen om 20.30u. Mocht een PV meer tijd nodig hebben, zal 12 

de PV eerder beginnen dan de gebruikelijke tijd.  13 

11. Brief CSR  

In de ‘Mededelingen & Rondvraag’ aan het begin van de vergadering is de brief van de CSR 14 

over de benoemingsprocedure van het CvB kort aangestipt. Besloten is om er een vergaderpunt 15 

over te maken. De SR wilde bespreken of het nodig was dat de SR op de mail van de CSR zou 16 

reageren. De SR heeft besloten geen reactie te sturen, aangezien in de mail de procedure wordt 17 

besproken en hier niets op aan te merken valt.  18 

12. WVTTK 

- 19 

13. Mededelingen & rondvraag 

 Jade zal plaatsnemen in de jury voor de ‘Docent van het Jaar-verkiezing’.  20 

 Raadslid Remco zal 7 december niet aanwezig zijn op de PV.  21 

 De PV van 7 december vindt plaats in bestuurskamer J0-221 22 

 Raadslid Anna zal op de Facebook van de Master plaatsen dat er gesproken is over 23 

Epic, maar dat het probleem wat de coassistenten ondervinden niet hoog op het 24 

prioriteitenlijstje staat.  25 

 3 december is er ’s avonds de voordrachtsavond van de ‘Docent van het Jaar-26 

verkiezing’.  27 

14. Einde vergadering 

De vergadering is om 19.58u door Jim gesloten.   28 


