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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. Zelfreflectie MI  

9. Beleidsplanevaluatie 

10. Voorbespreken OTgen 

11. Indeling SR  

12. Voorbespreken van het gesprek met Prof. dr. Heineman 

13. WVTTK  

14. Mededelingen & rondvraag 

15. Nieuwe agendapunten  

16. Einde vergadering  

1. Opening 

De vergadering is om 18.31u geopend door Jim. 1 

2. Post in/uit 

 Er is een mail binnengekomen over de Taakgroep SR-verkiezingen met de vraag of één 2 

van de SR-leden hierin zou willen plaatsnemen. Raadslid Anna heeft aangegeven dit 3 

wel te willen.  4 

 Er is een mail binnengekomen over een groep van UvASociaal over schakeltrajecten, 5 

Lydia stuurt de mail hierover door aan alle raadsleden.   6 

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen.  7 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 15 februari 2016  

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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4. Vaststellen notulen  

De notulen zijn vastgesteld. 1 

5. Updates 

CSR-update 2 

Het CvB (college van bestuur) heeft besloten dat de voorinvesteringen naar rato van de 3 

studentaantallen zullen worden verdeeld. De CSR (centrale studentenraad) en de COR 4 

(centrale ondernemingsraad) hebben nog recht hier hun mening over te uitten.  5 

6. Mededelingen & rondvraag 

 Raadslid Gabriëla heeft aan de raad gevraagd of de raad akkoord is met het feit dat er 6 

soms in de PV wordt gebrainstormd over vraagstukken betreffende Epicurus. De raad 7 

heeft hierop geantwoord dat de vergaderpunten over Epicurus tot nog toe als nuttig 8 

worden ervaren.  9 

 Raadslid Lydia heeft aan alle raadsleden gevraagd of zij de documentatie van het 10 

aantal gewerkte uren van de afgelopen week aan haar willen sturen, zodat zij de 11 

documentatie gebundeld aan de CSR kan mailen.  12 

 Raadslid Lydia zal aan alle raadsleden een datumprikker sturen om een uitje te 13 

plannen.  14 

 Raadslid Anna heeft gevraagd of alle raadsleden willen meehelpen met het flyeren 15 

voor de verkiezingen. De flyers dienen iedere ochtend op plein J te worden neergelegd.  16 

 Raadslid Anna heeft aangegeven dat de SR trots op zichzelf mag zijn voor alles wat tot 17 

nu toe bereikt is en voor alle moeite die er door de afzonderlijke raadsleden in het 18 

raadsjaar wordt gestoken.   19 

 Raadslid Jim heeft benadrukt dat zowel hij als raadslid Lydia graag reactie krijgen op 20 

de mails die zij rondsturen. Door raadslid Remco is gevraagd of de mails waar zeker 21 

op gereageerd moet worden, in het onderwerp kunnen worden voorzien van ‘graag 22 

input’ en dat enkel informerende mails kunnen worden voorzien van ‘ter info’, zodat 23 

men gelijk ziet wat er verwacht wordt. Raadsleden Jim en Lydia hebben toegezegd dit 24 

in het vervolg te hanteren.  25 

 Raadslid Jim heeft een document over internationalisering doorgestuurd aan alle 26 

raadsleden. Hij ziet graag dat alle commissies dit punt in de eigen vergadering 27 

bespreken.  28 

 Raadslid Jim zal met Prof. dr. Levi spreken over flexstuderen. Met Prof. dr. Heineman 29 

zal er gesproken worden over de coördinatoren in Epicurus.  30 

7. Vaststellen agenda  

In de WVTTK zullen de volgende punten aan bod komen: 31 

 Bezetting plein J in de verkiezingsweek  32 

 Dissectieonderwijs in Epicurus  33 

8. Zelfreflectie MI 

Op donderdag 11 februari is de kritische zelfreflectie van MI besproken in een vergadering 34 

waar ook raadslid Jade aanwezig is geweest. De kritische zelfreflectie is door het OTmi 35 

opgesteld, omdat er een heraccreditatie aan zit te komen.  36 
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Met dit vergaderstuk wilde raadslid Jade graag duidelijk krijgen in hoeverre de SR 1 

geïnformeerd wil worden over de gang van zaken omtrent de heraccreditatie van MI. Uit de 2 

raad is unaniem het antwoord gekomen dat hij graag betrokken blijft, omdat dit erg belangrijk 3 

is voor de opleiding MI. Raadslid Remco heeft aangegeven dat hij te benaderen is indien 4 

raadsleden Jade en Jason vragen hebben; Remco heeft namelijk vijf jaar geleden de 5 

proefvisitatie van MI gedaan.  6 

 7 

Nadat bovenstaande duidelijk werd is de vraag aan de raad gesteld of hij meerwaarde ziet 8 

in het uitnodigen van de assessoren van het OTmi in een plenaire vergadering van de SR om de 9 

sterkte- zwakteanalyse van het OTmi te bespreken. De raad heeft aangegeven dit een goed idee 10 

te vinden. Raadslid Jade zal de assessoren uitnodigen.  11 

9. Beleidsplanevaluatie 

De SR heeft aan het begin van het raadsjaar een beleidsplan geschreven met alle punten die 12 

hij in het aankomende jaar wilde gaan verbeteren. Om deze doelen niet uit het oog te verliezen 13 

en om de stand van zaken duidelijk te krijgen, zijn de beleidsplanpunten geëvalueerd. 14 

Hieronder staan per onderwerp de verschillende beleidsplanpunten die zijn besproken. Niet 15 

alle beleidsplanpunten zijn besproken, dus ze staan ook niet allen vermeld.  16 

 17 

Beleidsplanonderdelen Bachelor & Faciliteiten  18 

 Verbetering plein J 19 

Hier zit vordering in, men hoopt dat op 1 september plein J is vernieuwd, maar men 20 

ziet zelf ook in dat dit een ambitieus streven is.  21 

 Bacheloruitreiking 22 

De werkgroep voor de bacheloruitreiking wordt opgepakt door Enneke Tuinhof. De SR 23 

wil hier een deadline voor stellen. Dit zal worden besproken in de OTgen vergadering 24 

van 17 februari ’16.  25 

 Debat 26 

Er is besloten dat er dit jaar geen debat georganiseerd zal gaan worden.  27 

 Wetenschappelijke vaardigheden en onderzoeksstage  28 

Wetenschappelijke vaardigheden wordt verder besproken bij de OTgen vergadering 29 

van 17 februari ’16.  30 

 Kwaliteit van tentamens 31 

Er is aangedragen dat dit punt erg aansluit bij het verbeteren van antwoordmodellen 32 

en deze twee zaken meer als één geheel gezien moeten gaan worden.  33 

 Uniformiteit blokken 34 

Er zal geen uniformiteit meer komen in Curius+, de uniformiteit van blokken zal beter 35 

zijn bij Epicurus.  36 

 Communicatie naar studenten  37 

Er is besproken dat voor een goede communicatie de functie van PR meer uren zou 38 

moeten krijgen, dan de uren die er op dit moment voor staan.  39 

 Informatievoorziening studenten 40 

Er is goed contact met Enneke Tuinhof hierover. Er worden vorderingen gemaakt.  41 

 Wachttijd  42 
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Er is besproken om alle eerstejaarsstudenten een mail te sturen waarin hen kenbaar 1 

wordt gemaakt dat er een wachttijd is. Er zal met Enneke Tuinhof worden overlegd of 2 

dit mogelijk is.  3 

 Toereikende studiefaciliteiten 4 

De wifi-verbinding en de stopcontacten zijn nog steeds een probleem. Over de wifi-5 

verbinding zal contact opgenomen worden met Tim Sijsterman. Verder worden beide 6 

problemen opgepakt in de Faciliteiten werkgroep.  7 

 Docentprofessionalisering 8 

Dit punt zal bij de OTgen vergadering van 17 februari ’16 ter sprake worden gebracht 9 

in de rondvraag & mededelingen.  10 

 Bachelorthesis  11 

Extra hulpmiddelen zouden eventueel gevonden kunnen worden bij de E-learnings 12 

van de KWM-course of anders bij de E-learnings van de graduate school.  13 

 Verbetering antwoordmodellen  14 

Er zal een afspraak gemaakt worden met de EC en het OTgen om dit verder te 15 

bespreken.  16 

Beleidsplanonderdelen Medische Informatiekunde 17 

 Groei  18 

Het belang van CDW zal benadrukt worden in het gesprek met Prof. dr. Heineman van 19 

18 februari ’16.  20 

 Academische vaardigheden 21 

Er zal met studenten worden gesproken over hun ervaringen met het academische 22 

vaardigheidsonderwijs. Volgens Prof. dr. Monique Jaspers zijn alle problemen opgelost 23 

met de aanstelling van de nieuwe coördinator, maar uit de Sinterklaasenquête blijken 24 

studenten nog steeds ontevreden.  25 

Beleidsplanonderdelen Masterprogramma Geneeskunde  26 

 Wetenschappelijke stage 27 

Het draagvlak zal verder worden onderzocht. Als er geen draagvlak is, zal dit punt 28 

worden afgesloten.  29 

 Internationalisering 30 

Dr. van Trotsenburg heeft aangegeven dat internationalisering lastig is doordat er 31 

geen terugkomdagen kunnen zijn en het moeilijk is de kwaliteit van het onderwijs te 32 

waarborgen.  33 

 Overbruggingsonderwijs 34 

Er zal een mail gestuurd worden aan Marcel Fabriek.  35 

 Vergoeding maaltijd- en reiskosten 36 

De overgangsregeling geldt voor alle coschappen, maar hier is niet bij alle studenten 37 

duidelijkheid over. Er zal aan Albert Kok gecommuniceerd worden dat studenten 38 

behoefte hebben aan duidelijkheid.  39 

 Enquête  40 

De definitieve enquête zal worden opgesteld en vervolgens ter beoordeling op een PV 41 

worden behandeld.  42 
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De Bachelor commissie heeft de tip meegegeven om een planning te maken voor de 1 

analyse van de resultaten, omdat dit veel tijd kan kosten.  2 

10. Voorbespreken OTgen 

Op 17 februari is er weer een overleg met het OTgen. De punten die voor die vergadering 3 

op de agenda staan, zijn besproken. Per vergaderpunt is bepaald wat het doel is van het 4 

vergaderpunt en wie het woord zal voeren.  5 

1. Actielijst Sinterklaasenquête  6 

o Overgangsregeling  7 

o Faciliteitenoverleg  8 

 Doel hierbij is dat het OTgen het probleem nogmaals inziet van de 9 

gebrekkige voorzieningen in collegezaal 1.  10 

o Bachelorthesis  11 

 Doel is dat het OTgen gaat kijken naar hoe studenten beter begeleid 12 

kunnen worden bij hun bachelorthesis. Het OTgen zou hiervoor 13 

kunnen kijken naar hoe de begeleiding wordt geregeld op andere 14 

faculteiten en naar mogelijke behulpzame documenten of E-15 

learnings die beschikbaar zijn voor de graduate school.   16 

o PowerPoints 17 

 Doel is dat het OTgen een plan maakt waardoor gewaarborgd wordt 18 

dat de PowerPoints binnen een dag online komen. De SR hoort graag 19 

bij het volgende OTgen overleg hoe het is aangepakt.  20 

 21 

Raadslid Arjen zal bij dit punt het woord voeren.  22 

2. Digitaal toetsen 23 

o Het doel van dit vergaderpunt is dat er een plan komt om alle moeilijkheden 24 

die studenten tot nu toe met het digitaal toetsen ervaren aan te pakken of om 25 

een oplossing voor de moeiten aan te bieden.  26 

 27 

Raadslid Gabriëla zal bij dit punt het woord voeren.  28 

3. CDW (centrale digitale werkplekken) 29 

o Het doel is dat er een splitsing wordt gemaakt van EPIC en CDW, zodat ook 30 

coassistenten thuis weer in de CDW omgeving kunnen 31 

 32 

Raadslid Jojanneke zal bij dit punt het woord voeren.  33 

4. Academische vaardigheden 34 

o Het doel is dat er ook voor Curius+ studenten nog wat aan de academische 35 

vaardigheden wordt gedaan. Bij dit punt zal er worden gebrainstormd met 36 

het OTgen om zo tot mogelijke oplossingen te komen 37 

 38 

Raadslid Jason zal bij dit punt het woord voeren.  39 

5. Updaten punten 40 

o Het doel is om eerder besproken punten nog eens aan te halen en de 41 

voortgang te bespreken. Het gaat hierbij om ‘No show docenten’, ‘De 42 

bacheloruitreiking’ en ‘Ethische bezwaren in het vaardigheidsonderwijs’.  43 
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 1 

Raadslid Jim zal bij dit punt het woord voeren.  2 

11. Indeling SR  

Er is veel gesproken over de indeling van de samenwerking van de studentenraden van het 3 

VUmc en het AMC op het moment dat de ziekenhuis gefuseerd zullen zijn. Raadslid Jason heeft 4 

aan de hand van eerder gemaakte opmerkingen betreffende dit punt, een opzet gemaakt voor 5 

de samenwerking in de vorm van een commissie alliantielogistiek. Deze commissie zal dan 6 

bestaan uit twee DB-leden van het AMC en twee leden van het VUmc. Deze commissie zal 7 

verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van agendapunten, het schrijven van 8 

vergaderstukken en het verdelen van de actiepunten. Tevens zal deze commissie 9 

gemeenschappelijke dossierhouders met elkaar in contact brengen.  10 

 11 

Vanuit de raad is de vraag naar voren gekomen waarom er wordt gekozen om enkel DB-12 

leden te laten plaatsnemen in de commissie. Hierop is door raadslid Jason gereageerd dat DB-13 

leden een beter zicht hebben op het gehele plaatje doordat zij de gesprekken voeren met de RvB 14 

en omdat het DB een geheimhoudingsplicht heeft ondertekend waardoor het DB  documenten 15 

mag inzien die andere raadsleden niet mogen inzien. Alle raadsleden zijn overigens wel vrij om 16 

bij elke vergadering aanwezig te zijn, maar op het moment dat geheime documenten worden 17 

behandeld zal aan de overige raadsleden worden gevraagd om voor de duur van dat 18 

vergaderpunt de ruimte te verlaten.  19 

 20 

Na bovenstaande toelichting is de SR akkoord met de opzet voor de commissie 21 

alliantielogistiek. Raadslid Jim zal dit plan communiceren aan de SR van het VUmc.  22 

12. Voorbespreken van het gesprek met Prof. dr. Heineman 

Als vergaderpunten voor het gesprek met Prof. dr. Heineman zijn de volgende punten nog 23 

aangedragen: 24 

 Coördinatoren in Epicurus  25 

 Niet gehaalde punten JCI-accreditatie  26 

13. WVTTK 

Bezetting plein J in de verkiezingsweek 27 

Tijdens de verkiezingsweek zijn er verschillende evenementen gepland op plein J. Raadslid 28 

Lydia zal uitzoeken hoe dit zit.  29 

 30 

Dissectieonderwijs in Epicurus  31 

Op dit moment lijkt het erop dat dissectieonderwijs enkel terug gaat komen in WDD 32 

(waarnemen, denken, doen). Vanuit coördinatoren van CMI en RA komt het geluid dat al 33 

wordt er extra tijd per week gegeven voor dissectieonderwijs, dat de coördinatoren het 34 

niet per se terug zullen laten komen, omdat het dissectieonderwijs niet wordt gezien als de 35 

meest efficiënte leervorm en de kosten hoog zijn. Dissectieonderwijs zal daarom in 36 

Epicurus waarschijnlijk worden aangeboden als keuzeonderwijs.  37 

 38 
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Uit de raad is echter het geluid gekomen dat hij het hier niet bij wil laten zitten en alsnog 1 

alle mogelijkheden wil aanpakken om dissectieonderwijs zoveel mogelijk aan te bieden in 2 

Epicurus. Het dissectieonderwijs zal daarom nog met Prof. dr. Heineman worden 3 

besproken. Raadslid Arjen zal Prof. dr. Oostra nog eens benaderen betreffende dit punt.  4 

14. Mededelingen & rondvraag 

 Raadslid Remco heeft aangegeven de komende twee weken niet aanwezig te zijn 5 

tijdens de plenaire vergaderingen.  6 

 Raadslid Sina heeft aangegeven volgende week niet aanwezig te zijn bij de plenaire 7 

vergadering en mogelijk de week daarop ook niet.  8 

 Raadslid Jim heeft de raad geïnformeerd over het feit dat van de 130 studenten die het 9 

hertentamen van blok 1.1 hebben gemaakt, 99 studenten niet zijn geslaagd. Dit feit zal 10 

voorgelegd worden bij de vergadering met het OTgen.  11 

15. Nieuwe agendapunten  

- Nabespreken OTgen  12 

16. Einde vergadering 

De vergadering is om 20.35u gesloten door Jim.  13 


