
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 21-06-2021

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 19:00 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. 3 min Notulen OTgen-SR overleg

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 5 min OTmi-SR agenda vaststellen Vaststellen

10. 10 min OERen Gnk Besluitvormend

11. 15 min Kaderbrief Oordeelsvormend

12. 10 min Pauze

13. 20 min Kiesdistrict MI Oordeelsvormend

14. 10 min Inwerken SR Oordeelsvormend

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 20.35 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 19:00 uur.

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

3. Post in/uit en afspraken
De Studentenraad (SR) heeft de adviesbrieven betreffende de Onderwijs- en
Examenreglement van Medische Informatie (MI) verstuurd naar de Raad van Bestuur (RvB).

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan Sarah 1. Mailen Monique Greve over aanpassen A-Z lijst.

Sonja

1. Gedaan
door Sarah

2. Gedaan
3. Gedaan

Pien 1. CSR mailen betreffende input mental health voor 18 juni.
2. OER brieven MI mailen naar RvB.
3. OTmi agendapunt gang van zaken omtrent Curriculum

Commissie.
Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

1. Komt te
vervallen

Eline 1. Mailen Sabrine van de Bor en Patricia Griffioen over
gedachtegang indeling communicatie data in Student
Journey

Evrim

DB

Iedereen

De notulen van 14-06-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. OTgen-SR notulen
De notulen van 01-06-2021 zijn besproken en vastgesteld.

6. Updates
- Evrim was op 14-04-2021 aanwezig op de Plenaire Vergadering (PV) van de Centrale
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Studentenraad (CSR).
- Op 15 juni was Sarah aanwezig bij de wekelijkse afspraak betreffende de diploma uitreiking.

Besproken is:
- Er zijn een hoop aanmeldingen: 180 voor de bachelor, 165 voor de master.
- Er worden nog mensen gezocht die een dagdeel of dag kunnen helpen, dus heb je

interesse, laat het dan even weten.
- Organisatie gaat goed!

- Op 17 juni hebben Eline, Sarah, Sophie en Wouter een overleg bijgewoond met Monique
Greve. De huidige verwachtingen en beloop van de wachttijd zijn toen besproken. Evrim was
op 18-06-2021 aanwezig bij de evaluatie van de semi-artsstage (SAS). Studenten zijn
tevreden over de gang van zaken. Verbeterpunten van de vorige keer, zoals studenten die
herhalingslessen wilden, zijn opgepakt in de voorlichting naar de studenten toe. Er werd
gesuggereerd doordat studenten in covidtijd meer voorbereidingen hebben kunnen treffen
voor de aanvang van hun SAS, dit ook terug te zien was in betere cijfers.

- Tycho en Sarah waren 16-06-2021 aanwezig bij een informeel gesprek met Ulla Remer over
het jaarrooster van aankomend jaar. Hierin zijn deadlines besproken. Tycho en Sarah waren
op 16-06-2021 aanwezig bij een sparringsessie voor zichtbaarheid van de SR. Dit was een
vruchtbaar gesprek. Sarah zal hen informatie toesturen en zij zullen vervolgens een aantal
dingen voor ons faciliteren; nieuwe huisstijl, strategie en informatiefilmpje.

7. Mededelingen
- Pien: VOLGENDE WEEK DEADLINE JAARVERSLAG!!! Uiterlijk zondag 15.00u alles

geschreven hebben, zodat men tijd heeft om op- of aanmerkingen te geven.

8. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

9. OTmi-SR agenda vaststellen
Woensdag 30 juni hebben we van 14.00-14.30 uur de OTmi-SR vergadering.

Voorstel agenda:

a. Stand van zaken Curriculum Commissie (CurCom)

Doel: Er is ons gevraagd om een advies brief te schrijven voor CurCom. Dit

bleek niet meer nodig, want er was al akkoord vanuit het IOO. Nu vroegen wij

ons af wat de afspraken daar zijn en hoe het er nu uit gaat zien.

b. Stand van zaken Health Incubator/e-Health Lab

Doel: Dit jaar stond de health incubator (begrijpelijk) een beetje op een laag

pitje; maar wat zijn de plannen voor de komende jaren.
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De nieuwe raad (SR 21-22) wordt uitgenodigd om deel te nemen. Sarah zal de agenda en de

vorige notulen naar OT-MI versturen.

10. OER brieven GEN
We zijn het hele OER proces doorgelopen en zijn nu bij de laatste stap, de OER brieven. Pien

heeft drie positief adviserende brieven geschreven voor bachelor Epicurus, master Curius+

en de master Epicurus. De raad moet ze goedkeuren voordat ze de deur uit gaan.

De SR stemt over de volgende motie:

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

brief betreffende het OER advies 2021-2022 voor de bachelor geneeskunde epicurus /

master curius+ / master epicurus.’

Met 10 stemmen voor wordt de motie aangenomen.  Pien zal de adviesbrieven naar de RvB

versturen.

11. Kaderbrief
De kaderbrief 2022 is een eerste stap om invulling te geven aan het meerjarenperspectief

van Amsterdam UMC tot 2025 en borduurt voort op de strategische focuspunten uit 2021:

‘Wij zijn Amsterdam UMC’, ‘Digitaal tenzij’ en ‘Verscherpte portfoliokeuzes’. Aan de hand van

de kaderbrief wordt vervolgens de begroting ingevuld. Het is een soort voorproefje van waar

de begroting op gebaseerd zal worden.

Hierbij worden drie lijnen gevolgd, te noemen:

- Wij zijn zorgzaam voor onze patiënten, studenten, collega’s, voor de maatschappij en

voor de wereld.

- Data en digitalisering maken wat wij doen steeds beter.

- Alleen samen met beide universiteiten, partners, de regio en in teams, kunnen wij

Amsterdam UMC zijn.

Voor het onderwijs betekent dat het volgende:
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Er wordt dus (nog) geen aandacht besteed aan het thema betreffende digitalisering (blauw).

Over Nationaal Programma Onderwijs (NPO) staat beschreven:

Nationaal Programma Onderwijs
Via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt het onderwijs en onderzoek
gecompenseerd voor de geleden schade als gevolg van Covid-19. De effecten van het NPO
zijn nog niet verwerkt omdat de contractuele afspraken en gerelateerde kosten op dit
moment nog niet definitief zijn. In een latere fase kunnen aanpassingen en/of aanvullende
opdrachten aan divisies en eenheden volgen.

Kaderbrief vorig jaar

Vorig jaar zijn de aandachtspunten voor de kaderbrief geweest:

- Kosten digitalisering onderwijs

- Wachttijd beperkende maatregelen

- Curriculumherziening master Geneeskunde

- Uitbreiden internationaal netwerk

Ideeën kaderbrief dit jaar

- Communicatie naar studenten (grafisch weergegeven en just in time)

- Structurele inzet Medical Educators (ME’ers)

Vragen:

1. Zijn er nog onduidelijkheden?

- Evrim vraagt of de kaderbrief van het Amsterdam UMC ook voor de UvA wordt

voorgelegd? Onno antwoordt van niet; deze begroting gaat over het gehele

Amsterdam UMC, waarvan de UvA een klein onderdeel is. Hierdoor hebben de CSR

en COR ook geen instemmingsrecht, gezien deze organen geen directe invloed op het
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Amsterdam UMC hebben. Als SR hebben wij ook geen instemmingsrecht over de

begroting, we kunnen alleen adviseren. Sarah zal ons advies afstemmen met Edward

Pasman van de OR.

- Tycho stelt voor dat de kaderbrief ook wordt besproken met de nieuwe raad (SR

21-22). Destijds vond hij het lastig om de kaderbrief en begroting te volgen. Sarah

antwoordt dat zij de nieuwe DB zullen meenemen, maar dat de nieuwe raad er nu

nog niks over kan besluiten.

2. Zijn er nog aanvullende aandachtspunten? Welke punten meer geld in begroting?

- Tycho vindt dat er meer structurele uitgaven aan onderwijs gedaan mogen worden

en niet alleen ingezet moet worden op ME’ers, maar op onderwijs in het algemeen.

Sarah antwoordt dat het specifieker moet. Eline vindt de inzet van ME’ers ook een

mooie aanvulling op het onderwijs; het zijn basisartsen die recent ook student zijn

geweest, waardoor ze zich goed kunnen inleven in de huidige studenten. Tycho vult

aan dat uit het evaluatierapport gebleken is dat er te weinig experts bij de vakken

zijn (de Liffert Vogt en Vincent Odekerken per vak). Hij vindt het onderwijspotje vrij

marginaal, en pleit naast meer ME’ers ook voor meer specialisten als docenten. Onno

antwoordt dat je dit niet zomaar kunt bewerkstelligen. Elke divisie heeft een

onderwijstak en krijgt daar financiering voor. Dit geld is niet alleen voor onderwijs

van studenten, het wordt ook ingezet voor de interne opleiding van specialisten. De

invulling van de financiering is aan de specialismes/divisies zelf, wij kunnen deze

structuur niet aanpassen. Tycho vindt dat we het kunnen benoemen, de invulling

ervan is aan de RvB.

- Evrim benoemt dat in de kaderbrief niks over onderwijs en faciliteiten wordt

geschreven. Er wordt wel uitgebreid uitgewijd over de zorgdoelen, maar niet over

het onderwijs. Hij vindt dat we geen gepast advies kunnen geven gezien wij een

adviesorgaan voor het onderwijs zijn, en dat we dit moeten terugschrijven. Voor een

gedegen advies hebben we meer verdieping nodig. Evrim vindt dat er nu in de

kaderbrief geen punten omtrent onderwijs zijn waar wij feedback over kunnen

geven. Sarah zal contact opnemen met Larissa Heideman om te vragen of geen advies

geven een optie is, en hoe de kaderbrief vorig SR werd ingevuld.

- Sonja benoemt dat er afgelopen jaar weinig gedaan is aan internationalisering

wegens corona, moeten we dit opnieuw benoemen?

- Pien stelt voor om eventueel ook budget voor het e-health lab te vragen. Hiervoor wil

ze eerst bij het OTmi controleren hoe de plannen er nu voor staan, maar het is een

project waarbij ook geneeskundestudenten bij betrokken zullen worden.
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- Onno vindt ook dat er budget vrijgemaakt moet worden om van bijvoorbeeld UvA

faciliteiten gebruik te maken. We zijn niet alleen AMC student, ook UvA student,

maar tot op heden wordt er niks met de UvA faciliteiten gedaan.

Samenvattend:

- We kunnen geen degelijk advies geven gezien concrete punten omtrent het

onderwijs missen. Sarah zal dit bespreken met Larissa Heideman, Edward Pasman

(van de OR) en het aangeven bij Saskia Peerdeman.

- Punten die wij als SR in de kaderbrief willen: communicatie, inzet ME’ers,

internationalisering, UvA faciliteiten, evt. E-health lab.

Sarah zal een adviesbrief schrijven met de aandachtspunten. De adviesbrief zal op een

volgende PV worden besproken.

12. MI kiesdistrict
Dit jaar hebben zich geen Medische Informatiekunde studenten (MI’ers) aangemeld bij een

partij, wat betekent dat er geen MI’er in de raad komt. De opleidingscommissie (OC) en Pien

maken zich grote zorgen over de processen die komend jaar zullen ontstaan zonder MI’er. In

de SR 15-16 & 16-17 zat er ook geen MI’er in de raad, waarbij bepaalde dossiers zijn

verslonsd. Daarnaast horen we van de OC dat in die jaren de OER overleggen heel

onprofessioneel verliepen, terwijl de OER een van de grootste dossiers van de SR is.

Oplossing korte termijn

Op korte termijn (dus voor komend jaar) willen wij dit oplossen door een raadsassistente in

te zetten. Volgens het HR is dit mogelijk, en je kan er als raad zelfs voor kiezen dat deze

persoon stemrecht krijgt. Het enige wat wij hier voor nodig hebben is budget, maar dit

willen wij vast informeel vragen / voorstellen bij Saskia Peerdeman tijdens ons informele

overleg van donderdag 24 juni. Mocht zij hier positief op reageren, willen wij het ook

formeel voorleggen bij Saskia Peerdeman en Hans Romijn op 30 juni.

Oplossing lange termijn

Op lange termijn (dus na volgend jaar) moet er natuurlijk ook een oplossing verzonnen

worden. Wij zijn toch weer terug bij het idee van een MI kiesdistrict. Dus net zoals er staat

dat er drie coschappers in de raad moeten komen, dat er ook komt te staan dat er minimaal

1 MI’er in de raad komt.
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Hier hebben wij toentertijd tegen gestemd, maar bij nader inzien lijkt het Pien toch wel goed

om te kijken wat onze mogelijkheden zijn.

De raad mag ook uitgebreid worden: bij een MI kiesdistrict is er de mogelijkheid van 11e

raadslid (MI’er), zodat het niet ten koste gaat van andere zetels.

Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen en/of opmerkingen?

- Evrim vraagt zich af wat de meerwaarde van een extra persoon in de raad is? Pien

antwoordt dat er dan MI’er in raad kan zonder dat het ten koste van zetels van

geneeskundestudenten. Evrim benoemt dat dat het voordeel is van een kiesdistrict,

maar hij ziet het voordeel van extra raadslid/persoon niet in. Onno vult aan dat er

voor de stemming dan een oneven aantal is. Evrim is niet voor een 11e raadslid, het

lijkt hem beter om dan een geneeskundezetel voor MI in te wisselen.

- Tycho oppert om een MI partij op te richten. Bij een kiesdistrict heb je het nadeel dat

de zetel verloren gaat als het niet wordt opgevuld.

- Pien legt uit dat afgelopen jaren er weinig animo onder MI studenten heerst om zich

voor de SR aan te melden. Het idee heerst dat je als MI’er niet op kunt boksen tegen

de stemmen van de geneeskundestudenten. Hierdoor durven MI studenten die

interesse hebben zich niet aan te melden, omdat ze het al als een verloren zaak

beschouwen. De MI student krijgt te weinig stemmen, waardoor er geen MI’er in de

raad komt.

- Parsa vraagt waarom partijen een MI’er niet boven aan de kieslijst plaatsen? Pien

antwoordt dat dat aan de partij zelf is om te bepalen.

- Onno vraagt zich ook af of er animo is onder de MI studenten als we een apart

kiesdistrict oprichten, wie gaat zich dan aanmelden? Je kan een kiesdistrict

oprichten, maar wellicht komen er dan 1 of 2 mensen op de lijst aan, gezien de poel

van MI studenten is heel klein is. Wat is daar kiezen aan? Het wordt dan stemmen op

die  ene persoon.

- Als bij een apart kiesdistrict de zetel niet gevuld wordt, wordt een raadsassistent

aangenomen. Dit hoeft niet per se een MI’er te zijn.

Meningen:

- Evrim: niet overtuigd van de meerwaarde van een extra raadslid. Neigt meer naar

bestaande partijen beter te promoten. Dat MFAS en LEEF hun zaken als partij niet op

orde hebben en geen MI’er op de lijst hebben, is geen aanleiding voor ons als raad

om een kiesdistrict te bewerkstelligen. Als de opleiding MI zich zorgen maakt dat er
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geen vertegenwoordiging voor MI is, is het hun taak om dit op te lossen. Als uit de

hele opleiding MI zich niemand verantwoordelijk genoeg voelt om zich nu voor de SR

of partijen aan te melden, is het niet aan ons als SR om hier reactief beleid op te

maken.

- Sonja: voor kiesdistrict. Extra SR lid erbij maakt niet uit, het is belangrijk dat de SR

ook MI vertegenwoordigt. Geneeskundestudenten staan te ver weg van MI om het

vanuit ervaring en kennis te vertegenwoordigen.

- Parsa: voor MI kiesdistrict.

- Wouter: voor, zie geen nadelen. Bij een kiesdistrict komt er een MI’er in de raad,

waardoor de roddel tegengegaan wordt. Wordt het niet met een MI’er gevuld, kan het

altijd door een raadsassistent gevuld worden.

- Pien: voor MI. De gehele faculteit wordt dan vertegenwoordigd. Geen idee of er dan

een zetel van de bachelor geneeskunde eraf moet of een extra SR-lid erbij moet. Als

we het kiesdistrict goed promoten, zullen MI’ers zich aanmelden, ook door de

zekerheid van een plaats in de raad.

- Sarah: voor MI kiesdistrict. Vermindert stigma, als er geen MI’er is, dan komt een

raadsassistent.

- Tycho: voor partij MI en kiesdistrict, hierdoor heb je aandacht voor inhoud en de

zekerheid van een plek. Wij kunnen een extra kiesdistrict voorstellen, het is de

verantwoordelijkheid van OTmi en studievereniging MIKpunt om een partij op te

richten en invulling te geven.

- Onno stelt voor om het kiesdistrict met OTmi te bespreken.

- Wouter denkt ook dat door een kiesdistrict MI, andere partijen de incentive krijgen

een om MI’er voor hun lijst te zoeken. Waarom is er de noodzaak om een nieuwe

partij op te zetten?

- Evrim vindt het ook gek dat wij als 9 geneeskunde leden bepalen over een mogelijk

MI district.

De raad is tot conclusie gekomen om het MI kiesdistrict op het OTmi-SR op te brengen. Het

DB zal tijdens het informeel overleg met Saskia Peerdeman de MI kiesdistrict opbrengen en

vragen of er budget is. Daarna zal er over een MI kiesdistrict gestemd worden.

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

14. WVTTK
- Onno: AMSJ heeft gevraagd of we de cursus voor de bachelor thesis willen promoten. Tycho

antwoordt dat er een SR promotie plan wordt gemaakt.
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15. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

- CSR: Wouter vraagt of het mogelijk is dat derdejaars bachelorstudenten geld terug kunnen,

gezien zij geen gebruik van de korting op het collegegeld van volgend studiejaar kunnen

maken. Evrim antwoordt dat degene die hierover gaat er even uit is, maar hij gaat het bij de

CSR navragen.

16. Rondvraag
- Met de SR uit eten? Ja! Eline zal een datumprikker maken en versturen.
- Met Wouter boulderen? Laat het hem weten!

17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

18. Nieuwe agendapunten
- Kaderbrief
- Kiesdistrict mi
- Jaarverslag
- Voorbereiden OTmi-SR

19. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Vorige notulen + agenda versturen naar OTmi.

2. SR 21-22 uitnodigen voor OTmi-SR.
3. Kaderbrief mist concrete punten voor onderwijs →

bespreken met Larissa Heideman, Edward Pasman,
aankaarten Saskia Peerdeman.

4. Schrijven adviesbrief kaderbrief.
Sonja

Pien 1. OER adviesbrieven GNK versturen naar RvB.
2. Hotze Lont mailen over OER regeling bachelorstudenten

Curius+.
Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline 1. Datumprikker versturen: uit eten met SR.
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Evrim

DB 1. Bespreken MI kiesdistrict met Saskia Peerdeman.

Iedereen

20. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.45 uur.
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