
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 22-03-2021

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. 3 min Notulen OTgen-SR Vaststellen

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 25 min Selectieprocedure 2022 Oordeelsvormend

10 min Pauze

10. 20 min Testivision vervolg Besluitvormend

11. 1 min WVTTK Informerend

12. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

13. 3 min Rondvraag Informerend

14. 5 min Evaluatie PV Informerend

15. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

16. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

17. Einde vergadering Om 20.15 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
Er is geen post verstuurd of ontvangen.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Gedaan

Sarah 1. Saskia Peerdeman mailen voor nieuwe afspraak m.b.t.
Testvision.

2. Surveillance d.m.v. Zoom opbrengen bij toetsing overleg.
1. Niet

gedaan
Sonja 1. Deadlines aanpassen: functieverdeling, introductieavond en

overdracht commissies.
Pien

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline

1. Niet
gedaan

2. N.v.t.

Evrim 1. Almanak bijdrage MIKpunt schrijven.
2. A3 formaat van enquête factsheets.

DB

1. Niet
gedaan

2. Niet
gedaan

3. N.v.t.
4. Niet

gedaan

Iedereen 1. Verdeling hoofdstukken inwerkboek.
2. Inplannen datum commissie overdracht (voor inwerken).
3. Nadenken over Universiteitsfonds.
4. Posters plein J/SR-kamer + digitale borden vervangen →

Eline.

De notulen van 15-03-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Notulen OTgen-SR
De notulen van 09-03-2021 zijn besproken en vastgesteld.
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6. Updates
- Sophie was op 18 maart aanwezig bij de harmonisatie en integratie bijeenkomst tussen de

CoRaden, samen met de voorzitter en secretaris van de CoRaad van de VU en met Karen
Kruijthof en Anne-Rose de Cloe vanuit de projectgroep binnen het AmsterdamUMC.
Besproken is o.a. dat de faculteiten gescheiden zullen blijven, maar dat we elkaar wel weten
te vinden voor problemen die er kunnen spelen door geharmoniseerde coschappen.

- Afgelopen week hebben Evrim en Onno weer een vervolgoverleg over internationalisering
bijgewoond. Jos Bramer heeft een korte presentatie over het huidige aanbod binnen het
curriculum en de mogelijkheden (die de werkgroep bedacht had) gegeven. Daarna is lang
gedebatteerd over hoe dit geïmplementeerd kan worden in het bestaande curriculum, hoe de
scoring hiervan eruit moet zien, en hoe de verplichting hiervan eruit ziet. Het laatste
onderwerp was de vormgeving van de werkconferentie. Deze zal half mei digitaal
plaatsvinden waar vanuit gemengde werkgroepen concrete casussen zullen bespreken en
presenteren. Er loopt ook een korte vragenlijst vanuit de SR op de social mediakanalen over
internationalisering en de studentenvisie daarop.

- Evrim was aanwezig bij de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad (CSR). Hier
heeft de CSR zich positief uitgesproken voor hervatting van internationale stages in het
eerste semester van 2021-2022 en voor het aanbieden van gratis menstruatieproducten
door de UvA.

- Op 16 maart waren Evrim en Sophie aanwezig bij het de bijeenkomst voor het
ontwikkelteam van canvas. Hier is voornamelijk gesproken over wat de wens is voor de
inrichting van de canvas course in de nieuwe master. Er zal een course komen per
masterfase. Logische indeling, het gemakkelijk van en naar andere pagina’s, visualisatie zijn
benoemd. Hiervoor zal een template volgen. Ook zullen er “groepen” worden
geïmplementeerd, gekoppeld aan Teams, om de samenwerking tussen studenten te
bevorderen. Over 3 weken vindt dit overleg wederom plaats en zal een eerste pilot van de
inrichting worden getoond.

- Op 17 maart heeft de commissie master een overleg bijgewoond met Saskia Peerdeman en
Paul Trotsenburg. Er werd een terugkoppeling gegeven over de snijzaal-assistenten die geen
aangepast pakket meer krijgen. Om de dakpanstructuur te behouden, krijgen studenten een
aanstelling voor twee jaar, waarvan het laatste half jaar begonnen kan worden aan
wetenschappelijke stage. Er is aangekaart dat er kritisch moet worden gekeken naar de
communicatie naar de huidige studenten.

- Op 16 maart was Sonja aanwezig bij de evaluatie van de selectie Geneeskunde 2021. De
allerslechtste corona scenario was waar geworden en dus moest de selectie volledig online
plaatsvinden via testvision en proctorio. Meedoen aan een proeftoets werd verplicht gesteld
om te kijken of alle programma’s en je laptop het naar behoren deed. Er waren 1100
aanmeldingen. De 3e toets, de medisch ethische dilemma, verviel. Bij gelijke scores van toets
1 en 2 werd gevraagd naar de overgangscijfers van vwo 5 naar 6. Op dit moment is er nog
geen fraude ontdekt.

- Op 17 maart heeft Sarah een vergadering bijgewoond omtrent de diploma-uitreikingen.
Besproken is:
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- Er is duidelijk geworden wie de eindverantwoordelijke is voor de uitreikingen: de
opleiding.

- Er wordt een alternatief digitaal evenement voorgesteld, een beetje a la de wereld
draait door.

- Gros van de aanwezigen voelt niets voor een digitaal evenement en geeft aan dat de
studenten best bereid zijn te wachten, als ze maar niet het idee hebben dat we ze
vergeten zijn. Dit idee leeft nu ieder geval onder een deel van de bachelor (BA) en
master (MA) studenten Geneeskunde.

- De BA en MA Medische Informatiekunde studenten hebben recentelijk communicatie
ontvangen vanuit de opleiding mbt diploma uitreiking en hen is tevens gevraagd of
zij het diploma ‘gewoon’ of ceremonieel willen ontvangen.

- Conclusie n.a.v. brainstorm: feest-cie wil vooralsnog alles op alles zetten om fysieke
BA/MA diploma  uitreiking mogelijk te maken, ook als dit zou betekenen dat de
diploma uitreiking pas in het najaar plaats kan vinden. Communicatie naar de
studenten is hierbij van essentieel belang!

- Eline vraagt waarom een ‘Drive Through’ diploma uitreiking geen mogelijkheid meer
is. Sarah antwoordt dat de gemeente op dit moment geen vergunning verleent i.v.m.
de Corona-maatregelen.

7. Mededelingen
- Evrim: vanmiddag was hij aanwezig bij de CSR vergadering, waarbij het verplaatsen van de

verkiezingen werd besproken. Dit zal bij de WVTTK verder worden besproken.
- Sophie: de uitslagen van de SR-enquête staat nog niet op de website. Özgü zal dit publiceren.

8. Vaststellen agenda
Geen wijzigingen.

9. Selectieprocedure 2022
Ieder jaar schrijft de SR een adviesbrief naar de selectiecommissie van de bachelor

geneeskunde. Deze commissie bestaat uit Jan-Hindrik Ravesloot, Roelof Oostra en nog een

aantal collega’s die veel doen voor de uitvoering. Loting is nu geen optie, omdat dit nog door

de tweede kamer moet worden goedgekeurd. Dit zal pas volgend jaar op zijn vroegst

plaatsvinden, wellicht zal het een optie zijn voor de nieuwe raad. Discussie over de loting is

dus op dit moment niet zinvol.

We gaan tijdens deze Plenaire Vergadering (PV) een aantal punten bespreken en kijken wat

wij ervan vinden.

Eerst een korte recap:

- Toets 1: kennistoets, dus medische kennis stampen.
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- Toets 2: vermogen om vwo-basiskennis over natuurwetenschappelijke principes toe

te passen in een medisch-biologische context en kennis van de medische actualiteit

worden als tweede getest.

- Toets 3: essay schrijven over een medisch ethische dilemma.

Ten eerste wordt er in het voorstel benoemd dat toets 3, de medisch ethische essay, zal

worden afgeschaft. In principe is dit wettelijk dus prima, want je hoeft voor de decentrale

selectie maar twee toetsen aan te bieden. Dit jaar is ervoor gekozen om het af te schaffen

vooral doordat het online plaatsvond, maar in de toekomst vergt deze toets ook te veel tijd

en mankracht om het na te kijken.

Ten tweede wordt er benoemd in het voorstel dat de alternatieve optie (i.p.v. de derde toets)

om onderscheid te maken tussen studenten die toets 1 en 2 even goed maken, te kijken naar

de overgangscijfers van vwo 5 naar vwo 6 zijn. Op zich kunnen wij ook een andere

alternatieve optie adviseren voor studenten met een gelijke score. Hierbij kun je

bijvoorbeeld denken aan loten, naar cv kijken, een derde toets , een andere soort opdracht of

een sollicitatiegesprek.

Ten derde is het goed om na te gaan wat we van al deze drie toetsen überhaupt vindt.

Misschien vinden we dat de toetsing überhaupt anders moet of dat er de focus ergens anders

op zou moeten liggen?

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog vragen over de selectie regeling?

- Eline vraagt of deelname vanuit Curaçao nieuw is? Sarah antwoordt dat dit altijd al

mogelijk is geweest. Er melden zich maar een handjevol mensen voor de selectie aan.

Eline vraagt of alle faculteiten dit doen, of alleen de UvA? Niemand weet dit.

- Eline vraagt naar de aard van de vragen over de medische actualiteit. Zijn dit vragen

als ‘wie heeft de nobelprijs gewonnen’? Heeft de vorige SR een mening hierover

gehad of uitgesproken? Parsa antwoordt dat deze vragen met kennis van biologie te

beantwoorden zijn. Tycho vult aan dat deze vragen twee jaar geleden herzien zijn en

het nu algemeen geneeskundige vraagstukken zijn. Evrim geeft als voorbeeld vraag

het volgende; ‘Wat is het verschillen tussen een vaccin can AstraZeneca en Moderna?’

Er volgt een meningenrondje:
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- Tycho: vindt de inhoud van de toets wijzigen niet ernstig, wel het gebrek aan

capaciteit. Bang dat de kwaliteit achteruit gaat als de capaciteit voor het nakijken het

grootste probleem vormt.

- Eline heeft een sterke mening:

- 1) Jongeren die geen rijke ouders hebben kunnen bijlessen/trainingen

voorbereidend op de decentrale selectie niet veroorloven; hierdoor is alleen

op kennis selecteren nadelig voor bepaalde groepen.

- 2) Waar is de mankracht naar toe gegaan? Een paar jaar geleden was het voor

iedereen mogelijk om een persoonlijk gesprek te hebben, hoe zijn er nu

mensen te kort?

- 3) Willen we positieve discriminatie, zodat we een diverse groep aan

studenten krijgen? Dit zouden we evt. middels van een motivatiebrief, cv of

het testen  van communicatieve vaardigheden kunnen bewerkstelligen.

- Wouter: vindt selectie regeling nu prima zoals die is.

- Pien: vindt dat iets toegevoegd moet waarbij geen voorbereiding nodig is, waar je

niet voor kunt oefenen, om het voor iedereen gelijk te trekken.

- Evrim: vindt het een blamage dat wegens gebrek aan capaciteit wordt bezuinigd op

kwaliteit, waarbij schaduwonderwijs bevorderende zaken erin worden gehouden. Hij

vindt dat er een essay of een soort communicatieve test moet worden toegevoegd,

opdat er ook wordt gekeken naar zaken waarbij je je niet voor kunt bereiden. Nu

hebben studenten met meer middelen makkelijker toegang tot de opleiding.

- Sophie: vindt dat ongelijkheid o.b.v. van achtergrond/sociaal-economische status zo

min mogelijk moet zijn, maar vindt het lastig te bedenken hoe je dit kunt

verminderen. Desalniettemin moeten wij adviseren dat er onderdeel moet zijn

waarvoor je niet kan trainen; het is de opleidings taak om te brainstormen hoe zij

hieraan invulling willen geven.

- Parsa: is heel erg pro het huidige systeem, persoonlijk heeft hij ook hierom de UvA

gekozen. Hij vindt dat ‘een goede CV’ en cijfers niet relevant zijn; wat je eerder hebt

gedaan zegt niks over je potentie als toekomstig arts. Persoonlijk kent hij veel

mensen die de voorbereidende trainingen hebben gehad, waarvan ze vonden dat ze

er niets aan hadden. Hij is pro de twee toetsen (eentje die de biologische kennis

toets, eentje waarvoor je medische kennis moet stampen), hij is heel zwaar tegen

kijken naar CV.

- Onno: vindt kijken naar cijfers en CV ook arbitrair. Het zegt niks over passendheid

van de student, er moet een ander criterium worden toegevoegd.
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- Sonja: sluit zich aan bij Parsa. Vriendinnen die de trainingen hebben gevolgd, hadden

er niks aan. Voor de toets moet jezelf leren en de trainingen bereiden je niet voor op

biotoets. Onderscheid o.b.v. cijfers staat ze niet achter, wellicht zijn online gesprekjes

met auteurs een mogelijkheid. Bij gesprekken kun je zien hoe iemand ‘sociaal’ is en

of diegene past bij de opleiding.

- Sarah: vindt gebrek aan capaciteit/mankracht een stom argument, regel maar

iemand. Selectie o.b.v. cijfers is niet wenselijk.

Reacties:

- Wouter vraagt wat het bezwaar is tegen naar cijfers kijken? Sarah antwoordt dat het

niet representatief is voor hoe je het als student/toekomstig arts het in de praktijk

gaat doen. Als je niet gemotiveerd was op de middelbare school voor vakken, zegt dat

niks over geneeskunde an sich. Wouter vraagt of het een optie is om alleen naar

cijfers van bètavakken te kijken? Pien antwoordt dat er tussen scholen veel verschil

zit; op sommige scholen mag je schoolexamens onbeperkt herkansen, andere zijn

weer heel streng, waardoor het een oneerlijke vergelijking is om naar de cijfers te

kijken.

Concluderend is de raad van mening dat het gebrek aan capaciteit/te weinig mankracht

onvoldoende argumentatie is om te bezuinigen. Daarbij mist er in de selectie regeling een

toetsing in de vorm van een essay of een mondelinge toets waarbij je je kunt onderscheiden

op wie je bent, waarvoor niet voorbereid kan worden. In het huidige format hebben

leerlingen met meer vermogen mogelijk een voordeel, gezien zij door middel van het volgen

van schaduwonderwijs als bijlessen en trainingen meer kans kunnen maken. De raad vindt

dat er een extra toetsingsmoment moet worden toegevoegd om de sociale ongelijkheid te

verminderen. Ten slotte ziet de raad geen meerwaarde in het selecteren op cijfers of CV; naar

haar mening zegt dat weinig over iemands potentie en passendheid bij de opleiding.

Sonja zal a.d.h.v. deze discussie een adviesbrief schrijven, waarna het nogmaals op de PV

besproken zal worden. Daarna zal er een informeel overleg met Marcel Fabriek plaatsvinden.

10. Testvision vervolg
Dit inhoud van dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

11. WVTTK
- De CSR wil de verkiezingsperiode verplaatsen: het plan is om de stemperiode 2 weken naar

achteren te verplaatsen en in te korten naar een duur van 1 week, om zo de feestdagen te
omzeilen. Door de raad wordt gestemd over het verplaatsen van de verkiezingsperiode; met
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4 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 4 onthoudingen gaat de raad akkoord met het
verplaatsen en inkorten van de verkiezingsperiode.

12. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

13. Rondvraag
- Evrim vertelt dat vandaag tijdens de CSR vergadering overlegd is over het

universiteitsreglement, waarbij het besluit genomen is dat een decaan maximaal 3 keer
herbenoemd mag worden. Voorheen kon iemand oneindig vaak (dus voor onbepaalde tijd)
herkozen worden. Een termijn duurt 4 jaar, betekende dat iemand maximaal 12 jaar de
functie van decaan mag bekleden. Evrim vraagt of wij als SR hier een mening over hebben?
Onno vraagt of deze maximale termijn ook voor opleidingshoofden geldt. Hij vindt het prima
als decaan met enige regelmaat wisselt, maar hij ziet niet waarom bijvoorbeeld de
opleidingshoofden van de bachelor of master zouden moet veranderen, hij denkt dat het
negatief is als je dat ‘frequent’ moet wisselen. Evrim denkt dat het alleen voor decanen geldt,
maar hij gaat het navragen. Onno stelt voor om een clausule op te nemen die helder toelicht
wat het voor het AMC betekent.

- Tycho vraagt of er CoMa leden betrokken willen zijn bij Epicurius evaluatie stuur- en
werkgroepen? Zo ja, kun je Tycho appen.

14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

15. Nieuwe agendapunten
Geen.

16. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Floor Biemans mailen om werkplek te reserveren voor

Sophie.
Sonja 1. Deadlines aanpassen: functieverdeling, introductieavond en

overdracht commissies.
Pien

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter
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Eline 1. Posters plein J/SR-kamer + digitale borden vervangen.

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

2. Almanak bijdrage MIKpunt schrijven.
DB

Iedereen 1. Verdeling hoofdstukken inwerkboek.
2. Inplannen datum commissie overdracht (voor inwerken).

17. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.17 uur.
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