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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen PV  

5. Update DB 

6. Update CSR 

7. Update commissies  

8. Punten PR update  

9. Mededelingen & rondvraag 

10. Vaststellen agenda  

11. Inwerkweekend  

12. Nieuwe bachelor info 

13. Thema´s coördinatoren ontmoeten  

14. Begroting  

15. Stukken van nieuwsbrief  

16. WVTTK 

17. Mededelingen & rondvraag 

18. Opnoemen actielijst 

19. Einde vergadering  

1. Opening 

De vergadering is door Jim geopend om 18.39u.  1 

2. Post in/uit 

 14 oktober is er van 15.30-17.30u ISO on tour op CREA, dit is een collegetour die gaat 2 

over de flexibilisering van het hoger onderwijs. Opgeven kan via de website.  3 

 3 november is vanaf 19.00u de conbo van FSR FdR, de locatie is nog niet bekend.  4 

 De instemmingsbrief van de CSR op het studentenstatuut is binnengekomen. 5 

 Er is een vacature binnengekomen voor het NVMO-bestuur  6 
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 Er is een mail binnengekomen met de vraag of één van de SR-leden plaats zou kunnen 1 

nemen in een jury om schetsen voor een nieuwe geïntegreerde voetgangersingang te 2 

beoordelen. Lydia zal de mail hierover doorsturen. Wie interesse heeft kan dit 3 

aangeven op de PV van 28 september.  4 

 Er komen 22 planningsgroepen voor de nieuwe bachelor. Voor elke groep wordt één 5 

student gezocht. In de COCO zal dit verder besproken worden.  6 

 De klankbordgroep digitale portfolio wil drie sessies plannen om input te krijgen van 7 

studenten over het portfoliogebruik. Hiervoor is de klankbordgroep opzoek naar 1 tot 8 

2 studenten. Lydia zal de mail hierover doorsturen, als er geen interesse is bij SR-9 

leden zal er een vacature worden geschreven.  10 

 Op 2 oktober zal er van 16.00-18.00u een bijeenkomst zijn voor het brainstormen over 11 

een profielschets voor de voorzitter en rector magnificus in het CvB.  12 

3. Doorlopen actielijst 

 Jojanneke heeft nagevraagd of er in haar bestuursjaar een extra JVT-lid was. Er is toen 13 

wel over gesproken, maar het heeft geen doorzet gehad.  14 

 Voor het benaderen van coassistenten kan de SR zich het beste tonen op co-borrels en 15 

co-feestjes.  16 

 Mat Daemen en Gerard Spaaij zijn uitgenodigd voor de PV van 5 oktober, maar kunnen 17 

dan niet.  18 

4. Vaststellen notulen PV 

De notulen zijn goedgekeurd.  19 

5. Update DB 

 Jim is bij een LMSO-overleg geweest. Hij heeft hier gevraagd naar de centrale 20 

beoordeling van coassistenten. In Groningen hebben ze dit al geïmplementeerd, Jim 21 

zal contact met hen opnemen.  22 

 Het DB (dagelijks bestuur) heeft 22 september een kennismakingsgesprek gehad met 23 

OC-leden geneeskunde.  24 

6. Update CSR  

 Vanuit de Raad kwam de vraag wat er gebeurd als er iemand wordt aangenomen bij 25 

het CvB (College van Bestuur) die niet voldoet aan de profielschets waar de CSR 26 

(Centrale Studentenraad) instemmingsrecht op heeft. Hierop is geantwoord dat de 27 

CSR hier dan geen inspraak op zal hebben, maar wel het vertrouwen op zou kunnen 28 

zeggen in het betreffende CvB-lid.  29 

7. Update commissies  

Er is afgesproken dat commissies elke week of een update inleveren of Jim mailen dat er 30 

niks te updaten valt, dit moet gebeuren voor zondagavond.   31 

 32 

Commissie Master 33 



 Facultaire Studentenraad 

studentenraad.nl/amc  ~  amc@studentenraad.nl 
 

Pagina 3 ~ 6 

Notulen plenaire vergadering, 22 september 2015 

 Lydia en Remco zijn bij Albert Kok langs geweest. Albert Kok was voor het idee om een 1 

vaste vergoeding te maken voor het keuze- en het SAS-coschap. Hij wil echter eerst 2 

afwachten of het überhaupt nodig is om zo’n maatwerk pakket te leveren.  3 

 4 

Bachelor commissie  5 

 Er is contact geweest over de JVT’s (jaarvertegenwoordigingen). De volgende stap is 6 

om met Tobias en Remy te spreken over de invulling van de JVT’s.  7 

Commissie Medische Informatiekunde 8 

 Er is een vergadering geweest op 22 september, in deze vergadering zijn de dossiers 9 

verdeeld. Lydia zal zich bezig gaan houden met de communicatie van en naar de 10 

klankbordgroep.  11 

 Binnen 2 weken zal de COMI een kennismakingsgesprek hebben met Prof. dr. Monique 12 

Jaspers.  13 

 Binnen 2 weken zal de COMI een afspraak hebben met Iris van EC-MI 14 

(examencommissie Medische Informatiekunde).  15 

8. Punten PR update 

-  16 

9. Mededelingen en rondvraag 

- 17 

10. Vaststellen agenda 

- 18 

11. Inwerkweekend  

 Het inwerkweekend zal plaatsvinden in het weekend van 20 november. Jim zal 19 

hierover contact opnemen met Daan.  20 

 Op 4 oktober gaat een deel van de Raad naar Walibi. Remco zal dit verder regelen.  21 

12. Nieuwe bachelor info  

Tijdens de vergadering hebben twee SR-leden een presentatie gehouden met informatie 22 

over de nieuwe bachelor geneeskunde. De volgende vragen zijn tijdens de presentatie naar 23 

voren gekomen en behoeven mogelijk nog nadere toelichting in een vergadering waarvoor Mat 24 

Daemen en Gerard Spaaij worden uitgenodigd.  25 

 Wat houdt de meeloopstage in het tweede jaar precies in?  Hierop is gereageerd dat 26 

het idee is dat een student meeloopt met een masterstudent. Verdere invulling is nog 27 

niet bekend.  28 

 Bevat de nieuwe bachelor geneeskunde nog KKLO (kleinschalig klinisch 29 

lijnonderwijs)? 30 
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 Wat is het idee achter de mentorgroepen?  Hierop is gereageerd dat het 1 

kleinschalige groepen zijn waarbij studenten begeleid worden door een mentor bij het 2 

lezen en schrijven van wetenschappelijke artikelen.  3 

 Zijn er in jaar 1 en jaar 3 geen simulatiepatiënten meer in het onderwijs?  Hierop is 4 

gereageerd dat er in het eerste jaar inderdaad geen simulatiepatiënten zullen zitten, in 5 

het tweede jaar wel en dat studenten in het derde jaar echte patiënten zullen gaan 6 

zien.  7 

 Wat houdt het mentoraat precies in?  Hierop is gereageerd dat een groep studenten 8 

wordt begeleid door een mentor voornamelijk op het gebied van de longitudinale lijn 9 

professionele ontwikkeling. De mentor ziet dan één jaar lang de persoonlijke groei van 10 

de student. Hierbij is de vraag gesteld waarom een mentor niet voor drie jaar wordt 11 

aangesteld. Op dit moment hebben studenten in hun master ook drie jaar dezelfde 12 

mentor en dit werkt goed.  13 

 Zullen alle casustoetsen een soort GKLO-toetsen (grootschalig klinisch lijnonderwijs 14 

toetsen)  worden? Hierop is gereageerd dat er aan de hand van de casussen vast ook 15 

nog om feitjeskennis wordt gevraagd.  16 

 Waar zal TBL (team based learning) gegeven worden zolang er nog geen TBL-zalen 17 

zijn?  18 

 Wanneer zal TBL worden gepilot?  Hierop is gereageerd dat dit waarschijnlijk in het 19 

2e semester zal zijn.  20 

 Wil men in de nieuwe bachelor niet gaan werken met meer PE’s (principal educators), 21 

zodat deze PE’s ruimte zullen krijgen in hun specialisme voor onderwijs, net zoals PI’s 22 

(principal investigators) ruimte krijgen in hun specialisme voor het doen van 23 

onderzoek?  24 

 Waarom wordt er gewerkt met de 8-8-4 structuur terwijl er weinig uitwisseling zal 25 

zijn met andere opleidingen aangezien de blokken in de verschillende jaren steeds een 26 

laag dieper zullen gaan? Als het makkelijker is voor bepaalde blokken om een ander 27 

aantal weken te hanteren, zou hier vrijheid voor moeten kunnen zijn, als het keuzevak 28 

en de bachelor thesis maar 8 weken blijven zodat de studenten geneeskunde dan zelf 29 

wel onderwijs zouden kunnen volgen op een andere faculteit.  30 

 Zal er in de bachelor ook ruimte zijn om mee te lopen met een huisarts?  Hierop is 31 

gereageerd dat de interne en externe stage verpleeghulpstages zullen zijn, maar dat 32 

meekijken bij de huisarts misschien mogelijk zou kunnen zijn in ‘opmaat naar de 33 

praktijk’.  Vanuit de SR is het geluid gekomen dat er wel gepleit moet worden voor 34 

meelopen met een huisarts in de bachelor.  35 

 Hoe is het mogelijk om ‘opmaat naar de praktijk’ door te voeren als er nu al niet veel 36 

patiënten zijn voor de coassistenten om eigen gesprekken te doen met de patiënt? Het 37 

is waarschijnlijk dat er onvoldoende patiënten zijn om dit initiatief te dekken.  38 

 Hoe wordt de arts van de toekomst, die gericht is op innovatie, ouderenzorg en 39 

diversiteit, teruggevonden in het onderwijs?  Hierop is geantwoord dat de invulling 40 

van het blok nog door de werkgroepen bepaald moet worden.  41 

Planning: 42 

 Voor de PV van 28 september worden vragen opgesteld. Extra vragen kunnen door de 43 

SR-leden nog worden aangedragen zodat deze ook behandeld zullen worden in de PV.  44 
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 Mat Daemen en Gerard Spaaij worden uitgenodigd voor de PV van 12 oktober.  1 

13. Thema’s coördinatoren ontmoeten  

De SR zal zich gaan voorstellen tijdens het coördinatorenoverleg. De SR heeft in dit 2 

vergaderstuk besproken welke speerpunten de SR tijdens dit overleg naar voren zou willen 3 

brengen. De volgende punten zullen worden genoemd:  4 

 5 

Bachelor 6 

 Docentprofessionalisering 7 

 Digitalisering 8 

 Internationalisering  9 

 Controle van antwoordmodellen  10 

Master 11 

 Centrale beoordelingen 12 

 Overbruggingsonderwijs  13 

14. Begroting  

De begroting van de Studentenraad voor het komende jaar is besproken. Het volgende is 14 

besproken: 15 

 Het LMSO-congres is in Maastricht. De terugweg kunnen SR-leden met Remco mee 16 

terugrijden. In de begroting zal voor alle SR-leden een enkel kaartje Amsterdam – 17 

Maastricht met korting worden berekend.  18 

 Lydia en Jade zullen een hotelkamer boeken voor het NVMO-congres.  19 

 Vorig jaar is het beleidsplan extern gedrukt. Bij het AMC kunnen echter ook opties 20 

worden doorgegeven. De SR zal daarom nu begroten op intern drukken.  21 

 Er is besproken of de SR een hardcopy kerstkaart zou willen sturen of liever een 22 

digitale versie of in plaats van een kerstkaart een bedankkaart aan het eind van het 23 

jaar. Er is gekozen voor een digitale kerstkaart.  24 

 De SR vindt het lastig om een inschatting te maken over de kosten voor de 25 

beleidsplanpresentatie, aangezien de beleidsplanpresentatie samen zal gaan met de 26 

decharge van OWIGEN (onderwijsinstituut geneeskunde) en OWIMI 27 

(onderwijsinstituut medische informatiekunde).  Als bekend is wat het budget is van 28 

de onderwijsinstituten kan de SR bepalen voor welke onderdelen er begroot zal 29 

moeten worden. Anna en Jason zullen dit verder uitzoeken.  30 

 In het vergaderstuk is een verschil aangegeven in kosten voor het ISO-weekend, dit 31 

komt doordat Gabriëla het ISO-weekend zal bijwonen op kosten van de CSR.  32 

 Er is een bedrag door de SR beschikbaar gesteld voor de bachelor uitreiking voor 33 

studenten die niet nominaal lopen.  34 

 Voor PR-acties heeft SR ’14-’15 wat geld overgehouden, voor het komende jaar is een 35 

bedrag afgesproken voor de sinterklaasactie en twee overige acties in het jaar.  36 

 Op de begroting van voorgaande jaren staat er ook een bedrag begroot voor de 37 

computers. Waar dit geld voor is wordt nagevraagd.  38 
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 Op de begroting staat een bedrag voor kantoorartikelen. De SR vraagt zich af of 1 

kantoorartikelen niet bij OS opgehaald zouden kunnen worden. Dit wordt nagevraagd.  2 

15. Stukken nieuwsbrief  

De stukjes die geschreven zijn voor de WC-krant zijn besproken. De stukjes zijn binnenkort 3 

te lezen op de Wc’s van plein J en op de SR-Facebook.  4 

16. WVTTK 

 Mat Daemen en Gerard Spaaij zullen worden uitgenodigd voor de PV van 12 oktober.  5 

 Alle SR-leden moeten 23 september de datumprikker voor de ontmoeting met de SR 6 

van de VU hebben ingevuld.  7 

 Sofia is nog niet benaderd voor de RvA, omdat er tot nog toe geen contact gelegd kon 8 

worden. De verwachting is dat de RvA over twee weken compleet is. Lydia zal de RvA-9 

leden toegang geven tot de Drive.  10 

 Naar het LMSO-congres van 16-17-18 oktober gaan Remco, Jojanneke, Anna, Jason, Jim 11 

en Lydia. Gabriëla komt op de reservelijst.  12 

 Er is gevraagd waar de SR allemaal instemmingsrecht op heeft. Hierop is geantwoord 13 

dat dit in de WHW (wet op het hoger onderwijs) terug te lezen valt.  14 

 De SR-leden hebben aangegeven tevreden te zijn met de DB-update.  15 

 Er moeten twee SR-leden zitting nemen in de privacyraad. Jim zal uitzoeken wat dit 16 

precies inhoudt.  17 

17. Mededelingen & rondvraag 

 Er komt een prijsuitreiking voor een originele naam voor de nieuwe bachelor 18 

geneeskunde, houdt hiervoor intranet in de gaten.  19 

 De vraag is gesteld of er een verklarende woordenlijst op de website zou moeten 20 

komen voor de notulen. Hierop is gereageerd dat de drempel voor het lezen van de 21 

notulen zo klein mogelijk zou moeten zijn, daarom zullen alle afkortingen in de 22 

notulen één keer helemaal uitgeschreven worden.  23 

 Anna heeft Lyske Korunka en Tobias Boerboom gesproken bij de opening van de 24 

studentenbalie. Tobias heeft aangegeven dat de overgangsregeling is opgenomen in de 25 

OER, daarom wil hij de OER graag in april al goedgekeurd hebben door alle 26 

medezeggenschappers, zodat de overgangsregeling zo snel mogelijk definitief is en 27 

aan studenten meegedeeld kan worden.  28 

18. Einde vergadering 

De vergadering is om 21.04u gesloten.  29 


