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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen 

5. Vaststellen agenda  

6. Update DB 

7. Update CSR 

8. Update commissies 

9. Punten PR update 

10. MI-webcolleges 

11. OWI-MI studentlid 

12. WVTTK 

13. Mededelingen 

14. Rondvraag  

15. Sluiting  

1. Opening 

De vergadering is door Onno geopend om 18.34u 1 

2. Post in/uit 

- 19 november is er een mail binnengekomen van FSR FEB, zij hebben twee commissies 2 

gevormd namelijk: Commissie Voorlichting & Communicatie en Commissie Onderwijs 3 

& Onderzoek. Deze mail is ter informatie. 4 

- 19 november is er een mail binnengekomen van Hanneke Lips vanuit het OWI-GEN, 5 

met deze mail is de SR erop geattendeerd dat de definitieve versie van de blauwdruk 6 

online staat 7 

- 19 november is er een mail binnengekomen van Ilse dat Yvo Roos vanuit de faculteit 8 

geneeskunde is genomineerd voor ‘docent van het jaar’. De voordrachtsavond is 4 9 

december, de SR wordt gevraagd hierbij aanwezig te zijn 10 
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- 24 november is er afzonderlijk van Ilse en Tjitske, twee studentleden van OWI-GEN, 1 

een mail gekomen om mee te denken met het bestuursmodel.   2 

3. Doorlopen actielijst 

- Het teamuitje van de SR is gepland op vrijdag 23 januari 3 

- Tijdens het doorlopen van de actielijst is besproken om niet in te gaan op de master 4 

technologie in de zorg van het Amsterdam Health and Technology Institute.  5 

- T. Boerboom is op vakantie, daarom zal het uitreiken van de sinterklaasenquêtes een 6 

week uitlopen. Onno heeft toegezegd voor volgende week colleges geprikt te hebben 7 

om in de week na 5 december de sinterklaasenquêtes uit te kunnen delen.  8 

4. Vaststellen notulen 

- 9 

5. Vaststellen agenda 

Er zijn geen wijzigingen van de agenda ingebracht  10 

 11 

6. Update DB 

De DB-update ging over de bijeenkomst van de FSR FGw over het allocatiemodel.  12 

Tariq, de voorzitter van de CSR, heeft nog geen contact met Onno opgenomen, Ilse zal hier 13 

achteraan gaan.  14 

 15 

Afspraken die het DB gepland heeft staan: 16 

- 25-11 is er een gesprek gepland met Paulina Snijders over de begroting.  17 

- 28-11 is er een formeel gesprek gepland met Prof. dr. Heineman.  18 

Er komt een nieuw allocatiemodel. De CSR heeft instemmingsrecht over hoe het geld 19 

verdeeld wordt middels het allocatiemodel. Aangezien de CSR instemmingsrecht heeft wil 20 

de CSR graag inzicht in hoe verschillende decanen erover denken en hoe zo’n gesprek met 21 

de decaan verloopt. Om deze reden is alle FSR’en gevraagd om één iemand van de FSR 22 

samen met de afgevaardigde van de CSR naar de decaan te laten gaan om te bespreken hoe 23 

de decaan een gesprek wil en om te peilen hoe zo’n gesprek met de decaan loopt. 24 

 25 

Prof. dr. Heineman heeft toegezegd dat er data doorgegeven zouden worden voor een 26 

eventueel etentje van de SR met de RvB. Onno zal, nadat de instemming op het 27 

bestuursmodel verstuurd is, hier druk achter zetten.  28 

7. Update CSR 

De voordrachtsavond van Docent van het Jaar zal 4 december plaatsvinden in CREA. De 29 

aanvang is 19.30u en de avond begint officieel om 20.00u. Yvo Roos zal in 1 december in zijn 30 

college verrast worden door de MFAS en de SR, dit college begint om 11.00u.  31 

 32 

De punten over de mOER die FSR-FMG en FSR-AMC hebben aangedragen zijn al besproken 33 

in een commissievergadering en worden 26-11 in een PV samen met de andere brieven 34 

besproken. In deze PV zullen alle punten tegenover elkaar afgewogen worden. Al wel duidelijk 35 
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is dat de CSR instemmings- noch adviesrecht heeft op het artikel over het BSA, maar wel 1 

ongevraagd kan adviseren.  2 

8. Update commissies  

Er is nog geen nieuwe coördinator voor de verpleeghulpstage gevonden. Dr. Verheijck zal 3 

het aanspreekpunt zijn voor de eerstejaars die in januari hun verpleeghulpstage gaan lopen.  4 

9. Punten PR update  

De foto’s van de SR-leden die nu op de website staan zijn weinig flatteus, PR is daarom van 5 

mening dat er nieuwe foto’s gemaakt moeten worden. Het gaat zowel om individuele foto’s als 6 

om foto’s van commissies.  7 

Gabriëla zal ervoor zorgen dat er een goede locatie en tijd gevonden wordt om foto’s te 8 

maken.  9 

 10 

Er is besproken dat alle voorzitters van de commissies een stukje zullen schrijven voor op 11 

de website.  12 

 13 

10. MI-webcolleges 

Bij MI lopen de webcolleges goed. Op dit moment is er een pilot in het tweede jaar. Door de 14 

invoering van de webcolleges komen er weinig studenten naar de colleges. In de OWI-MI 15 

vergadering van 18-11 heeft Prof. dr. Monique Jaspers aangegeven dat zij webcolleges wil 16 

faciliteren, maar dat docenten klagen dat zij vanuit de kliniek naar de collegezalen moeten 17 

komen voor een gering aantal studenten. Docenten willen voor zo’n klein aantal studenten niet 18 

komen opdagen.  19 

De pilot loopt op dit moment in een module waarin 2e jaars MI-studenten samen met VU-20 

studenten verdiepend en verbredend onderwijs krijgen van diverse medische specialisten uit 21 

het AMC. De stof die in de colleges behandeld wordt, wordt niet getentamineerd. Op dit moment 22 

blijkt dat studenten niet komen opdagen. In vergelijking met vorig jaar komen er ook minder 23 

studenten, maar toen werd er een bonuspunttoets vooraf aan de colleges gegeven waardoor 24 

studenten eerder geneigd waren te komen.  25 

De SR is van mening dat er nogal wat bias in de pilot zit. De pilot dient volgens de SR 26 

overgedaan te worden tijdens een ander blok die wel getentamineerd wordt.  27 

 28 

In het vergaderstuk is de SR gevraagd om te antwoorden op twee vragen:  29 

1) Wat vinden wij van webcolleges bij relatief kleine groepen (50 man)? 30 

- Het is goed om ook in kleine groepen webcolleges te faciliteren aangezien het 31 

terugkijken van colleges een hulp is bij het leren van stof die in eerste instantie nog 32 

niet voldoende begrepen is  33 

2) Hoe kunnen we zorgen dat studenten naar colleges blijven gaan? 34 

Verschillende opties zijn door de SR voorgedragen: 35 

- Kwaliteit van een college valt of staat door slimme vragen en interactie met de 36 

collegezaal. Er zou voor gekozen kunnen worden om bij vragen vanuit de zaal het 37 

opnemen stop te zetten, waardoor studenten die later de colleges terugkijken niet 38 

kunnen profiteren van vragen die gesteld zijn. 39 
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- Studenten zouden gestimuleerd kunnen blijven om naar college te gaan als 1 

webcolleges pas laat beschikbaar worden gesteld en het voor studenten lastiger is om 2 

bij te blijven met de stof als zij niet naar de colleges komen 3 

- Er zou besloten kunnen worden dat wanneer er minder dan 15 studenten naar een 4 

college komen het college niet wordt opgenomen 5 

11. OWI-MI studentlid  

Vanuit OWI-MI is de vraag gekomen of MI permanent vertegenwoordigd kan worden in de 6 

SR.  7 

 8 

De SR is het erover eens dat het de voorkeur heeft dat er altijd een MI’er in de SR zit 9 

aangezien Medische Informatiekunde een aparte opleiding is en geneeskundestudenten hier 10 

onvoldoende zicht op hebben. Echter de SR vraagt zich wel af hoe dit gerealiseerd kan worden 11 

zonder af te doen aan een eerlijke stemming.  12 

 13 

De mogelijkheden die zijn aangedragen om een MI’er permanent in de SR aanwezig te laten 14 

zijn: 15 

1) MI krijgt een eigen kieslijst. 16 

2) Er wordt een raad assistent aangenomen die als medewerker van de SR het MI-deel op 17 

zich neemt. De raad assistent zal de rechten krijgen als raadslid, maar niet 18 

meestemmen bij stemmingen.  19 

3) Het laten zoals het is en de partijen zelf de ruimte geven  20 

Vanuit de SR kwam de vraag hoe andere faculteiten de vertegenwoordiging van de 21 

verschillende studies waarborgt. Ilse heeft toegezegd dit na te vragen.  22 

 23 

Door de SR is nogmaals besproken dat een MI-commissie zonder een MI’er niet gewenst is. 24 

De SR vindt dat een aparte kieslijst voor MI de enige manier is om te bereiken dat er altijd een 25 

MI’er vertegenwoordigd zal zijn in de MI-commissie.  26 

Het beschikbaar stellen van een MI’er voor de studentenraad is de eigen 27 

verantwoordelijkheid van de MI’ers. Bij het invoeren van de kieslijst dient daarom een subregel 28 

vastgesteld te worden dat als er geen MI’er beschikbaar is hiervoor in de plaats bijvoorbeeld 29 

een extra bachelorlid zal worden aangesteld.  30 

 31 

Vincent zal uitzoeken of het mogelijk is dat MI een eigen kieslijst krijgt.  32 

 33 

12. WVTTK 

- 34 

13. Mededelingen 

- 35 

 36 

14. Rondvraag 

- Tijdspad brief instemmingsverzoek bestuursmodel 37 
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o 26-11 is de brief klaar en zal deze uiterlijk om 14.00u door Daan worden 1 

gemaild aan de hele SR.  2 

o Onno zal 26-11 de brief naar Prof. dr. Levi sturen met een cc aan Prof. dr. 3 

Heineman en Dr. R. de Vos.  4 

15. Sluiting  

De vergadering is om 20.07u door Onno gesloten.  5 


