
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 26-04-2021

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 overleg Vaststellen

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 2 min OTgen-SR evalueren Evalueren

10. 2 min OTmi-SR evalueren Evalueren

11. 10 min Adviesaanvraag profielschets lid RvT Oordeelsvormend

12. 15 min Adviesbrief Facultair Strategisch plan Besluitvormend

13. 5 min Pauze

14. 15 min Adviesbrief selectieregeling Besluitvormend

15. 5 min Pauze

16. 30 min Wachttijd Oordeelsvormend

17. 1 min WVTTK Informerend

18. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

19. 3 min Rondvraag Informerend

20. 5 min Evaluatie PV Informerend

21. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

22. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

23. Einde vergadering Om 20.50 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
- De Emphasis heeft een mail gestuurd met de vraag of de Studentenraad (SR) een stuk wil

aanleveren voor het thema ‘Zon’. Het moet voor 23 mei af zijn. Het kan ook gaan over waar
de SR nu mee bezig is. Evrim zal een stukje schrijven.

- Er is een mail over de inschrijving van de Anatomische Les gestuurd. De datum is nog
onbekend, het is meestal ergens in november. Mocht je het leuk vinden om mee te gaan,
stuur Pien voor woensdag een appje.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Niet

gedaan
3. Gedaan
4. Niet

gedaan
5. Gedaan
6. Niet

gedaan
7. Niet

gedaan

Sarah 1. Adviesbrief FSP naar RvA versturen.
2. Almanak bijdrage MIKpunt schrijven.
3. Contact Hanneke Lips scheiding UvA/AMC.
4. Navragen Hans Romijn waarom noodzaak gezamenlijke

SR-reglement.
5. Navragen percentage studenten keuzeonderwijs/WS vooraf

klinische coschappen.
6. Navragen betekenis valorisatie bij Hans Romijn.
7. Contact ACTA navragen fusie opleidingen.

Sonja

1. Gedaan Pien 1. Evaluatierapport MI-X delen SR.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline

1. Lopend,
wordt
uitgezocht

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

Iedereen

De notulen van 19-04-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Notulen OTgen-SR overleg
De notulen van 20-04-2021 zijn besproken en vastgesteld.

6. Updates
- Op 22 april waren Sarah en Pien aanwezig bij het plenaire overleg over de OER deel A van de

master. Er kwamen geen grote veranderingen op bij de andere gremia en bijna al onze
wijzigingen zijn meegenomen. Twee opmerkingen vanuit de SR zijn niet meegenomen, maar
na verdere toelichting van Hotze Lont was dit ook niet meer nodig.

- Op 22 april heeft Sarah een afspraak bijgewoond omtrent de diploma-uitreiking. Besproken
is:

- Communicatie over de uitreiking is er zowel voor de bachelor als voor de master
uitgegaan. 20 bachelorstudenten hebben aangegeven dat zij hun diploma fysiek op
willen halen en zich onthouden van een uitreikings-evenement.

- Gemeente heeft geen vergunning afgegeven voor een diploma-uitreiking voor de
zomer. Wellicht wel voor data in de zomer en na de zomer. Wel is aangegeven dat het
echt niet wenselijk is om de uitreiking pas in het najaar plaats te laten vinden. Dit is
dus ook nadrukkelijk niet het streven. Streefdatum die nu staat is bijvoorbeeld het
weekend van 3 juli. Dan vindt op zaterdag de bachelor en Medische Informatiekunde
(MI) uitreiking plaats en op zondag de masteruitreiking.

- Er wordt geprobeerd om voor de bacheloruitreiking een witte-jassen-ceremonie
plaats te laten vinden. Jan Hindrik Ravesloot en het bachelor cluster zijn in de lead.

- Er wordt voor MI ook nagedacht over een dergelijke ceremonie. Bianca Beentjes gaat
hierover spreken met MI studenten en de assessoren.

- Op 21 april waren Sarah, Eline, Evrim en Sophie aanwezig bij de Commissie Master (CoMa)
vergadering, hier is de dossier voortgang besproken en ook de plaats van de
farmacotherapie toets in de master. Verder is ook de bekende problematiek van de
wetenschappelijke stage (WS) kort benoemd.

- Parsa was maandag aanwezig bij het evaluatiegesprek BAM2.4. Hij was slechts voor de
eerste helft aanwezig. Er kwam niets bijzonders naar voren.

7. Mededelingen
Geen.

8. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

9. OTgen-SR evalueren
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Vorige week was onze de vergadering tussen de SR en het Opleidingsteam Geneeskunde

(OTgen). We hebben het overleg direct na afloop al geëvalueerd, maar voor de notulen staan

we er nog even kort bij stil. Daarnaast nemen we de actiepunten voor de SR nog even door.

De inhoud van dit agendapunt is verder vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

10. OTmi-SR evalueren
Vorige week was onze vergadering tussen de SR en het OTmi (Opleidingsteam Medische

Informatiekunde). We hebben het overleg direct na afloop al geëvalueerd, maar voor de

notulen staan we er nog even kort bij stil. Daarnaast nemen we de actiepunten voor de SR

nog even door.

De inhoud van dit agendapunt is verder vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

11. Adviesaanvraag profielschets lid RvT

Er is een lid van de Raad van Toezicht (RvT) die per 1 november 2021 op zal stappen. Naar

aanleiding hiervan wil de Raad van Bestuur (RvB) de profielschets voor het lid voor de RvT

iets aanpassen. De vorige versie van de profielschets is in mei 2020 vastgesteld door de

vorige raad. De aanpassing betreft alleen het gedeelte over de voorzitter Audit- en

Huisvestingscommissie. Aan de hand van deze profielschets wordt er iemand gezocht via een

bureau. Uiteindelijk zullen we dan ook weer advies geven over de aanstelling van de

gevonden persoon.

De vorige SR heeft in mei advies gegeven op een profielschets. Kern van het verhaal: SR had

geen opmerkingen/aanvullingen.

De wijziging in de profielschets betreft het volgende:

“Heeft in het bedrijfsleven of bankensector of gezondheidszorg ervaring opgedaan in een

financiële topfunctie” is vervangen door: “ Ervaring in de private sector, affiniteit met het

openbaar bestuur en bij voorkeur kennis van de financiering van de gezondheidszorg en

financiële eindverantwoordelijkheid.”

Dit betreft dus de rol van voorzitter van de audit- en huisvestingscommissie. Verder zijn er

geen aanpassingen.

Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen? Is het helder wat er staat?

- Tycho vraagt wat de verhouding is tussen het RvT en RvB? Sarah antwoordt dat de

RvT de RvB controleert.
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- Tycho vraagt waarom het nieuwe RvT-lid operationele functionaliteiten moet

bezitten als ervaring met besturen in de zorg? Evrim antwoordt dat ervaring met

groot complexe organisaties handig is, omdat als je er geen verstand van hebt, je het

ook lastig kunt controleren.

- De profielschets wordt gestuurd naar een zoekbureau waarna een persoon gekozen

zal worden. De SR zal een gesprek voeren met deze desbetreffende persoon en hier

advies over geven.

- Evrim vraagt waarom wij inspraak hebben over een RvT-lid; het is immers de RvT

van het ziekenhuis en niet die van de faculteit. Onno antwoordt dat er geen duidelijke

grens is tussen de faculteit en het ziekenhuis. De faculteit is gehuisvest in het

ziekenhuis, hierom heeft de RvT van het Amsterdam UMC indirect ook inspraak over

de faculteit en dus de studenten, waardoor wij als SR adviesrecht hebben.

2. Wat vind je van de aanpassing?

- Evrim vindt het jammer dat in de profielschets niet wordt gezocht naar

jongvolwassenen. Voor elke functie in de RvT wordt enorm veel ervaring gevraagd,

waardoor jongeren niet in aanmerking komen. Onno antwoordt echter dat je dit niet

in de profielschets kan zetten, omdat je dan o.b.v. leeftijd aan het discrimineren bent.

Daarbij is de pool van mensen die in aanmerking voor de RvT komen heel erg klein.

Onno denkt dat ze wellicht wel een jong iemand zoeken, maar dat er überhaupt

weinig aanbod is. Sarah denkt ook dat jonge mensen nog geen voldoende ervaring

hebben met soortgelijke organisaties.

- Tycho stelt voor dat we wel in de adviesbrief benoemen of er gekeken kan worden

naar (side)functies voor jongeren. Sarah zal het navragen bij Hans Romijn. Evrim zal

een paar artikelen ter ondersteuning doorsturen.

3. Moet er nog iets veranderd of zijn er nog opmerkingen?

Iedereen vindt het prima.

Sarah zal na het gesprek met Hans Romijn een adviesbrief schrijven. Deze zullen we

volgende week op de Plenaire Vergadering (PV) bespreken.

12. Adviesbrief Facultair Strategisch plan

Vorige keer hebben we de brief oordeelsvormend besproken. De brief is langs de Raad van

Advies (RvA) geweest. De RvA had geen opmerkingen.

Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?
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- Sarah licht toe: alle gebouwen zijn van het Amsterdam UMC. Er is jarenlang discussie

tussen het Amsterdam UMC en de UvA, omdat het Amsterdam UMC vindt dat er te

weinig budget is voor huisvesting vanuit de UvA. De verbouwing van de collegezalen

is bijvoorbeeld door het Amsterdam UMC gefinancierd vanuit hun begroting.

Normaliter wordt dit door de UvA bekostigd, maar zij krijgen een bijdrage van de

UvA. Hierom heeft de UvA geen inspraak over het duurzaamheidsbeleid van het

Amsterdam UMC. Bij de VU is dit anders geregeld: de studenten hebben college op de

campus van de universiteit en niet in het VUmc. Bij de juridische fusie moeten we

ook bedachtzaam zijn opdat er voldoende budget naar de huisvesting van de UvA

studenten gaat, gezien de financiën anders geregeld zijn.

2. Zijn er nog opmerkingen op de brief/moet er nog iets veranderd?

Geen.

De raad stemt over de volgende motie:

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde keurt de adviesbrief FSP goed

om te versturen”.

Met 10 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen en 0 blanco stemmen worden de

motie aangenomen. Pien gaat de adviesbrief mailen.

13. Adviesbrief selectieregeling

De vorige keer hebben we de adviesbrief al besluitvormend besproken na feedback van de

RvA. Sonja en Sarah hebben een gesprek gehad met Roelof-Jan Oostra en hier zijn nog wat

punten naar voren gekomen, waardoor de brief behoorlijk aangepast moest worden. Tijdens

deze PV gaan we de nieuwe brief bespreken, en besluiten of we deze kunnen sturen.

Uit het gesprek is voortgekomen:

- Cijfers/CV: Roelof-Jan is het er ten eerste mee eens dat het kijken naar CV of cijfers

geen onderdeel uit moet maken van de reguliere selectie. Hij zegt namelijk ook dat

een 18-jarige geen CV hoort te hebben, en dat cijfers ook oneerlijk is door

ongelijkheid in sociaal economische status en überhaupt tussen scholen. Alleen bij

identieke scores wordt er gekeken naar overgangscijfers; dit criterium wordt dus

niet op de gehele selectie toegepast.

- Derde selectiemethode: Roelof-Jan gaf ook aan dat een selectie door middel van de

mini interviews of een medisch ethische dilemma uiteindelijk te subjectief is en

Pagina 6 van 12
Notulen plenaire vergadering, 26-04-2021



daarom ook oneerlijk. Ook vraagt hij zich af of het eerlijk is dat we dit soort toetsen

uitvoeren bij scholieren, die dit pas horen te leren tijdens hun studie geneeskunde.

- Onderscheidt maken tussen scholieren met identieke scores: Roelof-Jan zei dat

dit gaat om hooguit 2 scholieren, en dat de kans ook bestaat dat het geen enkele

scholier betreft. De kans is namelijk zeer klein dat scholieren een identieke score

hebben. Ook zei hij dat in de ideale situatie hij het liefst had willen loten tussen deze

studenten, maar dat dit nog niet mogelijk is, omdat het nog goedgekeurd moet

worden door de Tweede Kamer.

- Toekomst scenario: in de toekomst ziet Roelof-Jan het liefst dat de hoogst scorende

scholieren bij toets 1 en toets 2 gelijk worden toegelaten, en de laagst scorende gelijk

afvallen. Om te selecteren in de middenmoot die overblijft (wat dus eerst gedaan

werd door middel van medisch-ethische dilemma’s), zou hij het liefste een loting

willen toepassen. Maar omdat loting nog geen optie is, is dit een discussie voor de

volgende SR.

Wij hadden negatief geadviseerd door het feit dat we het er niet mee eens waren dat

scholieren met een identieke score bij toets 1 en toets 2 werden geselecteerd door middel

van middelbare schoolcijfers. Echter wisten we niet dat dit hooguit 2 scholieren betreft, en

dat er voor deze 2 scholieren gewoon niet echt een betere methode toe te passen is. Een

motivatie kan iemand bijvoorbeeld ook helemaal van te voren voorbereiden. Daarom is het

voorstel van ons, het dagelijks bestuur (DB), om toch positief te adviseren.

Vragen:

1. Zijn er nog vragen?

- Eline vindt het een aanname dat er maar 2 scholieren een identieke score zullen

hebben. Sarah antwoordt dat hier rekening is gehouden met kansen: bij 1000

studenten die tweemaal een toets met 80 vragen afleggen, is de kans op een

identieke score zeer klein. Bij het afgelopen selectiemoment waren er 3 paren

scholieren met een identieke score. Sarah verduidelijkt dat de scores worden

gerangschikt van hoog tot laag: bij studenten die rond de 350e plek zitten met een

identieke score worden naar overgangscijfers gekeken.

- Tycho vraagt in hoeverre er te garanderen valt dat er met de huidige werkwijze

studenten uit een lager sociaal economische milieu niet benadeeld worden? Sarah

antwoordt dat Roelof-Jan eens is met dat het ongelijk is; het liefst zou hij bij de

studenten rondom het cesuur willen loten. Voorheen selecteerden ze bij de

middenmoot d.m.v. de medisch-ethische dilemma’s of de mini-interviews, maar ook

deze beoordeling is heel subjectief. Daarbij is het ook gek om hierop te selecteren
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(bijv. op een anamnese gesprek), omdat leerlingen pas tijdens de studie geneeskunde

deze vaardigheden zullen leren. Sonja vult aan dat hij ook benoemde dat een

18-jarige geen CV hoort te hebben en dat hij ook merkte bij mini-interviews dat

sommige studenten waren klaargestoomd. Sarah voegt toe dat de motivatie ook

getest wordt doordat studenten binnen 2 weken moeten leren voor 2 toetsen; een

ongemotiveerde scholier zal niet binnen dit tijdsbestek alles op alles zetten.

- Concluderend: alleen bij identieke scores wordt er gekeken naar overgangscijfers. Er

is bewust niet gekozen voor een selectie d.m.v. interviews/essays, omdat dit te

subjectief is of van te voren voorbereid kan worden.

- Parsa legt uit dat bij zijn decentrale selectie het als volgt ging: van alle aanmeldingen

(800+ aanmeldingen) werden de aanmeldingen op basis van de 1e en 2e toetsscores

gerangschikt. De eerste 300 plekken werden direct vergeven: deze personen waren

aangenomen voor de bachelor geneeskunde. Bij de plekken 300 tot en met 450 was

een 3e toets waarbij er ook gekeken werd naar overgangscijfers. Nu is het verschil

dat de 3e toets weggevallen is. Parsa denkt echter ook dat de kans op identieke

scores bij plek 300-350 dermate klein is; hij vindt het niet oneerlijk om als 3e

selectiecriterium overgangscijfers bij deze mogelijke handjevol mensen toe te

passen. Sophie sluit zich hierbij aan; op basis van cijfers selecteren bij zo’n kleine

groep is een meer objectieve maat dan bijvoorbeeld interviews.

- Evrim vindt het een principekwestie: ook tussen scholen wisselt de

moeilijkheidsgraad van de schoolexamens, waardoor je hogere of lagere

overgangscijfers kunt hebben. Tycho vult aan dat het niet de beste selectiecriterium

is, maar wel de beste optie binnen de wettelijke mogelijkheden is gezien er niet

geloot mag worden. Roelof-Jan is ook voor loten bij gelijke scores maar dit is nu nog

niet mogelijk.

- Onno vraagt waarom er toch niet voor groep met identieke scores een 3e toets

opgesteld kan worden? Je kan dan een kleine toets opstellen waarbij de studenten

getest worden op de kennis die wij als faculteit belangrijk achtten; hiermee vang je

ook de ongelijkheid tussen schoolexamens op. Sonja beargumenteert dat je met de

eerste twee toetsen al het leervermogen en de biomedische kennis test, om nogmaals

door middel van een 3e toets deze vaardigheden te testen lijkt haar niet nuttig en

overbodig. Zij vindt dat het dan rechtvaardig is om naar een selectie middels als

overgangscijfers te kijken. Onno is het hier fundamenteel mee oneens: het moet niet

gezien worden als het ‘opnieuw’ toetsen, maar als vragen in het verlengde van de

eerdere toetsen. Er kunnen extra vragen toegevoegd worden opdat de scores gaan

verschillen. Daarbij vindt hij dat bij overgangscijfers naast het verschil in
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moeilijkheidsgraad van de schoolexamens ook geslacht meespeelt: jongens en

meisjes leren anders, waarbij jongens vaker op latere leeftijd tot hun leervermogen

komen.

- Sarah stelt voor om in de brief te noemen dat selecteren op basis van VWO-cijfers bij

identieke scores niet ideaal is, met de kanttekening of er nagedacht kan worden over

een extra toets voor deze groep.

- Eline heeft meerdere opmerkingen:

- Ze begrijpt dat de opleiding met aanvullende informatie is gekomen

waardoor wij anders over het onderwerp kunnen denken, maar op de

eerdere vergaderingen was de mening duidelijk negatief te adviseren. Ze

vindt het ook bij identieke scores nog steeds onrechtvaardig o.b.v.

overgangscijfers te selecteren: de schoolprestatie zegt niks over iemands

potentie als arts.

- Ze begrijpt niet waarom de 3e toets voor de plekken 300-450 eruit gehaald

is.

- Sophie denkt dat we ons druk maken over een hypothetische scenario: de kans dat

tussen 1000 studenten er identieke scores voort zullen komen is enorm klein. Ze

vindt dat ook ergens de grens getrokken moet worden, omdat je door kunt blijven

gaan. Onno vult aan dat de kans op nogmaals identieke scores bij de 3e toets

ondervangen kan worden door er open vragen van te maken.

- Tycho denkt dat we het moeten opsplitsen: voor dit jaar moeten we adviseren over

de enkele gevallen met identieke scores, waarbij loting wettelijk gezien geen optie is.

De meningen die hij gehoord heeft gaan meer fundamenteel over de

selectieprocedure; daarvoor zouden wij een aparte adviesbrief kunnen schrijven.

- Evrim heeft twee punten:

1. Hij is het er niet mee eens dat er niet objectief beoordeeld kan worden bij

essays en interviews.

2. Onacceptabel om naar overgangscijfers te kijken; hij vindt de Centraal

Examencijfers een eerlijkere maat omdat de studenten dan dezelfde toets

hebben afgelegd. Parsa antwoordt echter dat een deel van de aanmelders

scholier zijn (en dus in 6VWO) zitten; zij hebben op het moment van de

decentrale selectie nog geen eindexamen afgelegd.

2. Zijn er nog opmerkingen op de brief/moet er nog iets veranderd?

- Toevoeging: overweeg bij identieke scores een extra toetsmoment om onderscheid te

maken (i.p.v. selectie op overgangscijfers).
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- Benoemen dat we in gesprek willen gaan voor verbetering van de decentrale selectie.

De SR stemt over de volgende motie:

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt om positief te adviseren

over de decentrale selectie regeling, met als toevoeging een derde toets als selectiecriterium

bij identieke scores”.

Met 6 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen en 0 blanco stemmen wordt de

motie aangenomen. De adviesbrief wordt aangenomen en aangepast, waarna het verstuurd

zal worden.

14. Wachttijd

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

15. WVTTK
Onno benoemt dat in de profielschets van het RvT-lid het volgende staat onder het kopje
competenties: ‘zich te presenteren en te bewegen in voor de VU-Vereniging en de
instellingen relevante maatschappelijke en politieke netwerken van personen en
instellingen.’ Hoezo staat hier VU en niet Amsterdam UMC? Dit gaat Sarah navragen bij Hans
Romijn.

16. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

PR: Sophie vraagt of het gelukt is met de schermen? Eline antwoordt dat het klaar staat in

het systeem, maar nog niet op de borden te zien is. Ze gaat er nog achteraan.

17. Rondvraag
- Sarah: Wie zou er interesse hebben in een presentatie over CRIP en de wachttijd van

Monique Greve waarin de huidige stand van zaken toegelicht wordt? Parsa, Sophie, Eline,
Wouter.

- Sonja: 10 mei weer groepsevaluatie met Jason. De persoonlijke evaluaties volgen
waarschijnlijk begin juli.

- Evrim: Heeft iemand nog meningen over de onderstaande wijzigingen in de model OER? Ze
willen in het kort in de model OER de inzage moment veranderen, ze willen dat studenten
meer inspraak hebben over wanneer dit is, ze willen dat het hertentamen binnen 3 maanden
na het oorspronkelijke tentamen is en ze willen cijfers afronden op komma’s. Onno kaart aan
dat er dan overlap is met de hertentamens en de lopende vakken, waardoor je zou moeten
kiezen welk tentamen je dan wilt halen. Hiervoor moeten waken. De huidige situatie is ook
niet idealiter: nu vallen de herkansingen allemaal in de zomervakantie achter elkaar (met
tussenpozen van 2-3 dagen) en het slagingspercentage van de herkansingen is erg laag
(10%). Het huidige systeem werkt niet, maar het voorgestelde systeem werkt ook niet
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wegens de overlap. De voorgestelde wijziging in de model OER is wenselijk, maar het is niet
werkbaar met ons curriculum. Evrim zal dit terugkoppelen aan de CSR.

1. The CSR advises to change A-4.9.1. into the following: For a period of at least 20
working days after the announcement of the results of a written (digital)
examination, students shall, at their request, be allowed to inspect their assessed
work, the questions and assignments therein and the standards upon which the
assessment was based with the answer key.

- The CSR advises to change A-4.9.3. into the following: If the student was unable to
attend at the place and time referred to in paragraph 2 through no fault of his/her
own, the student and the teacher will be responsible for planning an alternative
moment.

2. The CSR decides in favour of advising to change Article A-4.6. in the model-OER to
create a regulation for streamlining grading at the UvA. All final grades will be
rounded to the nearest decimal.

- The CSR decides in favour of advising to change article A-4.5.4. of the working
agreements into the following: "The resit for an examination must take place within
3 months following the original test and must not take place within 10 working days
of the announcement of the result of the original examination"; and advising to add
A4.6.5., which states the following: “The written assessment (e.g. essay, paper) grade
should include a filled-in rubrics showing the points per grading criteria, which will
explain the obtained mark."

18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

19. Nieuwe agendapunten
Wachttijd.

20. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Adviesbrief profielschets RvT-lid schrijven.

2. Almanak bijdrage MIKpunt schrijven.
3. Navragen Monique: cijfers SR-enquête door laten rekenen in

wachttijd scenario.
4. Navragen Hans Romijn:

a. Waarom noodzaak gezamenlijke SR-reglement.
b. Jongvolwassene voor RvT.
c. VU-vereniging in profielschets RvT.

5. Navragen betekenis valorisatie bij Hans Romijn.
6. Contact ACTA navragen fusie opleidingen.
7. Inplannen presentatie over CRIP en wachttijd.

Sonja 1. Aanpassen adviesbrief selectieregeling.

Pien 1. Adviesbrief FSP + selectieregeling versturen.
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2. Navragen Monique Jaspers: invulling fysieke
onderwijsmomenten.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline 1. Plannen informeel overleg met CoMa, Paul van Trotsenburg,
Monique Greve en Irene de Graaf om resultaten SR-enquête
van de masterstudenten te bespreken.

2. SR promo op schermen.
Evrim 1. Artikel ‘Zon’ voor Emphasis schrijven voor 23 mei.

2. Doorsturen artikelen naar Sarah over jongvolwassenen in
RvT.

DB

Iedereen

21. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.59 uur.
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