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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. Planningscommissies verdelen 

12. Voorbespreken OTgen 

13. WVTTK  

14. Mededelingen & rondvraag 

15. Opnoemen actielijst 

16. Einde vergadering  

1. Opening 

De vergadering is door Jim geopend om 18.36u 1 

2. Post in/uit 

 De constitutieborrel van FSR FMG is op 26 oktober van 20.00-22.00u in café Havelaar. 2 

 FSR FGw heeft een kritische brief gestuurd aan de CSR over het opstellen van de 3 

profielschets voor CvB-leden. FSR FGW vindt het te kort dag, niet vernieuwend en niet 4 

passend bij de Maagdenhuisbezetting. FSR FGW heeft de overige faculteiten gevraagd 5 

de brief te steunen of anders een eigen geluid naar buiten te brengen hierover.  6 

 Alle coassistenten hebben de mail over de verhoogde kostenvergoeding 7 

binnengekregen.  8 
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Aanwezig Jim Determeijer, Lydia Schonewille, Jason Biemond, Jade van Megen, Jojanneke van Amesfoort, Arjen Meewisse, Anna 

Visser, Gabriëla Zoutkamp 
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 Er is een mail binnengekomen over de Docent van het Jaar verkiezing, maandag 5 1 

oktober is hiervan de kickoff. Nadere informatie volgt nog.  2 

3. Doorlopen actielijst 

 Jason, Remy en Arjen hebben 6 oktober om 16.00u afgesproken met Tobias Boerboom 3 

om te spreken over de JVT’s 4 

 Er staat een afspraak voor 29 september om 18.00u met de examencommissie om te 5 

spreken over het uniformeren van de bezwarenprocedure en over de procedure bij 6 

twee goede antwoorden in een tentamen vraag.  7 

 Er zal op 2 november geen décharge zijn van OWI-GEN en OWI-MI. 2 november zal dus 8 

enkel in het teken staan van de SR.  9 

 In de begroting staat een bedrag begroot voor computers en kantoorartikelen, het 10 

bedrag moet wel begroot worden maar gaat direct van het budget van de SR af. Jade 11 

zal nog uitzoeken hoe het bedrag tot stand is gekomen.  12 

 De privacyraad is een raad die spreekt over privacygevoelige informatie in het AMC en 13 

hoe er met privacygevoelige gegevens omgegaan moet worden. Twee jaar terug zaten 14 

hier DB-leden in, mogelijk zal dit jaar weer een DB-lid plaatsnemen in deze raad, 15 

hierover zal gesproken worden met Prof. dr. Heineman.  16 

4. Vaststellen notulen PV 

De notulen zijn goedgekeurd.  17 

5. Update DB 

De DB-update zal als nazending aan alle SR-leden worden gestuurd.  18 

 19 

Bij het DB staat het volgende op de agenda 20 

 Donderdag 1 oktober overleg met Prof. dr. Heineman. De volgende onderwerpen zulen 21 

besproken worden:  22 

o Privacyraad  23 

o Due diligence onderzoek  24 

o Inzien begroting  25 

 Op dit moment is de begroting nog niet gevormd, het jaarplan heeft de SR 26 

al wel onder ogen gehad, hier kan echter weinig uit opgemaakt worden. Het 27 

DB zal met Prof. dr. Heineman bespreken wat de rol van de SR hierin zou 28 

moeten zijn en hoe dit verder opgepakt zou moeten worden. De kaders voor 29 

de begroting zijn al geschetst, dus er is bekend waar geld aan uitgegeven zal 30 

gaan worden. Mogelijk is het interessant voor de SR om de kaders al in te 31 

zien. Vanuit de Raad is ook nog de opmerking gekomen dat het interessant 32 

kan zijn om de begroting van OS in te zien.  33 

6. Update CSR  

- 34 

7. Update commissies  

Commissie Medische Informatiekunde 35 
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 Er zijn tot op heden vier klankbordgroep-leden. De eerste afspraak met de commissie 1 

Medische Informatiekunde zal worden gepland.  2 

 28 september is er een voorstel gedaan voor een datum om met de commissie 3 

Medische Informatiekunde Mikpunt te ontmoeten.  4 

Commissie Master 5 

 Alle coassistenten hebben een mail ontvangen over de overgangsregeling.  6 

8. Punten PR update 

De nieuwsbrief is af en zal verspreid gaan worden.  7 

9. Mededelingen en rondvraag 

- 8 

10. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld.  9 

11. Planningscommissies  

Er moeten 22 planningscommissies gevormd worden die de nieuwe bachelor gaan 10 

invullen. In de vergadering is besproken in welke planningsgroep de SR-leden graag zitting 11 

zouden willen nemen. Hieronder staat welk SR-lid in welke planningscommissie zal 12 

plaatsnemen: 13 

 14 

Planningsgroep SR-lid  

Professionele ontwikkeling Arjen Meewisse 

Academische vaardigheden Jason Biemond 

Vaardigheidsonderwijs Jade van Megen 

Opmaat naar de praktijk Anna Visser 

Regulatie & Afweer, 3e jaar Jim Determeijer 

Waarnemen, Denken en Doen, n.t.b. jaar Lydia Schonewille  

 15 

Er zal een sollicitatie worden uitgezet voor de overige werkgroepen. Aan de hand van het 16 

aantal aanmeldingen zal gekeken worden of het nodig is om een sollicitatiecommissie aan te 17 

stellen.  18 

12. Voorbespreken OTgen  

Op de vergadering met het opleidingsteam geneeskunde zal het jaarplan besproken 19 

worden. Ter voorbereiding hierop heeft de SR het jaarplan doorgenomen. De vragen die de SR 20 

naar aanleiding van het jaarplan heeft, zullen op 30 september in de vergadering gesteld 21 

worden.   22 

 23 

Succes bepalende factoren 24 

 Er wordt gesproken over gezond financieel beleid. Hierbij wil de SR de volgende 25 

vragen stellen: ‘Wat is een gezond financieel beleid? Hoe wil de faculteit een 26 
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gezond financieel beleid realiseren? Wat is concreet het doel voor over een 1 

jaar?’ 2 

1. Leiderschap 3 

 Onder kopje één staat leiderschap benoemd. Hierbij wil de SR graag het volgende 4 

vragen: ‘Hoe zal de assessor in het leiderschap meespelen?’ 5 

2.Strategie en Beleid 6 

 Er staat beschreven dat de examencommissie en de opleidingscommissie 7 

geprofessionaliseerd zullen worden. De SR denkt te weten dat de 8 

professionalisering van de examencommissie inhoudt dat de taken geobjectiveerd 9 

zullen worden. De SR vraagt zich dan echter nog af: ‘Wat houdt de 10 

professionalisering van de opleidingscommissie in?’ 11 

 Er staat beschreven dat het excellentiebeleid zal worden ontwikkeld/bijgesteld. 12 

De SR denkt dat het hier gaat om het honoursonderwijs, maar wil wel concreet de 13 

vraag stellen: ‘Wat houdt dit excellentiebeleid precies in?’ 14 

 Men wil de samenwerking met biomedische wetenschappen intensiveren door 15 

duBa en duMa programma’s. Hierbij wil de SR de volgende vraag stellen: ‘Hoe wil 16 

men dit in het nieuwe curriculum ook goed op elkaar afstemmen?’ 17 

3.Management van Medewerkers 18 

 Er staat beschreven dat docenten geprofessionaliseerd zullen worden middels 19 

BKO en SKO. De SR wil hierbij de vraag stellen: ‘Hoeveel docenten willen jullie 20 

een SKO laten behalen?’ 21 

 De SR wil graag aan OTgen benoemen dat ook hij bezig is met een plan opzetten 22 

voor het professionaliseren van docenten.  23 

4.Management van Middelen 24 

 Er wordt gesproken over het stimuleringsfonds. De SR vraagt zich het volgende af: 25 

‘Wat is het stimuleringsfonds? Waar komt het geld van dit 26 

stimuleringsfonds vandaan? Hoeveel geld is er beschikbaar en waar wordt 27 

het geld voor gebruikt?’ 28 

5. Management van processen 29 

 Er wordt gesproken over ‘Uitvoeren plan internationalisering’, echter in de 30 

nieuwe bachelor is er nog minder ruimte voor internationalisering aangezien de 31 

stagemomenten niet samen zullen vallen  met semesters in het buitenland. De SR 32 

wil daarom concreet de volgende vraag stellen:  ‘Hoe wil de opleiding meer 33 

internationalisering realiseren?’ 34 

 Als punt wordt ‘Opzetten en uitvoeren plan decentrale selectie i.s.m. DSC’ 35 

benoemd. De SR wil hierover het volgende vragen: ‘Wat is het plan voor 36 

decentrale selectie? Op welke kwaliteiten worden de deelnemers getoetst?’ 37 

 Er wordt gesproken over het opzetten en uitvoeren van het NSE-actieplan. De SR 38 

vraagt zich af in hoeverre het NSE-werkgroep nog wordt doorgevoerd.  39 
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 In het jaarplan staat dat er een onderwijsadviesraad ingesteld zal worden. De SR 1 

stelt hierbij de volgende vragen: ‘Zijn er al organisaties uitgenodigd voor de 2 

onderwijsadviesraad?’ 3 

 In het jaarplan staat dat de toetskwaliteitscommissie gefaciliteerd zal worden. De 4 

SR wil hierbij de vraag stellen: ‘Wanneer zullen de pilots voor de 5 

toetskwaliteitscommissie starten?’ 6 

6.Studenten en Partners 7 

 Er staan bij punt 6 veel percentages benoemd. De SR vraagt zich het volgende af: 8 

‘Over hoeveel procent verbetering gaat het allemaal t.o.v. het jaar ervoor?’ 9 

 10 

7.Medewerkers 11 

 Er staat dat PE’s betrokken zullen worden bij het onderwijs. De SR wil hierbij de 12 

volgende vraag stellen: ‘Wat wordt de rol van PE’s binnen het onderwijs?’ 13 

 Er is een streven voor 55% internationalisatie van BSc + MSc. De SR vraagt zich 14 

hierbij het volgende af: ‘Hoe zal er gewerkt gaan worden aan 15 

internationalisering?’ 16 

 Er is een streven dat 15% van de M3 studenten het dedicated schakeljaar volgt. 17 

De SR vraagt zich af hoe de opleiding dit voor zich ziet. In de Raad is erover 18 

gesproken dat het de opleiding geld scheelt als 80% van de studenten korter doen 19 

over hun specialisatie. Jim heeft toegevoegd dat de 80% van studenten die korter 20 

zullen doen over hun specialisatie niet zozeer alleen studenten zijn die een 21 

dedicated schakeltraject volgen, maar ook studenten die op een andere wijze de 22 

studie kunnen inkorten.  23 

 Er staat dat communicatiekanalen met studenten gerealiseerd zullen worden. De 24 

SR vraagt zich hierbij het volgende af: ‘Om wat voor kanalen gaat het hier?’ 25 

8. Maatschappij  26 

 De SR vraagt zich af wat er bedoeld wordt met een duidelijk AMC profiel.  27 

9. Bestuur en Financiers  28 

 Er staat benoemd dat men graag stijging wil van de NSE-uitslag. De NSE-uitslag 29 

was in 2015 echter gedaald t.o.v. 2014 terwijl er in 2014 al veel onvrede was. De 30 

SR vraagt zich dan ook af met welke stijging men tevreden zal zijn.  31 

13. WVTTK 

 Het DB zal met Albert Kok een afspraak maken om te spreken over de begroting van 32 

OS.  33 

 Jason en Gabriëla zullen een reactiebrief maken op de brief van FSR FGw. De brief zal 34 

voor deze wordt verzonden ter beoordeling doorgestuurd worden aan de SR-leden.  35 

 Er is besproken dat er in de komende vergadering gewerkt zal worden met hand 36 

opsteken, zodat er een duidelijke structuur in de vergadering zal ontstaan en iedereen 37 

gehoord wordt.  38 
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 1 

14. Mededelingen & rondvraag 

 De vergadering met het OTgen zal plaatsvinden in K0-217.  2 

 Donderdag 1 oktober is de conbo van ACTA.  3 

 Anna zal navragen hoe het gesprek van JVT jaar 3 met Dr. Linthorst is geweest.  4 

 Vrijdag 2 oktober is er een overleg over de profielschets voor een bestuurslid in de 5 

CvB. Jason en Anna zullen aanwezig zijn.  6 

 Jason neemt plaats in de commissies over ICT en digitaal portfolio.  7 

 Remco zal plaatsnemen in de ingangscommissie.  8 

 Jim zal nazoeken wat ‘WIV invoering VGT’ betekent.  9 

15. Einde vergadering 

De vergadering is om 20.42u gesloten door Jim.  10 


