
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 30-08-2021

Aanwezige
raadsleden

Sarah Lutterman, Sonja Yona, Pien van Putten, Tycho De Greve, Sophie Noordzij, Onno Smeulders,
Wouter Meijer, Eline Alofs, Evrim Hotamis

Afwezig Parsa Alibakshi

Gast Aniek Spil, Tosca Manrique Hehl, Laura Overwijk, Roos van Rhijn, Dita Bolluijt, Tim van der
Putten, Jarno de Haas, Dafne Umans, Stan de Ronde

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. 2 min Notulen OTgen-SR overleg Vaststellen

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 3 min OTgen-SR evalueren Oordeelsvormend

10. 20 min Toetsing en COVID-19 Oordeelsvormend

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 20.00 uur
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1. Opening
Aniek opent de vergadering om 18:45 uur.
Onze allerlaatste vergadering!

2. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

3. Post in/uit en afspraken
Er is geen post verstuurd of ontvangen.

Geen komende afspraken meer. Belangrijke data:

- 10 september: etentje met de raad.

- 26 oktober: jaarplan en jaarverslag presentaties.

- 2 november: etentje SR ’20-’21 en SR ‘21-’22 met RvB.

4. Notulen en actielijst
1. Lopend
2. Gedaan
3. Gedaan

Sarah 1. Gaat de laatste controle van het jaarverslag uitvoeren.
2. Neemt contact op met B302.
3. Gaat contact opnemen met andere faculteiten over gebruik

Canvas.
1. Lopend Sonja 1. Gaat de laatste controle van het jaarverslag uitvoeren.

1. Lopend Pien 1. Gaat de laatste controle van het jaarverslag uitvoeren.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

1. Volgt Wouter 1. Opvolger uitnodigen voor stuurgroep vergadering.

Eline

Evrim

DB

Iedereen

Nieuwe
raad
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De notulen van 23-08-2021 zijn besproken en vastgesteld. M.b.t. de vorige notulen: we
weten nog niet of we een SR pagina op Canvas zullen krijgen (voor de zichtbaarheid).

5. Notulen OTgen-SR overleg
De notulen volgen. Özgü zal de notulen digitaal delen.

6. Updates
- Op 30 augustus heeft het DB een afspraak gehad met het Dienstencentrum. Besproken is:

Er zal naar ons gemaild worden welke contactopties er zijn met de DSSD voor de studenten
vanaf 6 september. Dit zal zijn: dinsdag en woensdag van 11 tot 13 uur telefonisch- en
inloopspreekuur en aan het eind van de week een digitaal spreekuur. Wij zullen dit als SR
ook delen op de social media.

- Evrim deelt mee dat vanuit de CSR geregeld is dat er extra studentenpsychologen komen.

7. Mededelingen
- Parsa is niet aanwezig en zet zijn joker in.

8. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

9. Notulen OTgen-SR evaluatie
Vorige week was de laatste vergadering tussen het Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) en

de Studentenraad (SR) ‘20-’21. 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. Toetsing en COVID-19
De COVID-19 maatregelen zijn niet echt optimaal voor onze studie. De hoop was dat er voor
toetsing soepelere maatregelen zouden zijn, maar dat is niet het geval. Er mogen niet meer
dan 75 mensen zonder 1,5 meter afstand in een ruimte aanwezig zijn, zijn het er meer, dan
moet de 1,5 meter gewaarborgd worden. Gabor Linthorst belde Sarah afgelopen week met
vraag hoe de SR in deze kwestie staat. Wordt het toch proctorio of alternatieve manieren van
toetsen of een externe locatie?

Er zijn verschillende opties voor de toetsing:

- Proctorio

- In verschillende lokalen in het AMC met max 75 mensen in een ruimte
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- Externe locatie met 1,5 meter afstand

- Inzet van formatieve toetsing (dus dat je een toets maakt maar het niet helemaal

meetelt)

We gaan een mening vormen over de verschillende opties en nadenken over of we

bijvoorbeeld een adviesbrief sturen als er wordt besloten om toch proctorio in te zetten,

aangezien proctorio een enorme mentale druk voor studenten oplevert.

Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- Sarah benoemt dat het regelen van externe locaties een geldprobleem is; dit gaat de

UvA waarschijnlijk niet betalen.

- Onno vraagt wat bedoeld wordt met inzet van formatieve toetsing? Sarah antwoordt

dat studenten een toets moeten maken om zelf te checken of ze kennis en inzicht

hebben, hoe het precies werkt weet Gabor Linthorst ook niet. Er wordt hierover

momenteel nagedacht, ook vanuit de Examencommissie. Ze willen ook werken met

integriteitsverklaring. Of het lijkt op een soort instaptoets, is onbekend. Het is ook

onduidelijk voor welke toetsing ze deze vorm (alle tentamens of alleen iRAT) willen

inzetten. Met de integriteitsverklaring ondertekent de student een formulier waarop

staat dat je op het moment van deelname aan de toets integer bent en geen fraude zal

plegen.

2. Zijn er nog andere opties qua toetsing?

- Onno: take home tentamens. Wouter vraagt wat het verschil is tussen take home

tentamens en proctorio? Onno antwoordt dat take home tentamens ingericht zijn dat

je de boeken erbij mag houden en hier meerdere dagen voor hebt; over het algemeen

zijn ze pittiger omdat het inzicht meer wordt getoetst dan de feiten. Bij proctorio is

het doel om te controleren dat er niet afgekeken wordt.

- Evrim denkt dat de integriteitsverklaring niet zal werken.

3. Wat zou voor studenten de beste optie zijn? Meningen:

- Tycho betwijfelt de mogelijkheid van take home tentamens, studenten zijn nog niet

in aanraking met open boek toetsen gekomen.

- Onno vindt dat take home tentamens het proberen waard zijn boven alle

horrorverhalen over proctorio.
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- Sonja vindt de take home tentamens een leuk idee, maar de opleiding heeft nu al

moeite met het verzinnen van goede inhoudelijke vragen. Pien benoemt dat het

formuleren van kwalitatieve vragen niet onze verantwoordelijkheid is; dat moet de

opleiding zelf oplossen. Sonja benadrukt dat nu bij informele gesprekken al benoemd

wordt dat er geen genoeg man is voor het maken van goede vragen.

- Onno voegt toe dat een specialist altijd extra moeilijke vragen kan verzinnen. Een

student die alle bronnen tot zijn of haar beschikking heeft, moet ook de moeilijkere

vragen kunnen beantwoorden. Als je de colleges en alle richtlijnen erbij houdt,

behoor je die inzicht te hebben.

- Wouter stelt voor om twee tentamens te maken; een take home tentamen voor de

casuïstiek, en een proctorio tentamen met kennis vragen.

4. Welke optie is een absolute no-go en behoeft vervolgstappen zoals een ongevraagd

advies? Meningen:

- Hele raad: proctorio. Studenten ervaren veel paniek door problemen met inloggen

etc.

- Sarah: kunnen nog niet over formatieve toetsing spreken, hebben te weinig

informatie over hoe dat eruit gaat zien.

- Evrim: primaire voorkeur fysiek, formatieve toetsing lukt OER technisch niet.

Samenvattend is er een sterke voorkeur voor fysieke toetsing en zijn we tegen het gebruik

van proctorio. We missen informatie om over andere toetsingsvormen te oordelen. Sarah zal

nog langs Gabor Linthorst gaan om informatie/verheldering over de toetsingsvormen te

vragen. Vervolgens is het aan de nieuwe raad wat zij omtrent de toetsing willen adviseren en

of zij actie willen ondernemen indien de opleiding wel proctorio wil inzetten.

11. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

12. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Geen.

13. Rondvraag
Geen.

14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
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15. Nieuwe agendapunten
Notulen OTgen-SR.

16. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Informatie toetsingsvormen + COVID zelftesten navragen bij

Gabor.
Sonja

Pien

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline

Evrim

DB

Nieuwe
raad

Kiezen 2 blokken ter evaluatie verschil in originele toets en
herkansing.

17. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 19.30 uur.
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