
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 31-05-2021

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Evrim Hotamis

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. 5 min Updates Update

6. 1 min Mededelingen Informerend

7. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

8. 10 min OTgen-SR voorbereiden Voorbereidend

9. 20 min Profielschets lid RvB Oordeelsvormend

10. 15 min Pauze

11. 20 min Wachttijd Besluitvormend

12. 10 min Jaarverslag Beeldvormend

13. 1 min WVTTK Informerend

14. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

15. 3 min Rondvraag Informerend

16. 5 min Evaluatie PV Informerend

17. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

18. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

19. Einde vergadering Om 20.35 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 Raad van Bestuur (RvB) heeft een profielschets over een lid van de Raad van Toezicht
(RvT) gestuurd.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. N.v.t.
3. Gedaan
4. Gedaan
5. Gedaan

Sarah 1. Navragen Monique: cijfers SR-enquête door laten rekenen in
wachttijd scenario.

2. Contact ACTA navragen fusie opleidingen.
3. Inplannen presentatie over CRIP en wachttijd.
4. Notulen en agenda OTgen-SR versturen.
5. Aanpassen adviesbrief profielschets RvT-lid.

Sonja

1. Gedaan
2. Gedaan

Pien 1. Navragen Monique Jaspers: invulling fysieke
onderwijsmomenten.

2. Adviesbrief profielschets RvT-lid versturen.
1. Gedaan Tycho 1. Met Sarah afstemmen toetsen op locatie wel/niet OTgen-SR.

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline

Evrim 1. Honours studenten mailen over beleidsvoorstel
International Office.

2. Uitzoeken stemregeling met onthoudingen.
DB

1. Gedaan Iedereen 1. Sprekers: voorbereidingsstuk OTgen-SR voor 31 mei.

De notulen van 17-05-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
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- Op 22 mei heeft Sarah het IMS bijgewoond. Er is niet heel veel boeiends besproken. Wel is
naar voren gekomen dat er op sommige universiteiten een heel onduidelijk of geen beleid is
t.a.v. de vaccinaties. Het is dus super fijn dat het bij ons wel goed is geregeld en alle
coassistenten zijn opgeroepen!
Daarnaast is er gesproken over de eventuele afschaffing van de cum laude regeling. We zijn
tot de conclusie gekomen dat dit landelijk aangepakt moet worden indien we dit willen
afschaffen.

- Op 26 mei hebben Pien, Sarah en Özgü een regulier overleg gehad met Saskia Peerdeman en
Albert Kok. Notulen komen binnenkort jullie kant op!

- Op 25 mei heeft Sarah een afspraak voor de diploma-uitreiking bijgewoond. Besproken is:
- Er is een definitieve GO.
- Het is veel gegaan over de communicatie. SR en MFAS delen het op de social media

kanalen.
- De aanmeldprocedure en de communicatie moeten voor de bachelor en master gelijk

om verwarring te voorkomen.
- Op 18 mei was Evrim aanwezig bij een extra bijeenkomst van de Master Onderwijs-

en Examenreglement (OER) over de verhoudingen tussen de examencommissie en
de portfoliocommissie van de nieuwe master. Hier werd besproken dat remediëren
een moeilijke OER-term (t.o.v. WHW: mag je door met een onvoldoende?) is en dat
dit dus goed vastgelegd moet worden. De examencommissie benoemt dat ze zich
opzij gezet voelen, omdat de examencommissie niet meer direct gaat over
examinering en professioneel gedrag, maar zien ook wel de meerwaarde van de
huidige situatie.

Ook is aangekondigd dat er voor OER 2022-2023 gekeken zal worden naar het beperken van
het totaal herkansingen in totaal voor de masterfase.

- Op 25 mei hebben Sophie en Sarah een gesprekje met Begun (Medical Educator) gehad over
de studentenevaluaties in de nieuwe master. Besproken is:

- Hoe evalueer je programmatisch toetsen?
- Het opzetten van een focusgroep die 1x per jaar bijeen komt om middels interviews

het onderwijs te evalueren. Studenten kunnen worden aangetrokken door hier
eventueel een vergoeding en/of een lunch tegenover te zetten. Het is goed dat er dan
andere studenten aangetrokken worden dan de SR en de CoRaad, maar de vraag is
wel of er vanuit de studenten belangstelling voor is.

- Sophie was op 25 mei aanwezig bij de projectgroep voor de inrichting van Canvas in de
nieuwe master. Tekeningen besproken, zijn in de maak. Er komen geen antwoorden van
zelfstudieopdrachten (ZSO) op canvas. Verschillende kleuren vastgesteld per groep van
onderwijsvormen. Algemene course voor algemene informatie en communicatie. Focusgroep
binnenkort over algemene course en affiliatie informatie pagina’s. Onderwijs deadline staat
nu op 1 juni, 2-3 weken later volgt de deadline voor canvas. Canvas opzet voor MF1 wordt
gemaakt voor volgende keer.

- Op 20 mei is Onno bij de evaluatie van RA-1 geweest. De histologie practica kwamen goed uit
de verf, door de betrokkenheid en inzet van Aten onder andere. Het belangrijkste
verbeterpunt is de verdeling van de werkdruk, waarbij week 3,5,7 als heel druk ervaren
werden. Dit werd ook door de coördinatoren zo ervaren en blijft een een aandachtspunt.
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Over de beschikbaarheid van ZSO antwoordmodellen bij IRAT's was wat onenigheid, bal ligt
daarin bij OTgen om eenduidig te zijn over alle blokken aldus Linthorst. Het uitlopen van
HCs/WCs/RCs (!) kwam ook boven drijven, wat door Linthorst en coördinatoren werd
opgevat als een symptoom van scheve verdeling van werkdruk. Dit werd onderschreven
door de Jaarvertegenwoordiging, maar de vraag of het te veel/te moeilijk was, bleef
onbeantwoord. Het probleem van digitale TBL sessies en beleving van docent/student
hiervan werd wel benoemd maar is hopelijk niet meer van toepassing. De behoefte van
studenten aan feedback op hun leren werd wel erkend maar door een discrepantie tussen
opvatting over wat feedback is, werd het niet verder besproken. Actie hiervoor ligt bij Hotze
Lont.

- Wouter was 25 mei aanwezig bij de eerste stuurgroepoverleg van de evaluatie bachelor
Epicurus. Er is weinig om te noteren over wat is besproken. Het ging over zaken omtrent
invulling van de stuurgroep zelf, en had dus geen belangrijke inhoud.

- Wouter was aanwezig bij de evaluatie van MAM-07. Het enquête werd 27 keer ingevuld, uit
31 studenten. Het rapportcijfer is hoog, 8.3.  Docenten gaven goed college en waren goed
bereikbaar voor vragen. Studenten werden goed uitgedaagd door het vak. Het belangrijkste
verbeterpunt is feedback krijgen op de opdrachten voordat het tentamen wordt gemaakt. Dit
lukt nu niet doordat de docent een te hoge werkdruk heeft. Een mogelijke oplossing is het
feedback van voorgaande jaren samenvatten en meegeven aan de studenten. De structuur
van de cursus was zeer goed. Bepaalde moeilijke onderwerpen werden ietsjes onderbelicht,
met te veel aandacht voor makkelijkere onderwerpen. De colleges zijn goed beoordeeld. De
opkomst was goed des ondanks dat ze werden opgenomen.

6. Mededelingen
Pien: vergaderstukken zijn vaak niet op tijd klaar, graag voor zaterdag 15.00 op de Drive, of
laat het weten als het later erop komt.

7. Vaststellen agenda
Wachttijd en pauze van de agenda geschrapt.

8. OTgen-SR
Dinsdag 1 juni  hebben we van 17.00-17.30 uur onze reguliere OTgen-SR vergadering.

Vandaag gaan we de voorbereidingsstukken doornemen zodat we optimaal voorbereid zijn.

Voorbereidingsstukken:

1. Toezicht operationele processen

2. Evaluatierapport m.b.t. communicatie naar studenten

3. Beleid t.a.v. meerkeuzevragen

Dit inhoud van dit agendapunt is verder vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.
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9. Profielschets RvB
We hebben een adviesaanvraag binnen over het nieuwe lid van de RvB dat tevens de decaan

van de UvA zal worden. Vanavond gaan we een mening vormen over de drie aspecten

binnen de adviesaanvraag:

- Advies op verlengde termijn van Hans Romijn tot 1 januari 2022

- Advies over de voorgenomen benoeming van Chris Polman tot voorzitter Raad van

Bestuur per 1 januari 2022

- Advies over het profiel voor de nieuwe decaan voor de faculteit Geneeskunde UvA /

lid en vicevoorzitter van de raad van bestuur Amsterdam UMC

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

Sarah zal de adviesbrief schrijven. Alle adviezen zullen in 1 brief verwerkt worden. Deze

komt volgende week op de PV. Sarah zal Marjan Mens mailen met de vraag of er factoren zijn

waardoor fusie uitgesteld wordt stellen.

10. Jaarverslag
Het einde van ons jaar is (helaas) toch al in zicht, dus we moeten aan ons jaarverslag. Tijdens

dit agendapunt zullen we door de planning en de verdeling gaan. We beginnen lekker op tijd,

zodat we klaar zijn zodra ons jaar over is, en hopelijk is de een na laatste versie af voordat

we op zomerreces gaan.

Pien heeft alle kopjes in ons jaarplan in een excel gezet, met daarachter (een deel) van de

namen van wie ze weet van wie de dossiers zijn. Daarnaast heb ze in het rood de deadlines

erin gezet. Zet deze ook in je eigen agenda en voorzitters moeten zorgen dat hun eigen

commissie de stukken af heeft. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor hun eigen commissie.

Wat betreft dossiershouders, stem even af wie het schrijft, en zet het in de excel, dan weet ze

wie ik moet appen als het niet af is.

Verder hoopt ze dat iedereen zich aan de deadlines houdt. De stukken schrijven hoeft niet

pagina’s lang te zijn en als je helemaal in je eigen dossier/commissie zit dan zijn de stukken

ook zo geschreven. In de drive map jaarverslag, staat ook het verslag van vorig jaar. Als

iedereen zich even goed inzet de laatste weken, dan kan Pien met een gerust hart op

zomerreces!

Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?
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- Onno vraagt zich af waarom we een jaarverslag schrijven. Pien antwoordt dat er

normaliter wanneer de nieuwe SR hun jaarplan presenteert, wij presenteren wat we

het afgelopen jaar bereikt hebben. Het is meer een traditie. De presentatie zal ergens

eind oktober zijn.

De schrijvers gaan aan de slag!

9. WVTTK
- Update CDW/CSW: Pien licht toe dat het nu een geldkwestie is. ICT vindt dat het vanuit IOO

potje betaald moet worden, terwijl het een service is die verleend gaat worden aan iedereen.
De discussie loopt nog.

- Update Curriculumcommissie (CurCom) MI: Pien vertelt dat ons advies niet meer nodig is.
Alles is blijkbaar al rond bij IOO. Binnen de CoMi moeten we oppassen dat het CurCom een
adviesorgaan blijft. Onno benoemt dat we nog steeds ongevraagd een adviesbrief kunnen
sturen ondanks dat er al toestemming verleend is; hierin kunnen we onze mening duidelijk
maken en criteria opstellen voordat de commissie gevormd is. De adviesbrief hoeft niet
negatief zijn, het kan ook positief zijn met de noot ‘let er op dat etc.’ Tycho vindt ook dat we
moeten opbrengen hoe de samenwerking/procedure is gegaan, Pien sluit zich hierbij aan en
stelt voor het op te brengen bij de volgende OTmi-SR.

10. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

11. Rondvraag
- Sarah sprak met Gaia (voorzitter SR VU) en ze kwamen tot de conclusie dat het wellicht wel

een idee zou zijn om elke drie maanden en gezamenlijke vergadering in te plannen met de
beide SR’en. Wat denken jullie hiervan? De raad denkt dat het geen nut heeft om beide raden
gezamenlijk te vergaderen, niet iedereen heeft daar behoefte aan of baat mee. Het is
verstandiger om met beide DB’s te vergaderen, waarbij voorzitters van de commissies aan
kunnen sluiten bij vergaderingen indien nodig.

- Sophie:
- Wat is de status van het inwerkboek? Sonja antwoordt dat het zo goed als af is. Ze

gaat alles nog een keer doorlezen, anderen kunnen ook dingen toevoegen; het zal een
tot de nieuwe raad bijgeschaafd worden.

- Gaan we ooit nog het gemiste etentje/de gemiste etentjes  inhalen met de RvB? Sarah
zal hiervoor mailen.

- Pien: hoe gaat het inwerkweekend eruit zien? Sonja antwoort dat deze van 3-5 september
zal zijn. Ze heeft meerdere opties uitgewerkt: fysiek, hybride en desnoods digitaal. Op de
laatste PV zullen we het doornemen.

- Eline vraagt of we dossieroverdracht zelf als CoMa moeten regelen? Sonja regelt de
administratie en communicatie. Ze zal alvast de teams verzoeken sturen zodat 12 juli wordt
vrijgehouden.
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- Tycho: Binnenkort houden we een creatieve sessie met bureau B302 t.b.v. een nieuwe
inrichting van onze communicatiemiddelen. Wie willen daarbij aansluiten (graag nog 1-2
mensen)? Laat het weten! Sophie benoemt dat als we een fatsoenlijk plan hebben, we met
Albert Kok kunnen overleggen om wellicht bij te springen in het budget.

12. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

13. Nieuwe agendapunten
- Profielschets RvB
- Wachttijd
- OTgen-SR evalueren

14. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Marjan Mens mailen met de vraag of er factoren zijn die de

fusie belemmeren.
2. Mailen voor inhalen eten met RvB.

Sonja

Pien 1. Uitzoeken kiesreglement MIK.
2. Danielle contacten i.v.m. curriculumcommissie: eventueel

ongevraagd adviesbrief versturen?
Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline

Evrim 1. Honours studenten mailen over beleidsvoorstel
International Office.

2. Uitzoeken stemregeling met onthoudingen.
DB

Iedereen

15. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.00 uur.
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