
 

Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad 
AMC, 18-05-2020 
 

 

Agenda 

1. Opening Om 18:45 uur  

2. 2 min Post in/uit + afspraken Informerend 
3. 5 min Notulen Vaststellen 

4. 5 min Actielijst Update 

5. 5 min Updates Update  
6. 1 min Mededelingen  Informerend 

7. 1 min Vaststellen agenda Vastellen  

8. 15 min Verplicht digitaal keuzeonderwijs Besluitvormend 

9. 15 min Duurzame praktijken Besluitvormend 

10. 5 min Agenda OTmi-SR Vaststellen 

11. 1 min WVTTK Informerend 

12. 3 min Rondvraag Informerend 

13. 5 min Evaluatie PV Informerend 

14. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend 

15. 1 min Nieuwe actielijst Informerend 

16. Einde vergadering Om 19.50 uur
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  Aanwezige 
raadsleden 

Daniëlle de Nobel, Larissa Heideman, Marlinde van Eijk, Soufyan Maazouzi, Esmee van Vliet, 
Tamanna Colijn, Thomas Fleischmann, Isaac Acheampong, Stan Driessen, Mitch van Dijk 

Afwezig  

Gast  

Notulist Neeltje Rosenberg 



 
 
 

 

1. Opening 
Daniëlle opent de vergadering om 18:45 uur. 

 
2. Post in/uit 
- We hebben een mail van de Raad van Bestuur (RvB) over de profielschets van leden van de 

Raad van Toezicht. 
 

3. Doorlopen actielijst & vaststellen notulen 
 

 
De notulen van 11-05-2020 zijn besproken en vastgesteld. 
 

4. Updates 
- Op maandag 11 mei had Larissa een overleg met Margot Bary en Karin Poldervaart over het 

promoten van de verkiezingen onder studenten. Op eigen initiatief hebben zij Larissa 
benaderd om de handen ineen te slaan en samen de verkiezingen meer onder de aandacht te 
brengen onder studenten. De volgende afspraken zijn gemaakt: 

- Larissa levert stukken aan voor een bericht op Canvas en student.uva.nl over de 
verkiezingen. 

- Margot Bary informeert bij het opleidingsteam of er op de Corona course een bericht 
geplaatst kan worden. Studenten kijken hier het meeste op. 

- Op maandag 11 mei heeft Daniëlle een overleg met alle voorzitters van de 
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1. Gedaan Daniëlle Gaat het besluit van de SR omtrent de decentrale selectie tijdens de 
CSR-vergadering aan de CSR kenbaar maken en onze argumenten 
toelichten. 

 Larissa  

2. Gedaan Marlinde Gaat het reces in de SR-agenda zetten. 

3. Bezig Soufyan Gaat zijn stukje voor de Newsflush schrijven. 

4. Niet gedaan Esmee Gaat de Newsflush in elkaar zetten. 

 Tamann
a 

 

 Thomas  

  Isaac  

5. Niet gedaan Stan Gaat zijn stukje voor de Newsflush schrijven. 

 Mitch  

 
 

Iedereen  



 
 
 

 

medezeggenschapsraden Geneeskunde in Nederland gehad. Besproken is hoe het op elke 
faculteit gaat en waar de verschillende raden tegenaan lopen. We zullen dit overleg nu elke 
2-4 weken houden om elkaar op de hoogte te houden, waar nodig te ondersteunen en te 
leren van elkaars “best practices”.  

- Op woensdag 13 mei heeft Danielle een telefonisch overleg gehad met de jurist Dirk 
Berkhout.  

- Esmee is op donderdag 14 mei aanwezig geweest bij de blokevaluatie van RA-1. Het blok is 
nog niet afgerond, omdat het eindtentamen nog moet worden afgenomen. Bij deze evaluatie 
lag het zwaartepunt dus op het onderwijs. Het blok is beoordeeld met een 7,5. Positieve 
punten waren: 

- Betrokkenheid van de docenten. Docenten reageerden snel en uitgebreid op het 
discussieforum. Ook bij de practica deden zij erg hun best om stof over te brengen. 

- De colleges (met name van dhr. Aten) waren van hoog niveau. 
- Het kleinschalige onderwijs (met name de histologie practica)  werd als prettig 

ervaren. 
Verbeterpunten waren: 

- Er was geen studiewijzer bij dit blok. Studenten vonden dit lastig, omdat ze daardoor 
minder overzicht hadden. Als reactie daarop gaf dhr. Aten aan dat dit met name te 
maken had met de revisie van een aantal weken en de ZSO’s in deze weken. In 
principe kan er van uitgegaan worden dat er volgend jaar wel weer een studiewijzer 
beschikbaar zal zijn. 

- De hoeveelheid stof was soms wat veel. Het ging hier met name om week 3, 5 en 6. In 
deze weken waren er veel ZSO’s en stond er veel tijd voor deze ZSO’s. De 
coördinatoren gaan kijken hoe ze dit beter kunnen aanpakken. 

Het eindtentamen zal eind juni plaatsvinden en alleen over de laatste vier weken aan stof 
gaan. Om goed voorbereid het eindtentamen in te kunnen gaan, was er vanuit de 
jaarvertegenwoordiging (JVT) de vraag of er bijv. aan de hand van (responsie)colleges of 
mediaclips ondersteuning kan worden geboden in de aanloop naar het tentamen. Dhr. Aten 
gaf aan dat hij dit al van plan was en hij aan het onderzoeken is hoe hij dit het beste kan 
doen. 

- Op donderdag 14 mei heeft de commissie Medische Informatiekunde (CoMi) een 
commissievergadering gehouden. Hierin zijn de stukken voor het dossierboek verdeeld. 
Daarnaast heeft de commissie vergaderd over welke rol de SR moet spelen in de 
curriculumevaluatie van MI-X. Tamanna heeft hier volgende week donderdag (20-05-2020) 
een afspraak voor met Remco Jongkind. Als laatste is er bepaald welke vergaderstukken 
vanuit de SR op de agenda van het OTmi overleg komen. Dit zullen de centrale 
studentenwerkplek (CSW) en proctoring zijn. Verder zullen we het opleidingsteam updaten 
over het masterboekje en de evaluatie MI-X. 
 

5. Mededelingen en rondvraag 
- Het OTMI-SR overleg is verplaatst naar donderdag 28 mei 12.15-13.00 uur 
- Voor de fair play agreement van de verkiezingen is er iemand nodig die voor onze faculteit 

contactpersoon wil zijn. Dit houdt in dat je aanspreekpunt bent voor de partijen als zij 
bijvoorbeeld van mening zijn dat de regels niet nageleefd worden. "Normaal" is dit de 
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voorzitter of de afgevaardigde, maar dat is Daniëlle in dit geval beide en mogelijk is zij 
daardoor niet neutraal. We gaan dit bij de WVTTK bespreken. 

- De masterboekjes Geneeskunde en Medische Informatiekunde zijn gepubliceerd op de site 
(studentenraad.nl/geneeskunde) en verspreid onder studenten via onze social media 
kanalen. 

 
6. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 

7. Verplicht digitaal keuzeonderwijs  

Om de uitloop van coschappen door de Corona-pandemie enigszins te beperken, heeft de 
opleiding besloten om digitaal keuzeonderwijs aan te bieden en te verplichten voor 
masterjaar 1 en 2. Hoewel wij ons hebben ingezet om het digitale onderwijs niet te 
verplichten, heeft de opleiding hier toch voor gekozen en hebben ze ons als 
medezeggenschap niet officieel om instemming of advies gevraagd. Dit kan vanwege de 
hardheidsclausule, die het mogelijk maakt om in noodsituaties de normale gang van zaken te 
omzeilen. De vraag is of dit juist is (dit zoekt een jurist nu uit) en in hoeverre dit straks 
alsnog in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) moet worden aangepast. Indien dit 
wordt opgenomen in de OER, betekent dat dat de SR instemmingsrecht heeft op deze 
maatregelen. Om het juridisch advies rond te krijgen moeten we onze argumentatie op tafel 
leggen.  
 
Argumenten tegen het verplicht stellen van digitaal keuzeonderwijs: 

- De groep studenten is niet over een kam te scheren, waarbij de student uit eigen normen, 
waarden en principes een keuze moet kunnen maken (zie enquête: 60% van totale cohort 
reageert binnen 24 uur). De huidige laatste masterfase (semi-arts stage, wetenschappelijke 
stage en keuzeonderwijs) is dan ook niet voor niks op de huidige manier ingericht zodat de 
student zoveel mogelijk autonomie en keuzevrijheid behoudt.  

- Keuzeonderwijs is binnen het huidige curriculum (bijna) de enige optie tot 
internationalisering en keuzevrijheid. 

- Het aangeboden digitale keuzeonderwijs is qua keuzeopties veel meer beperkt dan wanneer 
studenten zelf een coschap kunnen regelen. Het alternatief is dus inferieur. 

- Er is meermaals genoemd dat met het digitale onderwijs de kwaliteit van het onderwijs 
gelijk blijft. Kwaliteit van onderwijs is echter niet alleen afhankelijk van objectiveerbare 
onderwijs inhoudelijke factoren. Het is ook recht evenredig met de motivatie van de student. 
Door een student te verplichten tot onderwijs wat ze eigenlijk niet willen volgen, doe je 
kwaliteit van het onderwijs ernstig tekort. 

- Voor veel studenten kan een keuzecoschap een opstapje zijn naar een baan. 4 weken is te 
kort om een goede impressie achter te laten en een baan aangeboden te krijgen. 

- Veel studenten weten nog niet waar ze willen werken na hun master. Voor hen kan een 
klinisch keuzecoschap erg belangrijk zijn in hun keuze. Niet iedereen is bereid om voor 
4 weken keuzecoschap ook 4 weken minder SAS te lopen. 

 
Pagina 4 van 8 

Notulen plenaire vergadering, 18-05-2020 
 



 
 
 

 

- Veel studenten voelen zich nog niet klaar om als arts aan de slag te gaan na hun Semi-arts 
stage. (Zie enquêtes Studentenraad voorgaande jaren). Voor hen kan een keuzecoschap een 
laatste mogelijkheid zijn om nog aan specifieke leerdoelen te werken voordat ze 
afgestudeerd zijn en de veiligheid van de opleiding moeten missen. 

- Het master Geneeskunde diploma is voor een deel van de studenten minder waard zonder 
buitenlandervaring of specifieke ervaring normaliter opgedaan tijdens keuzeonderwijs.  

- De opgelopen studievertraging door de COVID-19 pandemie is schade die in principe voor 
rekening van de student komt. Deze schade beperken met een maatregel die studenten 
zodanig beperkt in hun keuzevrijheid, is niet ten gunste van de student.  

- Er is altijd een groep studenten voor wie het logistiek gezien anders geregeld moet worden 
dan voor “de grote groep”. Hoewel het niet reëel is om te verlangen dat het logistiek gezien 
binnen een week geregeld is, had dit over een grote tijdspanne verdeeld kunnen worden 
waardoor het realiseerbaar zou moeten zijn.  

- We hebben relatief al weinig keuzeruimte tov van andere faculteiten in de master. 
- Het keuzeonderwijs is gepland in het 3e jaar vanwege een bepaalde onderwijsvisie. In tijden 

van crisis is het begrijpelijk dat de optie wordt geboden om hier vanaf te wijken. Het is 
echter heel krom om studenten ertoe te verplichten terwijl ze dat zelf niet zouden willen. 
 
Bij de argumentatie is het belangrijk om in te gaan op waarom de door de opleiding geboden 
alternatieven niet toereikend zijn. Door bijvoorbeeld de mogelijkheid om een eigen 
buitenlandstage te regelen te laten vervallen, vervalt een deel keuzevrijheid. 
 
Argumenten voor het verplicht stellen van digitaal keuzeonderwijs 

- Er is vanuit studentperspectief geen enkel voordeel voor het verplichten van het 
keuzeonderwijs.   
 

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt in om de besproken 

argumenten als sterkste argumenten aan te dragen.”  

1. Voor: 10 

2. Tegen: 0 

3. Onthouding: 0 

4. Blanco: 0 

Hiermee is de stelling aangenomen.  

Daniëlle gaat de argumenten doorgeven aan de jurist. 

 

8. Duurzame praktijken  

Vorige week heeft Larissa een toelichting gegeven over de brief die zij met het Green Team 

aan de Raad van Bestuur gaat sturen. Het doel van de brief is om het gesprek over 
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duurzaamheid in de zorg te openen, vooral nu de zorg weer opgebouwd gaat worden na de 

Corona piek. De vraag is of de SR deze brief wil onderschrijven. 

 

Argumenten voor het ondertekenen: 

- Duurzaamheid is een van onze speerpunten; dit is een manier om dat uit te dragen. 

- Dit is een mooie uitnodiging voor een gesprek zonder activistisch doel. 

- Nu is een moment om beleidsaanpassingen te maken. Door de crisis staat men open voor 

nieuwe ideeën en daarom zou dit idee juist nu goed ontvangen kunnen worden. 

 

Argumenten tegen het ondertekenen: 

- Nu is de Raad van Bestuur druk bezig met andere dingen die prioriteiten behoeven. Daarom 

heeft de brief nu mogelijk niet de impact die het in een rustigere tijd zou kunnen hebben.  

 

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt in met het ondertekenen 

van de brief ‘’Duurzame praktijken’ van het facultaire Green Team.” 

1. Voor: 10 

2. Tegen: 0 

3. Onthouding: 0 

4. Blanco: 0 

Hiermee is de stelling aangenomen. 

Larissa gaat het besluit terug koppelen aan het Green Team. Ook kijkt Larissa naar de 

opmerking van Stan. 

 

9. Agenda OTmi-SR  

Donderdag 28 mei hebben we van 12.45-13.15 uur de OTmi-SR vergadering. Stan is afwezig, 

Mitch en Isaac weten het niet zeker. 

Rondvraag:  

Mededelingen:  
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 Agendapunt + doel Duur Sprekers 

1.  Proctoring → informeren 5 min Thomas 

2.  CSW → informeren / plan 
maken 

10 min Larissa 

3. Studentenraadsenquête 10 min OTmi/Tamanna 



 
 
 

 

- Het masterboekje MI is op de website en sociale media gedeeld. 

- Evaluatie MI-X → Tamanna 

 

Tamanna, Thomas en Larissa gaan hun voorbereidingsstuk maken. Tamanna stuurt de 

agenda naar het OTMI. 

 

10. WVTTK 
- Voor de fair play agreement van de verkiezingen is er iemand nodig die voor onze faculteit 

contactpersoon wil zijn. Dit houdt in dat je aanspreekpunt bent voor de partijen als zij 
bijvoorbeeld van mening zijn dat de regels niet nageleefd worden. "Normaal" is dit de 
voorzitter of de afgevaardigde, maar dat is Daniëlle in dit geval beide en mogelijk is zij 
daardoor niet neutraal. 
“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde besluit Tamanna Colijn voor te 
dragen als afgevaardigde voor de Fair Play Agreement.” 
Met een meerderheid van de stemmen voor is deze stelling aangenomen. 
 
Daniëlle gaat doorgeven aan de CSR dat Tamanna Colijn afgevaardigde wordt voor de Fair 
Play Agreement. 
 

11. Mededelingen en rondvraag 
- Heeft er iemand bezwaar tegen het laten doorgaan van de PV op 2e pinksterdag (1 juni)? Er 

lopen nu redelijk wat advies aanvragen waardoor het waarschijnlijk heel slecht uit zou 
komen als deze PV komt te vervallen. Niemand heeft bezwaar en de PV gaat dus door. 

 
12. Evaluatie PV 

De SR heeft de PV geëvalueerd.  
 

13. Actielijst 
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1. 
 
2. 

Daniëlle Gaat de argumenten omtrent het keuzeonderwijs doorgeven aan de 
jurist. 
Gaat doorgeven aan de CSR dat Tamanna Colijn afgevaardigde 
wordt voor de Fair Play Agreement. 

3. 
 
4. 

Larissa Gaat het besluit omtrent de brief ‘Duurzame praktijken’ 
terugkoppelen naar het Green Team. 
Gaat naar de opmerking van Stan op de Duurzaamheidsbrief kijken. 

 Marlinde  

5. Soufyan Gaat zijn stukje voor de Newsflush afmaken. 

6.  Esmee Gaat de Newsflush in elkaar zetten. 



 
 
 

 

 
14. Nieuwe agendapunten 
- Voorbespreken OTMI 
- Education Board 
- OER master Geneeskunde (mogelijk) 

 
15. Einde vergadering 

Daniëlle sluit de vergadering om 19:45 uur. 
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7. Tamann
a 

Stuurt de agenda naar het OTMI. 

 Thomas  

  Isaac  

8.  Stan Gaat zijn stukje voor de Newsflush schrijven. 

 Mitch  

 
 

Iedereen  


