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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Vaststellen agenda  

6. Update DB 

7. Update CSR 

8. Update commissies 

9. Punten PR-update  

10. Bachelorherziening  

11. Alliantie AMC/VUmc 

12. Inwerkgroepen met RvA  

13. Sollicitatiecommissie opleidingsdirecteur  

14. WVTTK 

15. Mededelingen 

16. Rondvraag 

17. Sluiting  

1. Opening 

De vergadering is door Onno geopend om 18:35u 1 

2. Post in/uit 

 23 december is er een mail binnen gekomen van de examencommissie Geneeskunde 2 

met het jaarverslag  3 

 24 december is er een mail binnengekomen van Francis, hoofd secretariaat 4 

onderwijssupport. De mail gaat erover dat alle computers overgezet zullen worden 5 

naar Windows 7. Ook de SR-computers moeten omgezet worden dus Francis heeft 6 

gevraagd naar alle applicaties die er op de computers staan. Anna neemt dit op zich en 7 
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stuurt een mail met de applicaties waarna iedereen die wat op de computer heeft staan 1 

moet controleren of Anna dit bij de te behouden applicaties heeft gezet.  2 

3. Doorlopen actielijst 

Er is met de IOO-directeur gesproken over de vraag in hoeverre de IOO-directeur 3 

budgetten over kan hevelen naar andere opleidingen. Er is mogelijkheid om budgetten toe te 4 

schrijven aan bepaalde afdelingen, maar dit gebeurt in samenspraak met de RvB en komt in de 5 

begroting te staan. Ieder jaar ligt vast waar het geld naar toe gaat, hier kan door het jaar heen 6 

niet mee geschoven worden.  7 

 8 

De studentleden van examencommissie Geneeskunde vergaderen zo’n 4 à 5 keer per jaar. 9 

De studentleden wonen enkel vergaderingen bij als er wordt gesproken over beleidsvormende 10 

zaken.  11 

Het feit dat studentleden van de examencommisie Geneeskunde wel een aantal keer per 12 

jaar vergaderingen bijwonen is twee weken geleden naar Prof. dr. Ravesloot verzonden. Hierop 13 

is geen reactie gekomen. Vincent en Daan zullen dit in hun overleg met OWI-MI aankaarten.  14 

 15 

Bij het werkbezoek van de RvB aan OWI-GEN/OWI-MI mogen twee leden van de SR 16 

aanwezig zijn en niet het gehele DB.  17 

 18 

De borrel met de CSR is nog niet gepland omdat de meeste FSR’en twee weken vakantie 19 

hebben gehad en hierdoor een mogelijke datum nog niet ter sprake is gekomen.  20 

 21 

Claudio Fray is recent gemaild over de mogelijke invoering van een SPSS-cursus. Hierop is 22 

nog geen reactie gekomen.  23 

4. Vaststellen notulen 

- 24 

 25 

5. Vaststellen agenda  

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld  26 

 27 

6. Update DB 

- 28 

7. Update CSR 

- 29 

8. Update commissies  

- 30 

  31 

9. Punten PR update  

De opzet voor de WC-krant is gemaakt.  32 
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 1 

10. Bachelorherziening 

De betrokkenheid van studenten in de bachelorherziening zal nu voornamelijk aankomen 2 

op de betrokkenheid in de implementatiefase.  3 

 4 

Extern moeten nog mensen gezocht worden om in werkgroepen voor de 5 

bachelorherziening te gaan. 6 

Er zal een vacature op Facebook worden geplaatst waarop studenten kunnen reageren. 7 

Hierin wordt duidelijk gemaakt dat kennis van onderwijs en de van de nieuwe bachelor een pre 8 

is. Er zal ook een bijlage worden toegevoegd aan de vacature waarin de werkgroepen worden 9 

uitgewerkt. In een sollicitatiebrief dienen de studenten twee voorkeurs werkgroepen aan te 10 

geven. Bij reactie zullen Gabriëla, Onno en Daan de brieven en CV’s doorlezen.  11 

 12 

Als er van buiten de SR studenten in de werkgroepen voor de bachelorherziening komen is 13 

het van belang dat er onderling overleg is tussen de SR en de studenten, zodat de SR overzicht 14 

houdt van wat er in de werkgroepen gebeurt. Door middel van een door de SR georganiseerd 15 

overleg kan ervoor gezorgd worden dat de SR en de studenten in de werkgroepen op één lijn 16 

zitten. 17 

11. Alliantie AMC/VUmc 

Er is met Prof. dr. Heineman gesproken over het feit dat studenten ook graag willen sturen 18 

in de alliantie. Hierop heeft Prof. dr. Heineman gereageerd dat hij dit begreep, maar dat het 19 

geheel breder getrokken moet worden. Volgens Prof. dr. Heineman dient de SR bezig te zijn met 20 

de vraag of er met de alliantie artsen van de toekomst zullen ontstaan zoals deze gewenst zijn.  21 

 22 

Vanuit de Tweede Kamer is er een commissie opgesteld die heeft gekeken naar wat de 23 

kwaliteiten van een arts in de toekomst moeten zijn en welke zorgbanen er tegen die tijd nodig 24 

zijn.  25 

Prof. dr. Heineman vindt dat er gekeken moet worden of de alliantie invloed heeft op de 26 

toekomstige arts die opgeleid wordt in het VUmc of het AMC.  27 

 28 

Een tweede vraag die speelde rondom de fusie was wat er gaat gebeuren met 29 

studenten/docenten als de verschillende specialisaties zich in één van de ziekenhuis gaan 30 

concentreren. Hierop is gereageerd dat, ook al zal een vakgebied zich voornamelijk in één van 31 

de ziekenhuizen concentreren, ook het andere ziekenhuis dit vakgebied in huis houdt op 32 

tweedelijns niveau. Docenten hebben zo de gelegenheid om gewoon in hun eigen ziekenhuis 33 

colleges te geven.  34 

Van iemand uit de SR kwam hierop de vraag wat er dan met de co-assistenten gaat 35 

gebeuren. Door een masterlid van de SR is geregeerd dat er een harmonisatietraject is. Het 36 

harmonisatietraject staat op dit moment on hold, maar er werd dus weldegelijk gewerkt aan het 37 

gelijk krijgen van de masterfase.  38 

 39 

De SR vindt het zorgwekkend dat er nog geen duidelijkheid is over hoe het onderwijs 40 

straks georganiseerd gaat worden. Prof. dr. Heineman heeft hierop gereageerd dat het ook nog 41 
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niet duidelijk is hoe de patiëntenzorg eruit gaat zien en er waarschijnlijk een veel langere weg 1 

overheen gaat voor er volkomen duidelijkheid zal zijn.  2 

De SR wil dat ook voor het onderwijs duidelijk wordt wat de voor- en nadelen zijn van de 3 

fusie met het VUmc.  4 

12. Inwerkgroepen met RvA 

Het inwerken van de nieuwe SR rond de zomerperiode werkt niet voldoende. De RvA heeft 5 

daarom het idee geopperd om inwerkgroepen te organiseren, zodat oude SR’en samen met de 6 

nieuwe SR een visie en strategie kunnen vormen zodat de nieuwe SR weet langs welke rode 7 

draad zij zouden kunnen gaan werken.  8 

 9 

De SR wil weten wat het doel is van inwerkgroepen voor zij hierover kunnen discussiëren.  10 

Onno zal Koos mailen met de vraag of hij een vergaderstuk wil indienen, zodra dit is 11 

gebeurd zal het op de agenda komen. De SR wil eerst een oordeel vellen over het idee alvorens 12 

te beslissen hoe dit eventueel geïmplementeerd zou kunnen worden.  13 

13. Sollicitatiecommissie opleidingsdirecteur 

Door middel van loting is bepaald dat Onno namens de SR plaats zal nemen in de 14 

sollicitatiecommissie voor de opleidingsdirecteur.  15 

14. WVTTK 

- 16 

15. Mededelingen 

6 januari is de Nieuwjaars borrel van het AMC 17 

16. Rondvraag 

- Anna zal volgende week in de Postvak In vragen of men wenst dat de SR-mail op 18 

frequentere basis wordt opgeschoond  19 

- De course van AMC-SR op Blackboard wordt niet gebruikt en functioneert ook niet. 20 

Daan zal een mail sturen om deze te laten verwijderen.   21 

- Ilse zal deze week een mail verzenden over de WC-krant zodat deze zo snel mogelijk 22 

gemaakt kan worden.  23 

17. Sluiting  

De vergadering is om 19:53u door Onno gesloten. 24 

  25 


