
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 13-6-2022

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Jarno de Haas, Roos van
Rhijn, Dafne Umans, George In der Maur

Afwezig Dita Bolluyt

Gast

Notulist Fabiënne Meurs

Agenda
1. 5 min Puntje persoonlijk Update

Opening Om 18:50 uur

2. 2 min Post in/uit en afspraken Informerend

3. 5 min Notulen en actielijst

Vaststellen/Update

4. 1 min Mededelingen Informerend

5. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

6. 2 min Klimaatmars

7. 10 min Definitieve vergaderstukken OTMI Informerend

8. 10 min OER bachelor GNK Oordeelsvormend

9. 15 min Agenda en voorbereiding OTgen/SR-overleg Besluitvormend/oordeelsvormend

10. 15 min Kaderbrief Beeldvormend

11. 10 min Updates Update

12. 5 min DB update Update

15 min Pauze

13. 15 min Procesevaluatie positief adviseren bestuursreglement Evalueren

14. 20 min Verplicht onderwijs master GNK Oordeelsvormend

15. 1 min WVTTK Informerend

16. 10 min Rondvraag Informerend

17. 5 min Evaluatie PV Informerend

18. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

19. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

20. Einde vergadering Om 21.15 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Aniek opent de vergadering om 18:49 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- De Raad van Bestuur heeft een Adviesaanvraag kaderbrief 2023 met kenmerk 22.01.095

gemaild.
- De Raad van Bestuur heeft een Advies- en Instemmingsaanvraag Onderwijs- en

Examenregeling 2022-2023 met kenmerk 22.02.120 gemaild.
- De Opleidingscommissie Geneeskunde heeft een Advies Onderwijs- en Examenregeling

Bachelor Geneeskunde Epicurus 2022-2023 met kenmerk OCGEN22.04 gemaild.

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat vragen of algemeen directeur een UvA-functie betreft of ook
geharmoniseerd wordt
2. gaat agenda informeel overleg Albert/Saskia/Hanneke/SR sturen
3. gaat de notulen (23-5-2022 geupload en 30-5-2022 geschreven)
controleren
4. past deadlines aan bij jaarverslag voor wanneer PV-stukken af
moeten zijn

1. nog niet
2. nog niet
3. gedaan
4. gedaan

Stan 1. gaat een verdeling maken voor het aanpassen van het
overkoepelende inwerkboek van de SR
2. gaat na goedkeuring van de kieslijst de sollicitatie van de master
raadsassistent online gooien

1. nog niet
2. gedaan

Tosca 1. gaat de top 10 brief opsturen, ook naar de PR-commissie
2. gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje opgehangen
worden
3. gaat alle geplande overleggen doorsturen naar Fabiënne
4. gaat het besluitenboek fixen
5. de presentatie voor het jaarverslag plannen

1. gedaan
2. nog niet
3. gedaan
4.nog niet
5. nog niet

Tim 1.

Jarno 1. 1.

Dita 1. gaat de besproken meubels bestellen (samen met George en Jarno) 2. nog niet
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Roos 1. 1.
2.

George 1. gaat bekijken wat er precies gezegd is over Plenair overleg OER deel
B Bachelor MI

2. gedaan

Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

DB

Iedereen 1. gaat kijken welke dossiers er precies zijn in het jaarverslag
2. gaat zijn/haar deel schrijven in het jaarverslag

1. nog niet
2. nog niet

PR 1. gaat de top 10 brief delen op de sociale media 1. nog niet

De notulen van 30-5-2022 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
- Dita is afwezig en machtigt Tosca

5. Vaststellen agenda
Aan de agenda is ‘Klimaatmars’ toegevoegd en ‘Agenda en voorbereiding OTMI/SR-overleg’
is verwijderd van de agenda

6. Klimaatmars
Tosca gaat naar de klimaatmars. De rest van de Facultaire Studentenraad kan meegaan als ze
willen. De IFMSA heeft ons gevraagd of we binnen het kader van gezondheid als raad deze
actie willen ondersteunen en mee zouden wil lopen.

De Facultaire Studentenraad stemt met zeven stemmen voor, één stem tegen en één stem,
onthouding om namens de (International Federation of Medical Students Associations)
IFMSA naar de klimaatmars te gaan.

7. OER bachelor GNK
De Facultaire Studentenraad heeft de advies- en instemmingsaanvraag gekregen voor de

Onderwijs- en Examenregelingen (OER)  bachelor Geneeskunde 2022-2023. De OER van dit

jaar is doorgenomen door de commissie bachelor en de punten van de commissie bachelor

(CoBa) zijn aangedragen tijdens de OER onderhandelingen met de Opleidingscommissie,

Examencommissie en het Opleidingsteam bachelor Geneeskunde.
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De meeste ingebrachte punten zijn ofwel overgenomen, of met goede onderbouwing vanuit

een of meerdere gremia verworpen. Hieronder de twee thema’s toegelicht waarover op een

later tijdstip buiten de reguliere onderhandeling nog overleg is geweest:

Deel A

- Artikel 6, lid 2: verklaring BIG geregistreerde arts of paramedicus; uitleg staat

bovenaan 6.4. De Examencommissie heeft aangegeven dat deze wijziging haar

werkwijze beter beschrijft, de Examencommissie vraagt namelijk geregeld een

verklaring van een BIG geregistreerde arts of paramedicus voor het geven van

vrijstellingen etc.

Deel B

- Artikel 4.8, lid 3: verplicht onderwijs voor doorstromers; hierover is later nog

overleg geweest tussen Gabor Linthorst en Tosca, die zijn uitgekomen op artikel 4.6,

lid 3.

Dita vraagt zich af waarom de afspraak over de aankondiging op Canvas betreffende de OER

niet vastgelegd hoeft te worden.

Het is op papier al toegezegd dus maakt voor ons niet heel erg uit en het Opleidingsteam

vond het overbodig. Ook willen ze graag een ‘skinny’ OER, zonder overbodige toevoegingen.

Dita vraagt of de verandering in het curriculum door de verschuiving van KWM, RA2 en RA3

zijn vastgelegd in de OER.Dit is gebeurd.

Dita vindt de woordkeuze ‘in beginsel’ in Artikel 6, lid 2 van deel A wel heel stellig. De

Examencommissie kan, als zij dit wil, advies vragen aan de studentendecaan die daarbij ook

een verklaring van een BIG-geregistreerde arts of paramedicus vraagt. Dit hoeft echter niet,

de keuze ligt bij de Examencommissie. De procedure zoals deze nu is beschreven is zo

geworden in overleg met de Examencommissie, en een reflectie van hun werkwijze zoals

deze ook al was voor deze OER wijziging.

Er komt hierover volgende week een besluitvormend vergaderstuk.

8. Agenda en voorbereiding OTgen/SR-overleg

Tijdens vorig informeel overleg met het bachelorteam is geopperd om het agendapunt

sociale veiligheid, zoals bij vorig OTgen/SR-overleg onder ‘nieuwe agendapunten’ stond, als

volgt in te vullen: het OTgen bereidt een toelichting voor over welke initiatieven nu al lopen

Pagina 4 van 18
Notulen plenaire vergadering, 13-6-2022



omtrent sociale veiligheid, voor zowel de bachelor als de master, inclusief (globale)

tijdsplanning.

Voorgestelde agendapunten:

- Toelichting OTgen over huidige initiatieven sociale veiligheid (bachelor + master),

incl. globale tijdsplanning

- Master: verplicht onderwijs

- Brainstorm: mentale gezondheid, mogelijkheid samenwerking met de Radboud wat

betreft PO-programma (indien dit al informeel is besproken)

Daarnaast hebben we vorig OTgen/SR-overleg besloten om een besluitenlijst in te voeren,

die dan op het overleg ‘officieel’ vastgelegd wordt. Nu is dus het moment dit vorm te gaan

geven. Tims voorstel zou zijn om een apart drive-document te maken (in bijv. een aparte

map), eentje voor bachelor en eentje voor master, en het OTgen toegang te geven tot beiden.

Vlak voor het OTgen/SR-overleg (suggestie: een dag?) kan deze dan voor dát overleg

definitief gemaakt en rondgestuurd worden.

Bij zowel bachelor als master is er een probleem dat er weinig opkomst is bij verplicht

onderwijs. Wellicht is het wat te vroeg in stadium om met OTGEN te bespreken, het zou een

brainstorm kunnen zijn.

Agendapunten zoals besproken in de PV en te bespreken met OTGEN:

- Toelichting OTgen over huidige initiatieven sociale veiligheid (bachelor + master),

incl. globale tijdsplanning

- Brainstorm: motivatie van studenten (indien er tijd is), mentale gezondheid,

mogelijkheid samenwerking met de Radboud wat betreft PO-programma (indien dit

al informeel is besproken)

Aniek gaat de agenda versturen. Hier is een half uur voor nodig en niet 45 minuten.

Het doel van het bespreken van de motivatie van studenten is dat er meer concrete

actiepunten worden geformuleerd dan in de vergaderingen tot nu toe is gebeurd. Volgens

Tosca is de opkomst nu laag en er is gebrek aan professionele houding bij studenten. Dafne

geeft aan dat het probleem waarom studenten weinig naar de lessen komen misschien niet

helemaal duidelijk is. Het lijkt onduidelijk voor de opleiding waarom studenten niet komen.

Tosca stelt voor eerst informatie te verzamelen waarom studenten niet komen, zodat er

daarna gericht actie kan genomen kan worden.
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Daarnaast worden vacatures voor studenten binnen het onderwijs  niet goed gevuld.

Vacatures moeten wel gevuld worden. Via de informele route wordt dit aangepakt.

Tosca gaat een agendastuk schrijven over sociale veiligheid.

Jarno gaat een agendastuk schrijven over de motivatie van studenten.

Dita vraagt zich af of de besluitenlijst van de bachelor en master in aparte tabellen moet. Dat

komt ter zijner tijd goed. Wellicht is het een optie om per archief een grote tabel en per

agenda een klein tabelletje te maken. Dit stuurt Aniek mee met agenda.

9. Kaderbrief

De Raad van Bestuur heeft ons om advies gevraagd over de concept kaderbrief zoals deze nu

staat. Indien er vragen zijn waar wij als raad niet uitkomen, kunnen we hierover om

toelichting vragen.

1 juli is de deadline voor het leveren van ons advies betreffende de kaderbrief, voor deze

datum moeten wij dus een besluit hebben genomen over ons te schrijven advies.

Aniek gaat een gesprek aan met Denise Dijkstra, finance & control, om te bespreken wat

Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation (EBIDTA) precies inhoudt en of

de personeelsstop effecten heeft, en zo ja, welke.

De UvA kaderbrief is uitgebreider dan die van het Amsterdam UMC volgens Tosca. De

hoofdlijnen moeten eerder al in deze kaderbrief duidelijk zijn.

Tim vraagt zich af hoe relevant het aandragen van onderwijs specifieke punten in de

kaderbrief nog is, nu de begrotingscyclus dit jaar herzien is. Het idee is dat er nu een gesprek

komt met de nieuwe FSR, waarin gesproken gaat worden over de kaderbrief. De nieuwe raad

kan dan verder gaan met de Facultaire begroting en de begroting en het jaarplan van het

Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO), maar met het Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO)

gaan wij ook al aan de slag.

Volgende week gaat er oordeelsvormend besproken worden of de discussie, over dat er

weinig over onderwijs in de kaderbrief staat, ingestemd moet worden of nog een keer

bespreken moet worden.

Aniek gaat aan de vorige FSR vragen hoe de discussie over het ontbreken van onderwijs in

de kaderbrief is afgelopen.

10. Updates
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- Op 07-06-2022 heeft Tosca een werkgroep sociale veiligheid gehad. De uitwerking van de
implementatie van de #zouikwatzeggen app is nu bezig. Verder is de nieuwe
vertrouwenspersoon aangesteld, dit is Juliëtte Parlevliet. Er wordt verder gekeken naar de
implementatie van sociale veiligheid in de basis kwalificatie onderwijs.

- Op 31-05-2022 hebben Dafne, Aniek en Dita een afspraak over Mentale gezondheid gehad.
Aniek heeft met de opleidingsdirecteur van het Radboud gezeten over mentale gezondheid.
Daar is veel aandacht voor mentale gezondheid in de leerlijn professionaliteit (soort PO). Zij
hebben veel onderzoek gedaan waarover kennisclips zijn gemaakt, daarover zijn
werkcolleges. Over time management, leiderschap, leren leren, geluk en welzijn en energie.
Positief ontvangen door studenten. Binnen het mentoraat wordt ook gevraagd hoe het met
studenten gaat, mentoren zijn hierin getraind. Radboud is bereid om dit programma te delen
met onze faculteit. Willen een escape game hierover ontwikkelen, zouden willen dat onze
faculteit dit op zich neemt in ruil voor het huidige programma. Aniek gaat dit bespreken
tijdens de PO evaluatie deze week. Escape room kost veel geld, zouden dit nog vanuit de NPO
gelden kunnen doen als verbetering van mentale gezondheid na COVID. Of via
kwaliteitsgelden. Plan is om dit eerst met de PO-coördinator bachelor te bespreken, verder
ook bij OTgen informeel neerleggen.
Sander Corsmit heeft aandacht voor mentoren in de master. Is net nieuw opgezet met ook
veel aandacht voor mentale gezondheid. Daar nu geen actie.
Van het project vitaliteit is de  status onbekend. We zijn niet meer uitgenodigd voor nieuwe
meetings. Dita gaat mailen hierover.
Tosca zit in de werkgroepen over sociale veiligheid. Voor volgend jaar zou het handig zijn om
dit iemand te laten doen vanuit de taskforce mental health. Er staat een vacature uit voor een
student ambassadeur voor sociale veiligheid.
Er was eerder het plan om contact op te nemen met Jacqueline Houting, zij is binnen de
opleiding veel bezig met mentale gezondheid. Dita gaat binnenkort met haar en Karen van
Nieuwenhuizen zitten over de leerlijn Goede Zorg in de master, met name over de
loopbaanoriëntatie. Eventueel ook zaken rondom mentale gezondheid hier bespreken. In de
master is echter al een symposium over mentale gezondheid en gaat er verder in de leerlijn
ook aandacht naar. Dita gaat bespreken of er andere plannen zijn in de leerlijn waarover wij
kunnen meedenken.

- Op 24-05-2022 heeft Aniek een gesprek gehad met de opleidingsdirecteur Geneeskunde
Radboud over vitaliteit in de bachelor. Sinds kort heeft het Radboud een nieuw curriculum
met de leerlijn professionaliteit. In deze leerlijn wordt ook aandacht gegeven aan vitaliteit.
De onderwerpen : time management, leiderschap, leren leren, geluk en welzijn en energie
komen in deze leerlijn aanbod. De leerlijn is gebaseerd op onderzoek wat de faculteit heeft
gedaan. Er is een module opgebouwd bestaande uit kennisclips en werkgroepen.

- Op 31-05-2022 heeft Tosca een afspraak gehad betreffende de voortgang van de nieuwe
master. Met Sabrine en Patricia besproken dat de aanwezigheid bij onderwijs in de nieuwe
master heel slecht is, wat leidt tot docenten die aangeven op deze manier geen les meer te
willen geven en studenten die cruciale informatie missen. Daarom het voorstel om een
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consequentie te hangen aan afwezigheid bij meer dan 20% van het onderwijs, zie hiervoor
ook het agendapunt verplicht onderwijs in de master.
Over de voortgangstoets is besproken dat er eerst vier toetsmomenten verplicht waren en
nu drie.

- Op 31-05-2022 hebben Tosca en Dita een Covertegenwoordigers vergadering met de CoRaad
gehad. De CoRaad deed aan een inloopspreekuur voor de covertegenwoordigers, helaas had
nog maar een student zich gemeld. Die gaf aan dat informatie op Canvas niet altijd even goed
vindbaar is, met name over de algemene zaken zoals de feedbackformulieren de de
POP-gesprekken.
Wij hebben besproken met de CoRaad het aangepaste feedback formulier doorgenomen en
hun feedback meegenomen in de feedback die wij hierover zullen opsturen. Verder hebben
wij gevraagd of zij willen inventariseren waarom de opkomst bij onderwijs zo laag is en of de
studenten zelf input hebben op hoe dit te verhogen.
Indien er uit de rest van de inloopavond nog punten komen, zal de CoRaad dit ons toesturen.

- Op 01-06-2022 heeft Tosca een stuurgroep master gehad. Van de 96 studenten die de high
stake beoordelingen zijn gepasseerd hebben 7 het niet gehaald.
Er is een afspraak over Epicurus geweest. Voor de inrichting van de portfoliocommissie werd
nog een discussie gevoerd over of het haalbaar is om hier op lange termijn medisch
specialisten voor kunnen worden aangehouden, gezien de kosten en ook vanwege de angst
dat ze zich gaan vervelen en zullen vertrekken. Sabrine en Patricia nemen dit mee, en geven
aan dat de huidige leden heel enthousiast zijn. Er zijn nu twaalf leden in de commissie en het
doel voor 1 september is 18, het is nog een punt van zorg om deze mensen te vinden. Per 1
augustus wordt Els Weersink voorzitter van de portfoliocommissie. Studenten die moeten
remediëren worden gebeld door de voorzitter, Sabrine geeft aan dat studenten dit positief
ervaren. 13 en 14 juni wordt het hele portfolio in Scorion aangepast, m.n. voor het aantal
beoordelingen.
Er is gestopt met studenten vooraf waarschuwen over hun te lage aantal
portfoliobeoordelingen, dit dienen ze zelf in de gaten te houden en daar worden ze over
ingelicht tijdens het onderwijs.
Project Epicurus is ruim binnen budget gebleven, er is nog 40k over, dit wordt nog verder
geïnvesteerd in de nieuwe master.
Vanwege de lage opkomst wil het projectteam nu 80% van het onderwijs verplicht maken,
met als consequentie dat een studenten de studiepunten niet krijgen als ze dit minimum niet
halen.
De plekken met zorgen betreffende capaciteit zijn: interne, verbredend en
huisartsgeneeskunde. Hiervoor heeft het projectteam contact met de coördinatoren.
Aanbesteding scorion moet volgens europese wetgeving eind 2023 opnieuw. Dit betekent
dat de aanvraag voor een programma voor een portfolio met bijbehorende eisen weer moet
worden uitgezet, of dat dit intern moet worden gedaan wat bijna niet mogelijk is. Sabrine gaf
aan dat er de mogelijkheid bestaat dat er zich een betere kandidaat voordoet dan scorion, en
dat het organisatorisch een gigantische klus zou zijn om alles over te hevelen naar een
nieuwe aanbieder.
Epicurious wordt eind dit jaar een gezamenlijke brief met alle opleidingen.

Jarno lijkt het netjes studenten een heads-up te geven over een te laag aantal
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portfoliobeoordelingen. De opleiding vindt dat dit een eigen verantwoordelijkheid
van de studenten is. Tosca geeft aan dat wordt geacht dat studenten zelf hun
portfolio op orde hebben.
Dita vraagt of 80/20% onderwijs al definitief is. Tosca zegt dat het taalgebruik van
Paul deed vermoeden dat dit wel ging komen, dus we moeten snel handelen.

- Op 07-06-2022 heeft Dafne een evaluatie coschap gynaecologie gehad.
- Op 07-06-2022 zou Tosca een evaluatie coschap psychiatrie hebben gehad, maar zij kon

hierbij niet aanwezig zijn.
- Op 08-06-2022 had Dita een afspraak over Leerlijn Goede Zorg. Met coördinatoren van

leerlijn Goede Zorg gezeten over loopbaanoriëntatie. In de leerlijn zijn een aantal
werkgroepen opgezet hierover met authenticiteit als leerdoel. Daarbij wordt de student
aangezet tot nadenken over hoe je in elkaar zit, welke kenmerken van werk belangrijk voor
je zijn. In de eerste werkgroep voor start coschappen is daar al aandacht voor. Tevens
symposium tijdens interne waar dit in terugkomt. Vervolgens voor het verbredend coschap
een werkgroep samen met mentorraad met blik op de toekomst, dit is een half half jaar voor
de semi-arts stage. Idee is om dit ook nog samen te doen met de InterProfessionele Educatie
(IPE) zodat er meer tijd voor staat. IPE wil filmpjes opnemen over mensen met verschillende
banen als arts. Graag krijgen ze input over welke banen studenten geïnteresseerd in zouden
zijn. Wij gaan inventariseren waar behoefte aan is via socials. Verder willen ze aandacht
besteden aan wat er nodig is om als ziekenhuis specialist in opleiding te komen, promoveren
vs niet-promoveren.
Idee is om als de werkgroepen gekoppeld zouden zijn, dit eventueel ook als symposium elke
negen weken zou kunnen. Dit zou via de opleiding (Paul van Trotsenburg) moeten gaan. Wij
gaan dit vrijdag 10-06 met hem en de masterassesor bespreken.
Verder is er een documentaire gemaakt  over vijf coassistenten die zijn gevolgd gedurende
hun coschappen, die nu allemaal werken. Sommige van hen werken buiten het ziekenhuis.

- Op 10-06-2022 had de commissie master (CoMa) een Informeel overleg met Paul van
Trotsenburg. De opzet extracurriculaire cursussen voor Curius+ is besproken. Paul was
positief over het voorstel, en had alleen nog een paar kleine aanpassingen, met name
taaltechnisch, die nog worden verwerkt. Verder zal Tosca bij het aankomende overleg met
Albert Kok en Hanneke Lips het financiële aspect van dit plan nog doorspreken om hun
akkoord te krijgen.
Loopbaan oriëntatie besproken, de Studentenraad zou graag meer aandacht willen voor
extramurale carrière opties. Ramzi (masterassessor) was ook aanwezig. Hij is erin
geïnteresseerd om hier zijn project van de maken. Besproken dat Dita al met de
coördinatoren van Goede Zorg heeft gezeten en dat er plannen zijn om dit in het onderwijs
mee te nemen. Ter aanvulling gaan wij samen met Ramzi nadenken over de invulling van de
Canvas pagina met daarop informatie over verschillende carrièremogelijkheden. Dit zal te
vinden zijn op de Pagina cocreatie (Sander Corsmit gaat hierover), ook promoten dan. De VU
heeft een forum met eenzelfde soort informatie, die nemen we mee als inspiratiebron.
Symposium Egmond aan Zee voor Curius+ valt voor sommigen in de vakantie. Symposium is
verplicht, maar wordt niet gecontroleerd. Communiceren dit niet. Indien je echt niet kan,
moet je afmelden en kan je eventueel een  later symposium aansluiten (het wordt drie keer
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georganiseerd).
Wijzigingen in het portfolio worden volgende week geïmplementeerd. De belangrijkste
wijzigingen zijn de lengte van het formulier, niet meer invullen van zelfstandigheidsniveau
door de coassistent en professioneel gedrag is optioneel geworden.

- Op 09-06-2022 had Tosca een Affiliatieoverleg. De affiliaties merken dat de
portfoliobeoordelingen soepeler gaan, en zijn blij met de aankomende veranderingen in de
beoordelingsformulieren. De opkomst voor de terugkomdagen varieert per affiliatie. Paul gaf
hierop aan dat het plan op tafel ligt om consequenties te verbinden aan het missen van
verplicht onderwijs. Verder heeft het Tergooi aangegeven dat ze eigenlijk te veel
coassistenten hebben op dit moment.

- Op 07-06-2022 hadden Tim, Aniek en Tosca een Informeel overleg met Gabor Linthorst,
Petra Habets en Ulla Remer. Hier zijn kort de uitkomsten van NSE besproken. De uitgebreide
resultaten zijn er nog niet, die komen later onze kant op. Tot slot is de invulling van het
OTgen/SR-overleg-vergaderstuk ‘sociale veiligheid’ besproken, zie ook agendapunt
OTgen/SR-overleg.

- Op 13-06-2022 had de CoBa een CoBa only afspraak.
- Op 01-06-2022 had Aniek een Evaluatie PO jaar 3. Mentoren waren vaak niet op de hoogte

van wat ze moeten doen. Momenteel wordt er al heel veel informatie aangeboden aan
mentoren, alleen toch gaat het mis. Er wordt geopperd om te kijken naar een kleinere pool
aan enthousiaste en gemotiveerde mentoren. Tijdens de mentorles is er vaak herhaling van
de opdracht die wordt gemaakt in plaats van verdieping. Ook hierbij is het wel het idee dat
mentoren voor de verdieping gaan, alleen ze doen het dus vaak niet. Verder werd benoemd
dat bepaalde onderwerpen, zoals tuchtrecht, wel erg vaak voorkomen binnen PO. Wat erg
goed werd ontvangen waren de werkgroepen over stigma en weerbaarheid. Dit jaar was
deze werkgroep er voor het eerst. Het was een samenwerking tussen WDD en PO. De
werkgroep werd als erg leuk en interactief ervaren. De respons van de evaluatie was erg laag.
Waarschijnlijk komt dit doordat de evaluatieformulieren online worden opgestuurd. Er
zullen momenten ingeroosterd worden waarin de studenten de tijd krijgen om de evaluatie
in te vullen. IPE is er druk op het einde van het jaar. Hier is helaas niks aan te doen, omdat dit
logistiek niet mogelijk is.

- Op 31-05-2022 hadden Tim en Aniek een SR/OCMI-overleg. Hanneke Lips had nog wat
vragen gesteld over de voordracht van Noa (studentlid Opleidingscommissie), waardoor ze
over de richtlijn van drie termijnen gaat. Er is een mailtje toegestuurd ter verduidelijking.
Het OER-punt over de follow-up van de verbeterpunten voortkomend uit de evaluaties is
besproken. Daniëlle, voorzitter van het OCMI, legde uit dat soms de nuance in de follow-up
mist, wat zorgt voor verwarring en daarmee ook voor ruis kan zorgen.

- Op 31-05-2022 hadden Tosca en Aniek een afspraak over de Onderwijsevaluaties in de OER.
Floris Wiesman en Erik Joukes stelden voor om de Studentenraad niet meer aanwezig te
laten zijn bij de onderwijsevaluaties. Dit omdat dit niet behoort tot de rol van de
Studentenraad, omdat de Studentenraad soms te laat was of eerder weg moest, het zou
zorgen voor ruis en omdat het zou zorgen voor een glijdende schaal: de Studentenraad die
zich steeds met meer wil bemoeien. Tosca en Aniek hebben de importantie van de
aanwezigheid van de Studentenraad toegelicht en er is besloten om dit niet te wijzigen onder
de voorwaarde dat de Studentenraad op tijd komt en niet eerder weg gaat of niet komt en er
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een OER-overdrachtsdocument komt waarin punten staan die eerdere jaren niet zijn
doorgevoerd, zodat deze discussie zich niet zal herhalen.

- Op 25-5-2022 heeft Aniek een Centrale Studentenraad/Facultaire Studentenraad (CSR/FSR)
overleg gehad. De promotie van de Studentenraad is besproken. De Centrale Studentenraad
(CSR) is niet helemaal blij met de promotie vanuit het College van Bestuur (CvB). Bij de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) was het niet duidelijk welke regels er waren voor de
promotie, waardoor ze op het laatste moment nog veel wijzigingen moesten doen.  Bij de
Faculteit der Economie en Bedrijfskunde is er een pilot gestart met bijles van peers. Dit wil
de faculteit wellicht gaan implementeren om de kansengelijkheid te verbeteren. De pilot
werd erg goed ontvangen, er waren binnen hele korte tijd erg veel aanmeldingen.

- Op 30-05-2022 hebben Aniek en Tosca een Studentenraad/Dienstencentrum SR/DC-overleg
gehad. De studieadviseurs gaan wellicht een follow-up enquête eruit gooien, om verder uit te
zoeken waar er verbeterpunten zijn. Er is een projectleider voor project modernisering
faculteit (MoFa) gevonden. Voor de werkgroep moeten we kijken wie we hierin zouden
willen zien.

- Op 31-05-2022 hebben Aniek en Tosca een bespreking betreffende kaderbrief UvA 2023 en
begrotingscyclus gehad. De laatste wijzigingen voor de begrotingscyclus zijn besproken.
Aniek gaat de definitieve versie maken en deze sturen naar de betrokkenen. Ook zal Aniek
een afspraak plannen met de nieuwe raad over de begroting. Wat betreft de kaderbrief van
de UvA is er al input vanuit het AMC geweest. De problemen met (stimulering europees
onderzoek) SEO en matching worden meegenomen in de bestuurlijke evaluatie van de
allocatie. Momenteel is de kaderbrief nog beleidsarm, dit komt doordat er nog veel
onduidelijkheid is over het regeerakkoord en de begroting hier zeer vanaf hangt. Er komen
meer gestructureerde gesprekken over de diensten op de Faculteit der Geneeskunde (FdG)
tussen het AMC en de UvA.

- Op 1-6-2022 hebben Aniek en Tosca een informeel overleg met de vicedecaan gehad. Saskia
heeft het artikel van Folia gelezen over de democratie binnen de faculteit. Ze wil graag actie
ondernemen en Evrim, de schrijver van het artikel, uitnodigen op gesprek. Saskia benoemde
dat de vraagstelling in onze enquête betreffende internationalisering en AV voor een
vertekend beeld kunnen zorgen. Wat betreft Theo: wordt bij de harmonisatie van het
Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO) bedoeld dat de ondersteunende diensten
harmoniseren en de inhoud en financiën gescheiden blijven. Frida heeft hetzelfde gedaan op
het niveau van VUmc en AMC. De taak van Theo zal ook zijn om deze inhoud en financiën
gescheiden te houden. Saskia attendeerde ons erop dat we alert moeten blijven op eventuele
komende belangenverstrengelingen en dit bij haar kunnen melden. Saskia zal de nieuwe
raad hierbij helpen en tweewekelijks met hen om tafel gaan. Alberts taken kunnen deels
uitbesteed worden, waardoor het qua uren besteding goed moet komen. Wat betreft PO
vertelde Saskia dat zij van mening is dat de leerlijn op de schop moet, wel pas nadat AV goed
is.

11. DB Update (5 min)
Er is geen DB update mondeling toegelicht.
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12. Procesevaluatie positief adviseren bestuursreglement

Mondeling toegelicht.

13. Verplicht onderwijs master GNK

Vanwege de lage opkomst bij onderwijs is er in de master Epicurus sprake van het verplicht

maken van onderwijs. Het voorstel is om een minimum aanwezigheid van 80% te eisen, met

als consequentie mogelijk een aantekening in het portfolio voor professioneel gedrag. Dit is

echter nog niet helemaal zeker. Naast de lage opkomst ansich speelt ook dat studenten door

het missen van het onderwijs belangrijke kennis missen, en dat sommige docenten hebben

aangegeven op deze manier geen les te willen geven. Het onderwijs is nu overigens ook al

verplicht, maar er zijn nu geen consequenties voor afwezigheid.

Tosca en Jarno vragen zich af waarom er een minimum gehanteerd zou worden. Tosca denkt

dit wellicht administratief het makkelijkst is. Dafne weet dat bij de oude master duidelijk

wordt aangegeven wanneer iets verplicht is, maar dat de docent zelf uiteindelijk ook niet

altijd goed weet wanneer iets verplicht is. Ook geeft ze aan dat de masteropleiding niet

helemaal weet wat de opkomst van studenten nu precies is. Extra beeldvorming over

aanwezigheid is daarom nodig. Docenten hebben de aanwezigheid wel eens gerapporteerd.

De uitkomst was niet erg hoog, tussen 30% en 60% meestal. Dita hoort van sommige

coassistenten dat ze gedemotiveerd zijn door bijvoorbeeld een rooster met veel vrij te

besteden tijd tussen de verplichte lessen en enige nutteloos bevonden lessen. In de CoRaad

is dit ook besproken en een lage opkomst bij mentoraat komt vaker voor, aangezien eerdere

lessen waar men dan geweest was wel eens niet nuttig werden gevonden en daarmee de

opvolgende lessen ook als nutteloos bestempeld werden. Daarnaast kijken veel mensen op

rooster.uva.nl, hier staat de informatie niet altijd goed. Er zou op Canvas gekeken moeten

worden hiervoor. Ook dekt de titel de lading niet altijd. Roosters met veel tussenuren is niet

echt besproken. Wel is besproken dat docenten niet altijd komen opdagen wat ook niet erg

motiverend is.

De Studentenraad heeft in dit stadium nog de mogelijkheid om hier redelijk wat input op te

geven. Eerst gaan we het hebben over wel of geen verplicht onderwijs en daarna over de

vorm ervan.

Verplicht onderwijs

1. Argumenten voor:
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a. Er wordt door de opleiding opgemerkt dat studenten die onderwijs missen

ook degenen zijn die o.a. te weinig beoordelingen halen

b. Voorbereidend onderwijs is belangrijk om goed voorbereid het coschap in te

gaan

c. Voorkomen verlies van docenten

d. Mensen nemen het onderwijs misschien serieuzer hierdoor waardoor ze

vervolgens meer leren

e. Meer aanwezigheid zorgt ook voor betere leersessies voor de mensen die er

zijn (meer input en interactie mogelijk)

f. Studenten bereiden zich dan niet voor op een vakantie met mogelijk wat

onderwijs, maar gewoon onderwijsweek (idee dat het nu rustige weken om

uit te rusten zijn i.p.v. voorbereiding op coschap)

2. Argumenten tegen

a. Verlies van flexibiliteit voor studenten.

b. Het is de eigen verantwoordelijkheid van een student, zeker in de master

c. Er zijn minder ingrijpende maatregelen die eerst overwogen zouden kunnen

worden (bv. aangeven dat het onderwijs al verplicht is)

d. Niet differentiëren tussen essentiële kennis en ‘leuk onderwijs’ (bijvoorbeeld

genitaal onderzoek).

Consequenties:

Aantekening professioneel gedrag

1. Argumenten voor

a. toepasselijk, aanwezigheid is onderdeel van professioneel gedrag

2. Argumenten tegen

a. wat is de concrete consequentie hierbij? moeten mensen dan remediëren

alleen hiervoor?

b. Aanwezigheid onderwijs heeft overwegend weinig te maken met

professioneel gedrag

Ingangseis voor coschap

1. Argumenten voor
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a. logische consequentie, aangezien het gaat om voorbereidend onderwijs

2. Argumenten tegen

a. Heftig

Gesprek met commissie professioneel gedrag

Inhaalmoment/inhaalopdracht

Geen consequentie

Dafne vindt verplichten lastig en vindt eigen verantwoordelijkheid belangrijk, maar vind ook
dat je niet zomaar allerlei onderwijs mag missen. Zij ziet liever geen 80/20 verdeling, maar
wel verplicht stellen van belangrijk onderwijs. Tosca, George en Tim zijn het hiermee eens.
Stan hoopt dat er geen verlies van docenten in deze situatie zal optreden. Jarno vindt het
lastig, maar denkt wel dat belangrijke lessen verplicht moeten zijn. Roos vindt aan de ene
kant dat lessen verplicht moet zijn en begrijpt niet waarom studenten niet naar de lessen
zouden gaan. Ze zou willen kijken naar wat er dan zo mis is aan de lessen. Misschien is het
een optie om een eerste fase verplicht maken zodat studenten bij een tweede fase nog steeds
het idee en het ritme hebben dat ze wel naar de lessen moeten komen. Aniek vindt dat er
andere mogelijkheden dan een 80/20 verdeling zijn waarmee betere opkomst behaald kan
worden, zoals door te communiceren dat een les verplicht is en dan ook aanwezigheid te
registreren of door een gesprek te voeren met studenten die heel weinig naar de lessen
komen. Zij pleit dus vooral voor geen 80/20 verdeling, maar zou eerst andere mogelijkheden
willen zien, zodat studenten zelf het gevoel van regie kunnen hebben. Roos vindt niet dat
geneeskundestudenten in dit thema een eigen regie horen te hebben of ze wel of geen
onderwijs volgens. Ze vindt dat geneeskundestudenten een grote verantwoordelijkheid
hebben met patiëntencontact waar voorbereiding in de vorm van onderwijs bij hoort. Er
wordt wel eens gesteld dat coassistenten zich onvoorbereid voelen. Registratie van
aanwezigheid moet juist bijdragen aan voorbereid zijn. Tosca vindt dat je als toekomstig arts
je taken en aanwezigheid serieus moet nemen. Dafne kan zich voorstellen dat als je het
gevoel hebt dat wanneer lessen niet bijdragen, je dan niet komt, ook al zou ze zelf wel
komen. Onderwijs is namelijk ook een moment om samen te komen en kletsen over het
coschap. Dit sociale aspect moet niet over het hoofd worden gezien. Dita vindt het lastig
aangezien het eigenlijk de eigen verantwoordelijkheid van de studenten is. Ze denkt dat
eerst uitgezocht moet worden waarom studenten zo weinig naar de lessen komen. Als
roostering inderdaad meespeelt dat eerst aanpakken voor over te gaan naar verplichting.
Daarnaast kan openheid zorgen voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel als studenten
weten dat het zo erg is voor docenten. Als openheid niet blijkt te werken dan kunnen we
weer het gesprek openen en dan zou Dita eerder voor alles verplicht zijn, met afmelding als
je ziek bent. Jarno en Aniek vinden dit een goed punt. Tosca vindt daarnaast dat het aantal
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contacturen niet zo hoog is dat het een goede reden zou zijn om niet naar de lessen te
komen. Studenten hebben namelijk niet elke dag onderwijs. Het onderwijs goed evalueren
duurt best lang. Wellicht zou gecommuniceerd kunnen worden naar studenten dat de lessen
verplicht zijn om te kijken of dit werkt. Roos vroeg zich af wat de rol van de SR hierin is.
Eigenlijk weeg je de vrijheid van student op tegen dat wij het belangrijk vinden dat de
studenten naar de lessen gaan. Het registreren van aanwezigheid voelt dan raar. ‘Wat goed is
voor de student’ staat tegenover ‘wat de student zou willen’ lijkt het. Dafne stelt voor om aan
studenten te vragen waarom ze wel/niet naar bepaalde lessen gaan.

Dafne denkt dat consequenties van niet naar de lessen komen afhankelijk moet zijn van
hetgeen je mist en de reden waarom je iets mist. Tosca wil idealiter geen consequentie
behalve wanneer de student erg belangrijke onderwijsmomenten mist. Zij vindt dat de
student in dat geval niet mag beginnen aan de coschappen. George zou zowel in oplossingen
vanuit opleiding proberen te denken en beginnen met geen consequenties maar wel
registratie van aanwezigheid zodat je concrete data van de daadwerkelijke opkomst krijgt.
Tim heeft nog geen duidelijke voorkeur. Hij vindt dat er een tendens is van alles in de
geneeskundeopleiding onder professioneel gedrag scharen, terwijl in zijn ogen niet altijd
aanwezigheid van onderwijs daaronder valt. Hij is het dus eigenlijk wel eens met Dafne. Hij
denkt dat er dan ook een inhoudelijke consequentie moet zijn voor het missen van
onderwijs. Stan sluit zich aan bij Tim. Hij vindt het beeld van aanwezigheid nu nog te vaag.
Hij is het met Dafne eens dat belangrijk onderwijs in ieder geval gevolgd moet worden
omdat je anders niks aan je coschappen hebt. Jarno vindt dat wanneer iets de mentor opvalt
hij/zij hierover met de studenten moet praten. Roos is het met Jarno eens. Ook vindt zij dat
in onderwijs duidelijk staat wanneer iets verplicht wordt. Aniek denkt dat het registreren
van aanwezigheid zou helpen bij een hogere opkomst van studenten bij de
onderwijsmomenten. De essentie hiervan is dat je voorbereid je coschappen ingaat, zodat je
weet wat je aan het doen bent.

Tosca gaat aan Sabrine vragen of zij document aanwezigheid, die zij had uitgevraagd, kan
mailen.

Hier hebben we het volgend week nog eens  besluitvormend over.

14. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

15. Rondvraag
- Tosca: Iemand bezwaar tegen het verplaatsen van het overleg FSR VU-UvA van 24 augustus

naar 23 augustus, veel van hun raadsleden zijn dan namelijk verhinderd. Dit wordt
verplaatst.
2. Kan iemand de vergadertafel voor mij meten en doorgeven? Aniek meet dit woensdag op.
3. Is het huisje voor de overdracht al geboekt? Nog niet, maar zijn we mee bezig. Alles is best
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duur die periode, zo 2000 euro. We hebben 1750 euro budget. Eerdere raden hebben wel
eerder ook al 2000 euro uitgegeven. Voor 1820 euro zou er een Center Parcs huisje geboekt
kunnen worden in Drente. Stan gaat aan Dita vragen of dit financieel mogelijk is.  Jarno gaat
voor de zekerheid nog naar een betere locatie kijken.
4. Hoe staat het ervoor met de aanbevelingsbrief van de decaan? (Deze zouden we namelijk
als promotie voor raadsleden gebruiken wat helaas niet meer is gebeurd). Stan is hier nog
niet mee bezig geweest, maar gaat het oppakken.
5. Kan er iemand naar de brainstormsessie over het onderwerp diversiteit/inclusie van de
studenten diversity officers? Het is op Woensdag 15 juni 2022 van 17.30 tot 19.00 op het
AMC en je krijgt gratis pizza. Nee.

- Fabiënne: 1. Moet ik nog iets doen voor het regelen van badge en bankrekeningnummer
doorgeven? Stan gaat dit appen.
2. Is het OTGEN/OTMI overleg morgen of overmorgen? Want volgens mij kreeg ik voor zowel
morgen als overmorgen een uitnodiging van het opleidingsteam, kan dat kloppen? Is ergens
een duidelijk overzicht van alle data qua overleggen? Overzicht zijn de afspraken via de
agenda. OTGEN/OTMI zijn volgende week.
3. Tot wanneer zijn de PV’s en overleggen ivm vakantie? We zijn vrij vanaf maandag 25 juli
tot en met zondag 21 augustus.

- Aniek kan niet naar het gang overleg. Tosca gaat.

16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

17. Nieuwe agendapunten
- Een besluitvormend vergaderstuk betreffende OER bachelor GNK.

- Oordeelsvormend bespreken of de discussie, over dat er weinig over onderwijs in de

kaderbrief staat, ingestemd moet worden of nog een keer bespreken moet worden.

- Het nog eens hebben over de aanwezigheid van studenten bij verplicht onderwijs.

18. Nieuwe actielijst

Aniek 1. Gaat vragen of algemeen directeur een UvA-functie betreft of ook
geharmoniseerd wordt
2. Gaat agenda informeel overleg Albert/Saskia/Hanneke/SR sturen
3. Gaat de agenda versturen naar OTgen voor het OTgen/SR-overleg
4. Stuur ook aparte tabellen voor bachelor en master naar de OTgen
5. Gaat een gesprek aan met Denise Dijkstra om te bespreken wat
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation (EBIDTA)
precies inhoudt en of de personeelsstop effecten heeft, en zo ja, welke.
6. Meet de vergadertafel en geeft maten door aan Dita.
7. Aniek gaat de situatie over het positief adviseren bestuursreglement
kort beschrijven in overdrachtsbestand.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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8. Aniek gaat de definitieve versie van de begrotingscyclus maken en
deze sturen naar de betrokkenen
9. Gaat aan de vorige FSR vragen hoe de discussie over het ontbreken

van onderwijs in de kaderbrief is afgelopen.

10. Gaat een afspraak plannen met de nieuwe raad over de begroting

Stan 1. Gaat een verdeling maken voor het aanpassen van het
overkoepelende inwerkboek van de SR
2. Gaat voor Fabiënne een badge regelen en uitbetaling regelen.
3. Gaat aan Dita vragen of het financieel mogelijk is om een huisje van
1820 euro in Drenthe te boeken voor het weekend.
4. Gaat aan de slag met de aanbevelingsbrief van de decaan als
promotie voor raadsleden.

1.
2.
3.
4.

Tosca 1. Gaat het vergaderstuk over sociale veiligheid schrijven voor het
OTgen/SR-overleg
2. Gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje opgehangen
worden
3. Gaat het besluitenboek fixen
4. Gaat de presentatie voor het jaarverslag plannen
5. Gaat aan Sabrine vragen of zij document over aanwezigheid, die zij
had uitgevraagd, kan mailen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tim 1. Bepalen wie de besluitenlijst gaat invullen voor het
OTgen/SR-overleg

1.

Jarno 1. Gaat het vergaderstuk over de motivatie van studenten voor het

OTgen/SR-overleg schrijven

2. Gaat naar andere locaties kijken voor het huisje voor het weekend.

1.

Dita 1. Gaat de besproken meubels bestellen (samen met George en Jarno) 1.
2.

Roos 1.
2.

George

Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

DB
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Iedereen 1. Gaat kijken welke dossiers er precies zijn in het jaarverslag
2. Gaat zijn/haar deel schrijven in het jaarverslag

1.
2.
3.

CoBa 1. Gaat (informeel) aan de slag met het feit dat vacatures niet genoeg
ingevuld worden.

1.

PR 1. Gaat de top 10 brief delen op de sociale media 1.

19. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21:10 uur.
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