
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 01-11-2021

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Jarno de Haas, Tobia Beshay
(online), Dita Bolluyt, Roos van Rhijn, Dafne Umans

Afwezig

Gast

Notulist Anne Sturkenboom

Agenda
1. 5 min Puntje persoonlijk Update

Opening Om 18:50 uur

2. 2 min Post in/uit en afspraken Informerend

3. 2 min Notulen OTMI/SR overleg Vaststellen

4. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

5. 5 min Updates Update

6. 1 min Mededelingen

7. 1 min Vaststellen agenda Informerend

8. 10  min Taskforces n.a.v. jaarplan Beeldvormend

9. 25 min Facultaire begroting Besluitvormend

Pauze

10. 10 min Agenda OTgen/SR-overleg Besluitvormend

11. 10 min Enquête Oordeelsvormend

12. 10 min Herstructurering SR/CoMI 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 20.25 uur

Pagina 1 van 12
Notulen plenaire vergadering, 01-11-2021



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

Opening
Aniek opent de vergadering om 18:51 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- Raad van Bestuur: Benoeming vicedecaan valorisatie van onderzoek
- Raad van Bestuur: Benoeming Guillaume Jetten tot de Raad van Toezicht (RvT)
- Laura Overwijk Rodriguez: Opzegging lidmaatschap Studentenraad

- Noordwest ziekenhuisgroep: Capaciteit coschap kindergeneeskunde kan per 10/2022 van 4

naar 6 coassistenten.

3. Notulen OTMI/SR overleg

Wie Wat

OTMI via het mentoraat communiceren worden hoe
een student om kan gaan met het onveilige
gevoel m.b.t. COVID.

OTMI gaat kijken naar de mogelijkheden om de
LinkedIn-pagina beschikbaar te maken voor
MIKpunt, de huidige studenten en de SR.

Er komt een leuk concept, het E-health lab, waar MI en geneeskunde samen kunnen werken
op een innovatieve manier.

De notulen van het OTmi/SR-overleg van 20-10-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat samen zitten met Stan, Evrim en Sarah voor de facultaire
begroting + een adviesbrief schrijven

1. gedaan

Stan 1. gaat kijken naar de verschillen van geld naar DSSD en
studieadviseurs
2. gaat samen zitten met Aniek, Evrim en Sarah voor de facultaire
begroting + een adviesbrief schrijven
3. mailt de bijdrage voor de studentennieuwsbrief naar Jarno

1. gedaan

2. gedaan

3. gedaan
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Tosca

Tim

Laura

Jarno

Tobia

Dita 1. gaat Albert terugmailen over de bankrekening 1. gedaan

Roos 1. gaat een vergaderstuk voor de overkoepelende thema van het
jaarplan voorbereiden (voor 1 november)
2. gaat promotie plaatsen over de NSE van de MI

1. gedaan

2. nog niet

Dafne

Anne

DB

Iedereen 1. doet zijn/haar taken voor de jaarplanpresentatie 1. gedaan

De notulen van 25-10-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op 26-10-2021 heeft Aniek een gesprek gehad met Projectteam Programma

Onderwijslogistiek (POL). Er komt een kennisbank met informatie over onderwijslogistiek
voor onderwijsmedewerkers (m.u.v. coördinatoren). ICT van de Faculteit der Geneeskunde
(FdG) loopt achter, er wordt een business analyst ingeschakeld. Er gaan trainingen gegeven
worden voor onderwijslogistiek. Studenten worden gevraagd voor het reviewen van de
UvA-app/site.

- Op 26-10-2021 heeft Aniek een Instituut van Onderwijs en Opleiden (IOO)-Corona overleg
gehad. Vanuit de medische directie is er een informele ‘nee’ gekomen over het gebruik van
CZ-4 voor studenten. Er wordt een nieuw plan aan ze gepresenteerd: het afzetten van de
looproute met schotten. Hopelijk leidt dit tot een formele ja. Verder wordt er gekeken naar
de mogelijkheden om onderwijsruimtes van het Skills Centre en de IWO-zalen  te gaan
gebruiken voor onderwijs. Corien Meijer gaat achter de services (AH to go) op het J-plein
aan.

- Op 28-10-2021 hebben Stan en Aniek een gesprek gehad met Jenny (Finance & Control) over
facultaire begroting. Dit zal bij het agendapunt toegelicht worden.

- Op 29-10-2021 hebben Stan en Aniek een gesprek gehad met Albert Kok over de facultaire
begroting. Ook dit zal verder in het agendapunt toegelicht worden.
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- Op 19-10-2021 heeft de Commissie Master (CoMa) een commissievergadering gehad.
Update SAS besproken; Dafne heeft het probleem SAS verdeling bij IJbelien Jüngen
(coördinator) aangekaart, zij vindt het ook een probleem die al bekend is en waar ze actief
mee bezig is. Samenwerking CoRaad besproken, verschilt per jaar hoe actief ze zijn in
onderwijs problemen en activiteiten. Besproken dat zij zich meer gaan focussen op
activiteiten en gesignaleerde problemen in het onderwijs via Dafne aan ons doorspelen.

- Op 25-10-2021 heeft Tosca deelgenomen aan de evaluatie van Honours Master. Het
honoursprogramma is nu meer gestructureerd t.o.v. het oude programma. De begeleiding is
nu intensiever, studenten worden begeleid door juniormentoren. Er is nu een startmoment
per jaar in het voorjaar. De coördinator van honours heeft haar aanspreekpunt verloren met
het vertrek van JH Ravesloot als opleidingsdirecteur, en er is nu een gesprek gepland met
haar en mensen van de bachelor en de master om dit recht te zetten. Daarnaast liep het
werven van mentoren tot nu toe via via, dit gaat op een formelere manier vanuit de opleiding
gebeuren.

- Op 26-10-2021 hebben Roos en Dita een gesprek gehad over de voortgang van de nieuwe
master. Themalijn AV willen wij een master dossier van maken, Sabrine ziet liever een
dossier over alle themalijnen. AV is breder dan alleen de wetenschappelijke stage. Tosca
buigt zich hierover. Toetsbeleidsplan kritisch doorgenomen en vragen over voornamelijk de
VGT gesteld. Wij moeten de Canvaspagina doornemen om te checken of alles zo duidelijk is.
In de wandelgangen blijkt dat Kaltura (programma voor filmpjes) niet goed werkt, gaan wij
checken wat precies niet. Update: er blijkt geen probleem te spelen in eerste co groepje.

- Op 29-10-2021 heeft de CoMa een informeel overleg gehad. Egmond aan Zee (symposium/
weekend voor mentale gezondheid) gaat weer door voor Curius+, voor Epicurus zit dit meer
in het thema ‘goede zorg’. Jaarplan doorgenomen; SAS verdeling blijft een probleem. Nieuwe
coördinator IJbelien Jüngen spreekt plekken aan die te vroeg verdelen, wij blijven doorgeven
waar het misgaat. Balletje opgegooid om eerder een informatie mail te sturen zodat
coassistenten niet te vroeg gaan regelen. Tevens aan het kijken naar nieuwe SAS
specialismen. Internationalisering veel plannen voor die lopen. Ook internationalisering ‘at
home’. Gevraagd of e-learnings van Epicurus ook toegankelijk kunnen worden gemaakt voor
Curius+. Nog niet veel modules af en deze specialismen zijn al afgerond. Aangegeven dat
e-learnings voor reeds afgeronde coschappen ook nuttig zijn. Carrière buiten het ziekenhuis;
is de opleiding enthousiast over, zou meer aandacht moeten naar extramurale specialismen.
Zien dit niet echt als een taak voor de opleiding, opperen meer om deze bij bijvoorbeeld
speeddaten met specialisten en medische carrièredag te betrekken. Of om een platform te
maken met ervaringen. Programmatisch toetsen; wij hebben een Google forms gestuurd
naar de eerste groep met acht responses. Opleiding heeft maar zes responses, heeft liever
niet dat er teveel wordt geëvalueerd want overkill. Wij gaan via insta mensen aanzetten om
evaluaties in te vullen en vragen of we mee kunnen kijken met de evaluaties van de
opleiding.

- Op 26-10-2021 heeft Tosca deelgenomen aan een brainstorm over de wachttijd course op
Canvas. De wachttijd course op Canvas is inmiddels in de maak. Het plan is om deze alleen
beschikbaar te stellen aan studenten die al een startdatum hebben, en niet aan studenten die
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zich nog niet ingeschreven hebben voor de master. Monique wil niet dat dingen dubbel staan,
dus als iets op de wachttijd course komt moet het van de a-z lijst worden gehaald. Hier werd
aangedragen dat deze wordt opgeheven, het is nog onduidelijk.

- Op 28-10-2021 heeft de Commissie Medische Informatiekunde (CoMI) het vak MAM01
geëvalueerd. Eerste keer evaluatie van dit mastervak MI. Alle uitkomsten besproken,
belangrijkste punten waren: iedereen is geslaagd, opdrachten waren leerzaam en van goed
niveau, Canvasstructuur moet verbeterd worden was niet overzichtelijk.

- Op 27-10-2021 heeft Tim de Honours bachelor geneeskunde geëvalueerd. De
Informatievoorziening blijft probleem. Er komt een meeting van Honourscoördinator met
Ulla en/of Gabor om het gehele programma te bespreken (dwz. informatievoorziening,
positie in relatie tot het reguliere curriculum, balans in het programma tussen verplichte
versus keuze-onderdelen en verdieping versus verbreding, selectie van studenten). Wij
moeten bedenken en navragen of er studenten bij mogen zijn + welke gremia dan. Studenten
moeten deelname aan een summer school (=verplicht onderdeel) zelf betalen. Dit kan
ongelijkheid geven. De vraag kwam op of het International Office bijv. beurzen verstrekt
hiervoor.

Tosca gaat uitzoeken waar de decaan overleggen gepubliceerd worden.

6. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen besproken.

7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. Taskforces n.a.v. jaarplan (26 minuten)

Op basis van de overkoepelende thema’s in ons jaarplan zijn er Taskforces bedacht.

Sommige thema’s zullen wat meer tijd in beslag nemen dan andere. In dat geval zal deze

Taskforce bestaan uit meer raadsleden.

Het is belangrijk dat je de Taskforces niet als een aparte commissie of enorme last ziet

maar juist als een stok achter de deur.

Ook al zijn de jaarplannen verdeeld, de SR zal deze overkoepelende punten ook moeten

gaan verdelen om de krachten te koppelen. Een Taskforce wil de SR niet te breed trekken,

de plannen moeten concreet blijven.

Taskforces:

Mental Health: Aniek, Tobia, Dita en Dafne.

Diversiteit: Dafne, Tosca en Dita.

Toekomstbeeld als arts: Dita, Roos

Student & Wetenschap: Jarno
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Duurzaamheid: Tosca, Stan, Tim

Internationalisering: Dafne en Tobia

Dossier:

Master keuzes: zal worden verdeeld onder CoBa en CoMI

Honours: reeds verdeeld

Intergratie MI en GNK: zal worden verdeeld onder CoMI

Dafne zal een lijst maken over alle Taskforces en dossiers die iedereen heeft.

Achtwekelijks zal er een tabel besproken worden op de PV die ingevuld zal worden voor

aanvang. Aniek zal om de acht weken op de DB agenda zetten dat dit besproken zal

worden.

9. Facultaire begroting (75 minuten)

Vorige week hebben Stan en Aniek gesprekken gevoerd met het Instituut voor

Onderwijs en Opleiden (IOO), Finance & Control (F&C) en de Ondernemingsraad (OR).

We hebben met Jenny (F&C) afgelopen week een gesprek gehad, waarin wij ons

ongenoegen over het gebrek aan informatie hebben geuit. We werden weer verwezen naar

Albert Kok voor meer informatie, echter deze informatie was nog steeds in de vorm van

tekst voor het jaarplan van het IOO (bijlage XI), een financieel plaatje hierbij hebben we

nog niet ontvangen. Tijdens de bespreking met het IOO, F&C en de OR (19-10-2021)  bleek

dat het wenselijk zou zijn als wij iets in onze adviesbrief zouden zetten over oneerlijke

verdeling van budgetten. We hebben tijdens het gesprek met Jenny besproken wat de rol

van de SR kan zijn in de verdeling van het geld van de UvA naar de faculteiten. Gezien onze

adviesbrief naar de RvB gaat, kunnen wij hen alleen stimuleren om de herijking te

stimuleren op centraal niveau.

Ons ongenoegen betreft het gebrek aan informatie over de facultaire begroting hebben wij

ook bij het Hans/Saskia/SR-overleg geuit. Ook bij dit gesprek werden we verwezen naar

Albert Kok. We hebben vermeld dat de reactie die we hebben ontvangen op onze

adviesbrief van de kaderbrief onvoldoende was.

Het is de Studentenraad onduidelijk voor wanneer er punten ingebracht moeten worden

voor de IOO-begroting. Het is dus zaak om zo snel mogelijk onze punten te delen. Dit zal op

een volgende agenda besproken worden.
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Onze deadline voor de adviesaanvraag is te laat om iets teweeg te kunnen brengen. Dit

willen we graag in de brief vermelden.

We willen het zo snel mogelijk gebeurd zien, maar binnen één of twee jaar is bijna niet

mogelijk, dus dit is een reëel doel.

We willen eraan toevoegen dat we een voorstel voor de lange termijn willen van de opleiding

zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met negen stemmen voor

het feit dat wij geen inhoudelijk advies kunnen geven over de concept facultaire begroting

2022, omdat het gaat om een wenselijke nulbegroting.

Als laatste willen we nog toevoegen dat we te laat om advies gevraagd zijn. Dit willen we

opbouwend formuleren.

De adviesbrief over de concept begroting is besproken en aanpassingen zijn genoteerd.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt acht stemmen voor en

met een stem onthouding voor het instemmen van de adviesbrief over de facultaire

begroting na aanpassing van de besproken punten.

Pauze

Aanvang 20:41 uur

Herstart 20:52 uur

10. Agenda OTgen/SR-overleg (20 minuten)

Volgend OTgen/SR-overleg is binnenkort (16 november), dus op 1 november moet de

agenda rondgestuurd worden.

Op de volgende OTgen/SR overleg zullen de volgende punten besproken worden:

- Capaciteitsproblematiek onderwijslocatie bachelor
- Faciliteitenplein J
- Update wachttijd
- Communicatie Canvas
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11. Enquête (15 minuten)

We gaan in december de enquête afnemen en hiervoor moet nog veel gebeuren. Er zijn nog

een aantal beslissingen die wij moeten nemen voor een ideale afname van de enquête. We

moeten bepalen of we de enquête fysiek of online af willen nemen. Indien wij dit fysiek

willen doen, dan moeten we een team promo hebben dat een plan opstelt voor het fysiek

promoten en afnemen van de enquête.

Bij Team Promo moeten we kijken naar bredere PR dan alleen Commissie PR. Dit wordt

anders te veel. Het is wel handig om de online promotie bij de Commissie PR te houden,

maar online promotie in jaar WhatsApp groepen bijvoorbeeld bij Team Promo.

We willen de enquête online in laten vullen. Dit zal een combinatie fysiek en online zijn.

In Team Promo zullen Jarno, Stan en Tim plaatsnemen.

Over de vragen zullen de dossierhouders buigen.

De vervolgstappen kloppen niet helemaal meer, Stan zal dit zo snel mogelijk aanpassen en

terugcommuniceren naar de SR.

12. Herstructurering SR/CoMI (25 minuten)

Laura heeft 26-10-2021 haar zitting in de FSR-FdG beëindigd. Dit betekent dat we

momenteel, een raad zijn met in plaats van tien stem bevoegden, negen stem bevoegden.

Op de PV van 8 november zullen we dit probleem besluitvormend bespreken. Tot die tijd

zal Aniek het voorzittersschap van Commissie MI op haar nemen, waarbij ze wat meer

taken dan normaal zal delegeren. Ook zal Pien bijspringen wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Momenteel zijn er drie paden die we kunnen belopen:

Pad 1:

We nemen geen raadsassistent aan en lossen het probleem intern op.

Pad 1a:

Iemand van de CoMI zal het voorzitterschap van de CoMI op zich nemen

Pad 1b:

Iemand van de CoMa/CoBa zal het voorzitterschap van de CoMI op zich nemen
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Voordelen:

- Het probleem is snel opgelost

- We lossen het probleem zelf op

- Alle raadsleden hebben evenveel kennis

Nadelen:

- Meer urenbelasting per raadslid

- Interne herverdeling (andere dossierverdeling bij pad 1b)

Pad 2:

We nemen een raadsassistent aan om het voorzitterschap van de CoMI op zich te nemen. De

huidige situatie zal zich voortzetten totdat de raadsassistent voldoende is ingewerkt.

Voordelen:

- Geen langdurige extra urenbelasting raadsleden

- Geen permanente interne herverdeling

- Eventueel een MI-student

Nadelen:

- Iemand met minder ervaring dan andere raadsleden zal een belangrijke functie

bekleden

- Naar buiten toe kan dit er apart uitzien (denk aan hoe het OCMI hierop zal reageren)

- De raadsassistent zal achterlopen in groepsbonding (en evt. ook vaardigheden, denk

aan de onze trainingen en ervaringen die wij al hebben opgedaan)

- Probleem oplossen duurt langer (sollicitaties etc.)

Pad 3:

We nemen een raadsassistent aan en iemand van de huidige raad neemt het voorzitterschap

van de CoMI op zich. De huidige situatie zal zich voortzetten totdat de raadsassistent

voldoende is ingewerkt.

Voordelen:

- Geen extra urenbelasting raadsleden

- Eventueel een MI-student

- ‘Ervaren’ iemand zal het voorzitterschap op zich nemen
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- Beter beeld naar buiten toe (laat zien dat huidige raadsleden gemotiveerd zijn voor

MI)

Nadelen:

- Interne herverdeling

- De raadsassistent zal achterlopen in groepsbonding (en evt. ook vaardigheden, denk

aan de onze trainingen en ervaringen die wij al hebben opgedaan)

- Probleem oplossen duurt langer (sollicitaties etc.)

Er is gepeild of de raad wél of geen raadsassitent wil aannemen, hieruit bleek dat de wens

was om wél een raadsassistent aan te nemen. Er zal volgende week bespreken hoe we dit

gaan invullen.

13. WVTTK
Uniformiteit nieuwe voorzitter CoMI.
We willen via de mail aankondigen aan OTmi dat de voorzitter van CoMI gestopt is. We gaan
aan SR ‘17-’18 vragen hoe zij omgegaan zijn met twee raadsleden die toen uit de raad zijn
gegaan. Dita gaat het nummer doorsturen, zodat Aniek en Tosca dit kunnen vragen.

14. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Bij de CSR: negatief advies van de facultaire begroting benoemen

15. Rondvraag
- Tosca: Iemand die warm wordt van deelnemen aan een focusgroep over de digitale agenda?

Hiervoor zou je deel moeten nemen aan minimaal twee workshops. → dit is een realisatie
van een UvA digitaliseringsplan, hier hebben wij helaas geen tijd voor.

- Tosca: Op 24 november hebben we 3 maandelijkse meeting met de FSR van de VU, zullen we
daarvoor nog even een keertje kennismaken? → Er was hier een datumprikker voor
uitgegaan, maar dit was niet gelukt. Tosca zal hiervoor een vergaderverzoek maken.

- Tim: Wat is de dresscode voor RvB? → Geen spijkerbroeken.
- Roos: Waar is het RvB diner? → Brasserie van Baerle, 18:00 uur
- Roos: Wie heeft StaVaZa kiesdistrict MI? → Er is nog geen StaVaZa hiervoor
- Dita: Hoe staat het ervoor met de naambadges → er is een voorbeeld ontvangen, maar deze

is niet mooi, dus dit zal verder uitgezocht worden.
- Dita: Complimenten aan Anne, fijn dat site met notulen up-to-date is! Voorstel PR: een keer

promoten dat onze notulen te lezen zijn op de site? → bedankt, Jarno gaat dit op de
Instagram zetten.

- Dita Laat: hoodies zijn geleverd in J1A-134, kan iemand ze op dinsdag woensdag of
donderdag ophalen? → iemand van DB zal dit doen
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- Dita: hoor je misvattingen over onderwijs/tentamens? Even uitvragen waar men dat heeft
gehoord. Verder idee: poster maken met ‘vragen/ onduidelijkheden over je rechten omtrent
onderwijs/ tentamens? Vraag het de SR!’ → Dafne zal hiervoor een poster maken. Aniek zal
hiervoor de templates doorsturen.

- Dafne: Wie van de bachelor heeft de uitkomsten van NSE? → Dit heeft Aniek doorgestuurd
naar de CoMa.

- Aniek: Wie wil er meedenken over een soort optreden (denk aan de anatomische les een
paar jaar geleden) voor bij de uitreiking van het eredoctoraat aan de uitvinders van het
mRNA vaccin voor COVID (Hans bracht dit op na de jaarplanpresentatie)? → Aniek en Tosca
zullen hierachter aangaan.

- Aniek: Is het een idee dat we vanaf voortaan niet de notulen ‘doorscrollen’, maar dat
iedereen belangrijke opmerkingen bovenaan de notulen zet? → Nee, dit is geen goed idee.

16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

17. Nieuwe agendapunten
- Punten voor IOO-begroting
- Aanwezigheid Raad overleg decaan, Dita zal dit schrijven
- Openheid van informatie, Dita zal dit schrijven
- Epsteinbar
- Enquête

Tosca gaat een gemeenschappelijk vergadering op facultair niveau uitzoeken.

18. Nieuwe actielijst

Aniek 1. zal om de acht weken op de DB agenda zetten dat de taskforces
besproken zullen worden
2. gaat contact leggen met raadsleden ‘17-’18 (+Tosca)
3. zal de template voor de posters doorsturen
4. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Tosca)

1.

2.
3.
4.

Stan 1. zal de vervolgstappen van de enquête herzien en communiceren 1.

Tosca 1. gaat uitzoeken waar de decaan overleggen gepubliceerd worden
2. gaat contact leggen met raadsleden ‘17-’18 (+Aniek)
3. zal hiervoor een vergaderverzoek maken voor 24 november
4. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Aniek)
5. gaat een gemeenschappelijk vergadering op facultair niveau
uitzoeken

1.
2.
3.
4.
5.

Tim

Laura
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Jarno

Tobia 1. gaat bij JVT 3 inventariseren welke practica en welke snijzaallessen
nu online gegeven worden

1.

Dita 1. gaat het nummer doorsturen van raadsleden ‘17-’18
2. gaat de agendapunt(en) van volgende week voorbereiden

1.
2.

Roos 1. gaat promotie plaatsen over de NSE van de MI 1.

Dafne 1. zal een lijst maken over alle taskforces en dossiers die iedereen heeft
2. zal een poster maken voor rechten/onduidelijkheden bij studenten

1.

2.
Anne

DB

Iedereen 1. CoMI: master keuzes dossier verdelen + integratie dossier verdelen
2. CoBa: master keuzes verdelen

1.
2.

19. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 22.18 uur.
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