
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 02-05-2022

Aanwezige
raadsleden

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

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. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

4. 1 min Mededelingen Informerend

5. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

6. 5 min Overdracht Beeldvormend

7. 20 min Invulling project MoFa Oordeelsvormend

8. 10 min Updates Update

9. 5 min DB update Update

15 min Pauze

10. 15 min Huishoudelijk reglement Oordeelsvormend

11. 20 min OTgen/SR-overleg Besluitvormend

12. 1 min WVTTK Informerend

13. 10 min Rondvraag Informerend

14. 5 min Evaluatie PV Informerend

15. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

16. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

17. Einde vergadering Om 20.50 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Aniek opent de vergadering om 18:48 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- Hans van Goudoever heeft de “Benoeming voorzitter divisie 3” kenmerk 22.02.095 gemaild
- De Raad van Bestuur heeft het vertrek Frida van den Maagdenberg aangekondigd, met

kenmerk 22.09.008
- UvAsociaal heeft ‘an appeal for solidarity and accessible democracy’ gemaild
- De SR heeft Hans van Goudoever het Advies benoeming opleidingsdirecteur MI met kenmerk

de U.22.09 gemaild.

Jarno gaat een afscheidscadeau regelen voor Frida van den Maagdenberg.

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat kijken naar het HR wat betreft quorum en hoe er gestemd wordt
als mensen afwezig zijn (+ Tosca)

1. kan eraf

Stan 1. gaat regelen dat er een opvolger is voor de ambtelijk secretaris voor
23 mei
2. gaat de studentassessor uitnodigen voor de PV
3. gaat de Diversity Commitment delen op de site

1. lopend
2. gedaan
3. gedaan

Tosca 1. Gaat bij R.J. Oostra langs om te praten over het fysiek maken van het
onderwijs van WDD-2.
2. Gaat de OC MI mailen over het besluit over de studentleden.
3. Gaat de brief over dhr. Joukes aanpassen en versturen.

1. gedaan
2. gedaan
3. gedaan

Tim

Jarno

Dita 1. gaat contact opnemen met de Diversity Office 1. nog niet

Roos

George

Dafne

Anne

PR 1. gaat de frontpage van de resultaten publiceren
2. gaat de Diversity Commitment delen op de sociale media

1. nog niet
2. nog niet

Iedereen 1. Gaat voor overmorgen reageren op de CoBo uitnodigingen. 1. nog niet
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Tosca gaat mailen met vragen over de kwaliteitsgelden.
Tosca geeft aan dat nog niemand naar de reactie van de uitnodigingen van de CoBo’s heeft
gekeken.

De notulen van 25-04-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen besproken

5. Vaststellen agenda
Het agendapunt UvAsociaal zal worden toegevoegd na de pauze. Het agendapunt
huishoudelijke reglement zal alleen beeldvormend besproken worden en voor de pauze
besproken worden. Nog extra zal het agendapunt raadsassistent masterlid na de pauze
worden toegevoegd.

6. Overdracht (10 minuten)
De verkiezingen voor de nieuwe raad komen eraan, dit betekent dat wij ook onze overdracht
op touw moeten gaan zetten. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen weet wat te doen staat.
Voor de verschillende functies binnen de raad moet een overdracht gemaakt worden. Denk

hierbij aan de vordering van de dossiers, de functieverdelingen binnen de commissies en de

algemene gang van zaken.

Op dit moment moeten we een overzicht hebben van de tijdslijn waarop we de relevante

zaken voor de overdracht klaar hebben.

Onderstaande tabel is gemaakt om een overzicht te creëren voor wanneer welke zaken af

moeten zijn voor de overdracht.

Tevens is als bijlage een aantekeningen document toegevoegd met zaken die wij in de loop

van het jaar als belangrijk voor de overdracht hebben ervaren tijdens ons eigen jaar.

Functieverdeling -DB

-PR

-Penningmeester

-Commissies +

voorzitters

Rond de week van 20

juni 2022. Dit in

verband met tentamen

op vrijdag in de week

van 27 juni.

Commissies Inhoud van de dossiers

gereed hebben om deze

1 juli 2022
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over te kunnen dragen

aan de nieuwe raad.

Overdrachtsweekend - Algemene overdracht

SR

- TAQT-training

- Bonding van nieuwe

Raad

2, 3, 4 september 2022

DB-overdracht Inhoudelijke overdracht

per functie

in augustus, af te

stemmen per individu.

Meekijken PV Nieuwe raad mee laten

kijken bij 2 PV’s.

Nieuwe voorzitter zit de

2ePV voor

22 augustus

29 augustus

Dita vraagt op welke dag precies de TAQT-training gepland is, omdat de CoMa op 2
september een informeel overleg hebben waar ze de nieuwe leden willen voorstellen.
Aniek geeft aan dat het handig is om van te voren een schema in te vullen met de functies en
welke ze wel en niet zouden willen. Dita vraagt wanneer het inwerkboek van de dossiers en
het overkoepelende inwerkboek van de SR klaar moet zijn. De deadline hiervoor wordt 1 juli.
Stan gaat een verdeling maken voor het aanpassen van het overkoepelende inwerkboek van
de SR. Tosca oppert dat er ook een DB-overdracht moet komen. Dit zal gemaakt worden
wanneer de functies verdeeld zijn. Dita oppert dat er ook meerdere afspraken in de mail
gezet kunnen worden, zodat de nieuwe raadsleden alvast kunnen aansluiten en weten
wanneer welke afspraken zijn. De commissies en het DB zal hier los van elkaar een overzicht
van maken zodat het mee gemaild kan worden.

7. Invulling project MoFa (27 minuten)
Tijdens het overleg met Hans van Goudoever, decaan, en Saskia Peerdeman, vice-decaan,
werd ons gevraagd te komen met een lijst van 10 dingen die wij graag anders zouden willen
zien op onze faculteit. Dit kan i.h.k.v. project Modernisering Faculteit (MoFa) zijn, maar ook
hier buiten werd ons gevraagd om na te denken over verbeterpunten.

Project MoFa bestaat uit drie pijlers: onderwijsfaciliteiten, entree en sfeer. Onder

onderwijsfaciliteiten valt o.a. de WiFi, de DSSD, de MB etc. Onder de entree valt hoe je

aankomt op de faculteit. Dit is breder dan alleen Plein J: het gaat ook over hoe je vanaf
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station Holendrecht aankomt. De sfeer gaat met name over het gevoel van welkom zijn op de

faculteit en het gevoel dat de faculteit dé plek is waar je moet zijn voor kennisoverdracht.

Aniek verduidelijkt de vraag van Hans van Goudoever. Hij heeft gevraagd om een lijst van

tien dingen aan te leveren met zaken die we anders zouden willen zien op de faculteit. Die

onderdelen hoeven dus niet per se onder de drie pijlers te vallen.

Hieronder de lijst met alle ideeën:

- WiFi

- Student is geen nummer

- Kelder/alle onderwijslokalen (L0)

- CZ-2 (stopcontacten/zitplekken)

- Het buitendeel voor de faculteit (nieuwe kunst, meer zitplekken, nieuwe tegels en

banken, groenvoorziening, schaduwplekken)

- Duurzaamheid (duurzame bouw van vernieuwing)

- Meer eetgelegenheden

- Watertappunt Plein J

- Meer werkplekken in de bibliotheek / renovatie

- Meer werkplekken elders op de faculteit (zoals op Roeters/elders in het ziekenhuis)

- Zalen die studenten kunnen huren voor samenwerken of vergaderen

- Bereikbaarheid studentenbalie (openingstijden)

- International Office meer in het daglicht zetten/bereikbaarder maken

- Studentenkeukentje

- E-health lab

- Plein J mooier

We hebben ook input gehad via Instagram:

- Meer extra-curriculaire activiteiten

- Betere voorzieningen buiten/meer ruimte buiten

- Meer internationale mogelijkheden voor studenten en in het onderwijs

- Eerder opnames colleges online

Dita oppert dat het punt duurzaamheid mogelijk meer als overkoepelend thema

toegevoegd kan worden. Tosca geeft aan dat de E-health lab al helemaal gefinancierd wordt

vanuit de kwaliteitsgelden.

Uiteindelijk is de Raad enthousiast over:
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- Meer ruimte buiten en voorzieningen verbeteren
- Meer internationale mogelijkheden inclusief bereikbaarder maken van International

Office
- Plein J (meubilair/inrichting/watertappunten)
- WiFi
- Student is geen nummer
- De kelder en onderwijslokalen
- Collegezaal 2
- Werkplekken (bibliotheek en samenwerkplekken)
- Bereikbaarheid studentenbalie uitbreiden

De PR gaat deze vraag extra en de bedachte lijst op de Insta publiceren voor meer input en
volgende week zal het opnieuw besproken worden.

8. Huishoudelijk reglement (11 minuten)
Tosca geeft aan dat artikel 5.2 in het Huishoudelijk Reglement, over stemming en het

quorum, wel juist beschreven staat. Onthouding en blanco tellen beide mee in het quorum.

Blanco telt mee voor het aantal stemmen (er zit dus gewicht aan je stem), onthouding echter

niet. Een voorstel is dus om het quorum toe te voegen aan de beschrijving van de blanco

stem..

Het quorum bedraagt nu de helft van de raadsleden. Echter, in de meeste van dit soort

documenten is het de helft plus één.

George vraagt of dit een aanpassing of een toevoeging is. Dit gaat Tosca vragen.

Dita zou ook graag ook de periode van drie maanden naar zes maanden aanpassen voor

het verantwoorden van de begroting.

9. Updates (7 minuten)
- Op 23-04-2022 is Aniek naar het Interfacultair Medisch Studentenoverleg voor voorzitters

(IMS VV) geweest. Bij het UMCG wordt er per jaar een overzicht gemaakt waarin staat wat is
aangepast aan vakken/het curriculum n.a.v. de evaluaties. Bij het UMCG hadden ze
pre-corona kroketten lunches, waarbij met de co-vertegenwoordiger van die afdeling samen
met de studenten gaat evalueren. Er zijn zorgen over de adaptieve iVTG. Het UMCG krijgt een
formatieve farmacotoets. Het nut van een farmacotoets is besproken. De vulling van de
studentenraad is besproken. VUmc heeft juist veel aanmeldingen. Bij het Radboud merken ze
dat er een stigma ligt op de SR. Bij het VUmc worden de vacatures voor OC-leden etc.
geplaatst op de vacaturesite van het Amsterdam UMC. In Rotterdam komen er focusgroepen
over hoe de opkomst van studenten hoger kan worden. Bij het UMCG lijkt de intrinsieke
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motivatie van studenten lager te zijn. De kennistoets bij de decentrale selectie  is daar
vervangen door een ander soort toets, waar de voorbereiding minimaal was, er zijn twijfels
of de correlatie tussen motivatie en de nieuwe soort toets. Het VUmc had begin dit jaar
problemen met de opkomst, maar na het stoppen van hybride onderwijs werd het beter. Er is
gediscussieerd over de collegezaal etiquette.

- Op 28-04-2022 hebben Stan, Aniek en Tosca een overleg gehad met Hans van Goudoever,
decaan en Saskia Peerdeman, vicedecaan. Er komt een sectorplan waarbij de faculteit geld
van de overheid krijgt. Onder dit plan valt en verkrijgen van meer vaste posities bij Medische
Informatiekunde, zodat die opleiding hoogwaardig blijft. De Studentenraad gaat uitzoeken
bij welke affiliatieziekenhuizen geen kerstpakketten worden uitgedeeld aan co-assistenten.
Hans en Saskia zullen vervolgens deze ziekenhuizen hierop aanspreken. Saskia zal de
WiFi-problematiek onder de aandacht brengen bij de betrokkenen. Hans en Saskia vonden
het invoeren van genderneutrale WC’s een goed idee. Tosca zal naar facilityservices mailen
met welke WC’s we genderneutraal willen. Een extra herkansing is besproken. Het is veel
moeite voor de opleiding, een mondeling (makkelijker) is bijvoorbeeld niet gelijkwaardig. De
vraag is om hoeveel mensen het gaat. Hans en Saskia zijn niet super enthousiast, Hans zegt
in principe nee. Saskia gaat nog overleggen met het bachelorteam. Bij verzwarende
omstandigheden is het altijd mogelijk om via de studieadviseurs of de examencommissie een
uitzondering aan te vragen. De notulen van dit overleg zullen vanaf heden na het instemmen
gepubliceerd worden op onze site, Hans en Saskia keurden dit namelijk goed. Wat betreft
internationalisering werd ons verteld dat we bij Erik Beune moeten zijn. Hans vroeg ons, de
gehele raad, om een langere zittingstermijn te overwegen t.b.v. de continuïteit en
kennisoverdracht. We zullen bij het inwerken ook de nieuwe raad hiervan op de hoogte
stellen. De stand van zaken m.b.t. project Modernisering Faculteit (MoFa) is dat Saskia
gesproken heeft met een mogelijke projectleider. Zij gaat bij alle gebruikers langs om te
kijken wat de wensen zijn. Volgende maand geeft zij uitsluitsel over of zij dit project op zich
neemt. De drie elementen zijn de look en feel van de faculteit (sfeer), onderwijsfaciliteiten,
de entree van de HvA en AMC. Verbinden HvA en AMC vanaf binnenkomst is in i.h.k.v. IPE
zeker een voordeel.

- Op 26-04-2022 heeft Aniek een overleg gehad met Projectteam OnderwijsLogistiek (POL).
Term time, het systeem voor roostering, draait beter, maar nog niet goed: het duurt best lang
voordat de roosterwijzigingen doorgevoerd worden. Als er iets mis gaat wordt er goed aan
de bel getrokken, waardoor het uiteindelijk goed loopt. Term time is tot nu toe nog niet beter
dan het vorige systeem. Wat betreft tentamenzaal-aanvragen zal er voor het eerste semester
geen vernieuwing in komen. Een week geleden is er een workshop geweest over
vakaanmelding. Voor onze faculteit zijn er betreffende vakaanmelding geen bijzonderheden,
gezien we hier nog niet mee werken.
Ze zijn nu bezig met iets van studieplanning voor studenten maken. Wat vakaanmelding
betreft, hier doen wij niet aan, m.u.v. in de master geneeskunde en het keuzeonderwijs van
MI. Pas in december gaat onze faculteit mee. De master geneeskunde zal nooit mee kunnen
gaan met de centrale deadlines voor vakaanmelding, dus de kans bestaat dat deze opleiding
niet mee gaat doen aan het nieuwe systeem voor vakaanmelding.
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Hoe informatie bij docenten gaat komen is nog steeds een discussiepunt waar ze binnen het
project nog niet uit zijn. Het blijkt veel complexer te zijn dat dat initieel gedacht werd.
De rapportage van de analyse stel een vraag, maak een afspraak, regel het online gaat grote
impact hebben. Topdesk zal eruit gaan. De A-Z lijst is heel statisch, dit willen ze dynamischer
maken. Momenteel ervaren studenten het stellen van een vraag aan de opleiding als
moeizaam en lastig. Wat studenten nu doen i.p.v. vragen stellen aan de opleiding is googlen,
vragen stellen aan medestudenten en vragen stellen aan mentoren. Studenten zijn met name
positief over het gebruik voor Whatsapp. Momenteel vragen studenten vaak vragen via
Canvas, terwijl dit niet het juiste medium is voor onderwijslogistieke vragen. Studenten
hebben aangegeven een spoed-route te willen, ze kunnen zelf inschatten wat spoed is en wat
niet.
De A-Z lijst wordt een onderwerpenlijst met hoofdonderwerpen en subonderwerpen. Hoe dit
precies eruit gaat zien is nog onduidelijk.
Je krijgt meer personalisering wanneer je inlogt op de studentensite. Denk aan roostering en
informatie over de juiste opleiding.

- Op 25-04-2022 heeft de Commissie Master (CoMa) kennis gemaakt met de nieuwe master
assessor Ramzi Demichels. Kennisgemaakt en uitleg gegeven over wat wij doen als
Studentenraad. Ramzi wil zich graag inzetten voor meer informatie over carrières buiten het
ziekenhuis. Ook wil hij graag meedenken over hoe het feedback systeem beter kan.

- Bij 26-04-2022 heeft Dita een masterevent mentoraat bijgewoond. Uitgenodigd door Sander
Corsmit (coördinator Mentoraat Master Epicurus) om te praten over de huidige opzet van
het mentoraat samen met de CoRaad en master assessor. Eerste lessen gaan voornamelijk
over het portfolio en feedback, hoe daarmee om te gaan en wat te leren van de feedback.
Hierin gaat ook meer informatie worden verwerkt over de High Stake beoordelingen. Deel
van het programma moet nog worden ingevuld. besproken dat we graag een stukje loopbaan
begeleiding zouden zien; hoe kies je een SAS en wat voor een dokter wil je worden. Er zit ook
al een deel loopbaan oriëntatie in de leerlijn Goede Zorg (oa de Geneeskeuze workshop).
Verder besproken dat er meer aandacht moet naar intimidatie op de werkvloer, hoe daarmee
om te gaan en waar dat te melden.

- Op 26-04-2022 heeft de CoMa een Master Studenten Overleg (MSO) bijgewoond. Nieuwe
master leden van de Examencommissie en de master assessor hebben zich voorgesteld. Wij
hebben de gremia geüpdatet over de huidige situatie rondom het portfolio.

- Op 29-04-2022 hebben Tosca, Dita, Roos en Nina (CoRaad en master Epicurus student) een
evaluatie gehad van de portfolio. Met Paul van Trotsenburg en Chantal Albedinger
(co-projectleider deelproject Feedback & Beoordeling master geneeskunde) gezeten over het
portfolio. Een dag voor de afspraak is er een bericht geplaatst op Canvas met daarin de
aankondiging dat een aantal zaken in het portfolio zijn aangepast. Onder andere worden er
voor masterfase 1 van een aantal beroepsactiviteiten minder formulieren geëist waardoor de
focus komt te liggen op consultvoering, mondelinge en schriftelijke overdracht en het
herkennen van acute situaties. Hierdoor is komt het aantal benodigde beoordelingen per
week te liggen op drie in plaats van vijf. Gezien masterfase 2 en 3 langer zijn, zal het aantal
daar ook op drie per week uitkomen. Daar worden wel alle beroepsactiviteiten nodig geacht.
Verder is de groepsfeedback (op professioneel gedrag) op zo nodig gezet, alleen noodzakelijk
als er zorgen over een coassistent zijn. Het kopje professioneel gedrag aan het einde van elk
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formulier is nog niet aangepast, omdat de portfolio commissie hier veel informatie uit haalt.
Wel gaat er worden gekeken hoe deze te vereenvoudigen. Tevens gaat er meer onderwijs aan
het begin van de coschappen worden gegeven over de inhoud van bepaalde
beroepsactiviteiten en hoe deze juist en makkelijk in te vullen. Er wordt benadrukt dat
kleine feedback momenten al een formulier kunnen vullen. Ook worden de zorgen geuit over
de lage opkomst bij het onderwijs over het portfolio en de High Stake beoordeling, gezien
daar de juiste informatie wordt gegeven waardoor het halen van het benodigde aantal
formulieren makkelijker wordt. Wij hebben aangegeven blij te zijn met de ingevoerde
wijzigingen, alleen waren wij niet op de hoogte dat dit nu al gewijzigd zou gaan worden. Paul
en Chantal waren in de veronderstelling dat wij op de hoogte gehouden werden via de
driewekelijkse afspraken over de voortgang nieuwe master, echter is dat niet het geval
geweest. Wij gaan dit op de volgende meeting bespreken hoe we dit in de toekomst beter
kunnen doen. Ook naar de studenten toe was er geen communicatie over dat er snel
wijzigingen zouden gaan plaatsvinden. Met betere communicatie had veel onrust voorkomen
kunnen worden. De opleiding gaat nadenken om ook met de covertegenwoordigers de
coschappen te evalueren ipv alleen het onderwijs en gaat nadenken over regelmatige
updates om te laten weten dat ze bezig zijn met evalueren en dat coassistenten gehoord
worden. PR zal over deze update is publiceren op de sociale media.

- Op 28-04-2022 heeft Aniek een evaluatie van MI-X2.4 bijgewoond. In het begin was het lastig
om te weten welk rooster aangehouden moest worden. Roosterwijzigingen werden alleen
gedaan op Canvas, om zo de zalen gereserveerd via het normale rooster voor de zekerheid te
behouden. De oorzaak van dit probleem was COVID, dus volgend jaar worden hier geen
problemen mee verwacht. De respons van de evaluatie was laag, doordat deze online was
afgenomen. De academische uitdaging is t.o.v. vorig jaar achteruit gegaan. Er was geen
theorie voordat een opdracht gemaakt moest worden, waardoor studenten soms maar wat
deden en er voor hun idee er niks van leerden. Veel opdrachten waren ook nog eens
onduidelijk door tekstuele fouten. Volgend jaar komt er voor de opdrachten externe
feedback op de tekst van de opdrachten. Opdracht D1 was wel een goede opdracht, deze zal
dan ook als inspiratie voor andere opdrachten gebruikt gaan worden. Studenten werden via
verschillende platforms voorzien van informatie, wat voor onduidelijkheid zorgde. De uitleg
over de opdrachten was te uitgebreid wat de opdrachten erg onoverzichtelijk maakte.
Komend jaar zullen de opdrachten ingekort worden. De cijferberekening was onduidelijk:
welke opdracht telt wel of niet mee. De rubriek was soms niet uitgebreid genoeg en kwam
soms te laat. Hier gaat aan gewerkt worden.

10. DB update
Het dagelijks bestuur heeft een mondeling toelichting gegeven over het IMS VV: er is
gesproken over de opkomst bij onderwijsevaluaties. Bij het UMCG wordt er een overzicht
gemaakt van hoe snel er iets mee is gedaan. Hierdoor worden studenten enthousiaster om
het in te vullen. Ook hadden zij kroketten lunches om feedback te bespreken. Er waren van
de studenten zorgen over de adaptieve iVTG en hoe dat in zijn werking gaat. Het VUmc had
veel aanmeldingen voor de SR, het Radboud merkt een stigma voor SR-leden. Er is ook een
vacaturesite bij de VUmc, waar wij nu ook gebruik van kunnen maken. Er was een flinke
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discussie over de aanwezigheid van studenten bij colleges, zonder bijbehorende
vervolgstappen.

Ook over het overleg met Hans/Saskia/SR is mondeling toegelicht: er komt meer geld vrij
van de overheid. Hier valt o.a. de MoFa onder. Er komen meer vaste banen voor docenten. Er
is ook gesproken over de kerstpakketten, zij gaven hier aan dat dit door de
affiliatieziekenhuizen gedaan moet worden. Dita geeft aan dat het in geen enkel
affiliatieziekenhuis gedaan wordt, behalve in het OLVG. Hierdoor wordt het dus oneerlijk.
Saskia en Hans vonden de genderneutrale WC’s een heel goed idee. Ze werden niet warm van
de derde herkansing van de bachelor. Dit is organisatorisch heel moeilijk. De notulen van de
Hans/Saskia/SR-overleggen mogen gepubliceerd worden. Hans heeft de SR gevraagd om een
langere zittingstermijn te overwegen t.b.v. de continuïteit en kennisoverdracht. Hiervoor zal
de volgende keer aangegeven worden dat hiervoor te weinig betaald wordt. Er is een
mogelijke projectleider aangesteld m.b.t. MoFa.

Pauze
20:03 uur aanvang pauze
20:20 uur herstart vergadering

11. UvA Sociaal (3 minuten)
UvA Sociaal heeft een brief geschreven waarin ze vragen om ondertekening. Ze beschrijven
hier hoe zij niet op de kieslijst van de UvA zijn gekomen. Dit is zo gegaan door persoonlijke
omstandigheden.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met negen stemmen

tegen het ondertekenen van de brief.

Er zal wel een mail worden gestuurd dat we onthouden van het ondertekenen van deze brief.

We willen benoemen dat we het jammer vinden dat het niet is gelukt om zich verkiesbaar te

stellen, maar dat het niet onze plaats is om hier te ondertekenen. Tosca gaat deze mail

schrijven.

12. Raadsassistent CoMa (8 minuten)
De CoMa komt met een voorstel om nu al een vacature te gaan publiceren voor een master
raadassistent, gezien er geen masterstudenten op de kieslijsten staan. We willen dit vragen
aan de nieuwe leden die zich verstelbaar gaan stellen.

Jarno vraagt in hoeverre wij het recht hebben om nu al een raadsassistent gaan zoeken voor
een ongevormde raad voor volgend jaar. Roos antwoordt hierop dat we de volgende raad
alvast kunnen helpen en ze erbij te betrekken. Wij hebben wel gewoon het recht om dit te
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doen. De gevonden raadsassistenten zullen onofficieel eerst ingewerkt worden, daarna
zullen ze officieel aangenomen worden door de nieuwe raad op 1 september. Roos geeft aan
dat wij nu de last zouden moeten dragen voor de volgende raad en dat wij voor iemand
solliciteren die per 1 september begint met de functie. Roos voegt toe dat we dit daarom
moeten opleggen aan de volgende raad, zij zijn immers al heel druk met de
verkiezingsperiode.

George vraagt waarom we nu wel masterstudenten als raadsassistenten zouden kunnen
vinden. Er zijn nu 1 à 2 masterstudenten die mogelijk geïnteresseerd zijn.
Dafne reageert nog op Roos dat we de nieuwe raad niet op kunnen leggen dat wij nu al de
raadsassistent gaan aannemen. Aniek reageert hierop dat dit inderdaad niet kan, dat wij hen
hier een gunst doen, maar de nieuwe raad mag zeker aangeven als ze de hulp niet willen.

Aniek zal contact opnemen met de hele kieslijst om dit te vragen en Stan zal hiervoor dan de
sollicitatieprocedure starten. Aniek zal hiervoor kijken wanneer de eerstvolgende
vergadering is, zodat dit hele proces niet te lang gaat duren.

13. Voorbespreken definitieve versie OTgen/SR-overleg (20 minuten)
Het bachelorteam van het OTgen heeft aan te geven niet geheel tevreden te zijn met het
verloop van het OTgen/SR-overleg. Ook leden uit de raad hebben het idee dat er winst te
behalen valt qua effectiviteit van deze overleggen. Komend OTgen/SR-overleg gaan we een
voorstel voor een nieuwe insteek van het overleg bespreken. Zoals informeel met het
bachelorteam afgestemd, mogen wij een voorstel doen voor zo’n nieuwe insteek: vandaar dat
we deze nu willen bespreken.
Het BT van het OTgen heeft verschillende problemen van het overleg aangekaart:

- Het niet kunnen maken van besluiten tijdens het overleg;

- Het overleg is statisch, waardoor minder gemoedelijke sfeer

- De agendapunten worden in rap tempo besproken, waardoor er  weinig tijd is voor

discussie, nieuwe inzichten etc.;

- Het OTgen heeft het op dinsdag erg druk, waardoor het moment van het overleg,

dinsdag 17 uur, wat zwaar voor ze valt.

- Het OTgen/SR-overleg voelt soms als een toneelstukje.

Aniek heeft met een lid van de Raad van Advies (RvA), Daniëlle, gebeld over de insteek van

het OTgen/SR-overleg. Het bleek dat de Studentenraad (SR) ‘19-’20 ook al bezig was met het

kijken naar een nieuwe insteek voor het OTgen/SR-overleg. De plannen die destijds waren

gemaakt, waren niet doorgevoerd door de komst van de COVID-pandemie. Het plan hield in

dat het OTgen/SR-overleg zou opgesplitst worden in 3 delen: i) het goedkeuren van de

Pagina 11 van 17
Notulen plenaire vergadering, 02-05-2022



besluiten- en actielijst; ii) het bespreken van onderwerpen waar de Studentenraad formele

rechten over heeft; iii) een brainstorm.

De actie- en besluitenlijst zou dan tijdens het informeel overleg en het OTgen/SR-overleg

worden aangevuld en tijdens het OTgen/SR-overleg worden ingestemd. Hierdoor voorkom je

dat je een ‘toneelstukje’ houdt waarin je een discussie voert die al is geweest. In de

besluitenlijst komt het standpunt van de Studentenraad en het OTgen te staan betreffende de

stelling.

Bij het bespreken van de onderwerpen waar de SR formele rechten over heeft, zorg je ervoor

dat alle relevante informatie genotuleerd is. Dit is handig voor het opstellen van je advies en

ook voor de overdracht en continuïteit.

Met de brainstorm zorg je ervoor dat het OTgen vrijuit kan praten zonder een besluit te

hoeven maken. O.b.v. de brainstorm kunnen natuurlijk wel actiepunten voortkomen. Ook kan

later tijdens informele overleggen besluiten worden gemaakt n.a.v. de brainstorm, die dan

formeel worden vastgelegd middels de besluitenlijst van het komende overleg.

Het lid van de RvA opperde ook  het OTgen/SR-overleg gesplitst zou kunnen worden in een

overleg met het  bachelorteam en masterteam geneeskunde. Je zit dan met een kleinere

groep, waardoor het overleg dynamischer wordt, het overleg met Hans van Goudoever en

Saskia Peerdeman (decaan en vice-decaan) verloopt bijvoorbeeld een stuk dynamischer,

ondanks dat dit ook een formeel overleg is. Ook voorkom je hiermee dat leden van het OTgen

onnodig tijd besteden door aanwezig te zijn wanneer onderwerpen die niet relevant voor ze

zijn.

Op basis van het gesprek met het lid van de RvA en de problemen die het BT van het OTgen

heeft aangekaart zijn er een paar keuzes die gemaakt moeten worden om tot een voorstel

voor het OTgen/SR-overleg te komen:

- Zouden we het OTgen/SR-overleg op een ander tijdstip willen?

- Ja

- Meer tijd om tijdens de dag van het OTgen/SR-overleg nog kort

dingen met het OTgen voor te bespreken

- Nee

- Misschien is er geen ander moment dat ons uitkomt (een ander

moment op de dag zou alleen kunnen als we het opsplitsen in

bachelor en master, anders kunnen de co’s niet)
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- Mogelijk geen ander moment dat hén uitkomt: klinisch werk maakt

het vaak noodzakelijk dat meetings aan het begin of staartje van de

dag worden gehouden.

Dafne geeft aan dat een deel van de genoemde punten van het OTgen dan niet gaan

veranderen. Voor de SR is het geen probleem om het OTgen/SR-overleg op een andere dag te

doen. Dit zullen we dus voorstellen. Echter niet op maandag en ook niet op een andere tijd.

- Zouden we het OTgen/SR-overleg willen opsplitsen in een overleg voor de bachelor

en een overleg voor de master?

- Ja

- Hopelijk een dynamischer overleg

- Raadsleden hoeven niet per se bij overleggen die niet relevant zijn

voor diegene aanwezig te zijn

- Nee

- Wellicht zijn er onderwerpen waar beide teams wat over te zeggen

hebben

- Het OTgen geeft soms algemene updates/mededelingen, die voor

iedereen relevant zijn, bijv. over de wachttijd, coronaregels op de

faculteit enz.

- Kan verwarring geven over wanneer formeel wanneer informeel

gezien aanwezigen dan voor beide hetzelfde zijn.

- Meer werk voor de ambtelijk secretaris, namelijk tweemaal zoveel

OTgen overleggen in een jaar.

Roos geeft aan dat er nu al informeel aparte overleggen zijn. Ze geeft aan dat het juist mooi is

om alle opleidingen samen te brengen en dan ook elkaar kracht bij te kunnen zetten. Roos

geeft ook aan dat het voor de discussie bevorderend is. Dita voegt ook toe dat wat

verwarrend kan zijn wanneer het dan informeel of formeel besproken wordt. Roos voegt nog

toe dat er veel overkoepelende taskforces zijn.

Aniek licht de andere kant toe: Hans/Saskia/SR-overleg is overkoepelend. Ook is de

opleiding zelf aan het nadenken om dit op te splitsen. Verder voegt Aniek toe dat het juist

van kan zijn om informeel en formeel wat gelijker te bespreken.

Dita reageert hierop dat het Hans/Saskia/SR-overleg niet echt de opleiding zelf betreft, maar

meer overkoepelende zaken. Roos reageert nog op Aniek dat we de opleiding heel erg blij

zouden maken met het veranderen van dit overleg in twee losse overleggen. Dafne voegt nog
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toe dat er minder interne controle zal zijn als we de overleggen opsplitsen. Ze vraagt ook nog

hoe graag de opleiding de overleggen wil splitsen. Aniek antwoordt hierop dat ze dit niet zo

duidelijk hebben aangegeven, maar het duidelijk wordt in de overleggen.

Er is besloten om dit als eventuele tweede stap te zien in het verbeteren van de

OTgen/SR-overleggen.

- Zouden we het OTgen/SR-overleg inhoudelijk willen opsplitsen? Te weten: i)

goedkeuren besluiten- en actielijst; ii) formele rechten; iii) brainstorm.

- Ja

- Meer structuur en duidelijkheid bij het overleg voor beide partijen

- Efficiënter in tijd

- Ja, maar op een andere manier:

- Alternatief 1: insteek van OTgen/SR houden zoals nu, met de

toevoeging van een besluitenlijst: zo tackle je in ieder geval het

Schauspielerei-probleem, en houd je tijd over.

- Alternatief 2: wél besluitenlijst en brainstorm, maar niet het

formele-rechtenstuk.

- Alternatief x: [graag aanvullen indien je een alternatief hebt].

- Nee

- Er zijn nog maar een handvol OTgen/SR-overleggen, dus mogelijk

bedenken wij als raad een voor ons passende invulling, die de

volgende raad weer moet wijzigen.

- Mogelijk standpunt: het OTgen/SR-overleg is nu ook prima zo,

aangezien het meeste toch al informeel voorbesproken/afgesproken

wordt.

Dafne oppert dat we wanneer we dit doen, inclusief brainstorm, de overleggen wel langer

moeten gaan duren. Roos geeft aan dat we de brainstorm ook facultatief kan zijn. Ze geeft

aan dat we niet moeten brainstormen om het brainstormen. Er wordt geopperd dat punt ii)

formele rechten anders moeten formuleren. Eventueel in formele punten of gewoon

vergaderpunten. We willen het duidelijk maken naar de opleiding door het uit te leggen,

zonder het een vage naam te geven. Dita geeft aan dat hier ook overkoepelende zaken

besproken moeten worden. De agendapunten en de brainstorm zullen nu samengevoegd

worden en ook overkoepelend besproken worden.

Als laatste wordt de vraag gesteld of wij het overleg willen verlengen. Hier wordt op

gereageerd dat zij daar waarschijnlijk geen tijd voor hebben. We kunnen mogelijk wel per
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vergadering kijken of de besproken punten in 30 minuten besproken kunnen worden en zo

mogelijk om verlenging te vragen. Tosca reageert hierop dat het bachelorteam OTgen ook

heeft geopperd dat ze de gesprekken gehaast vinden voelen. Daarom willen we voorstellen

of we 45 minuten kunnen plannen voor de overleggen, ook nu de brainstorm toegevoegd zal

worden.

Concluderend het voorstel:

- OTgen op een andere dag voorstellen op hetzelfde tijdstip;

- OTgen wordt niet opgesplitst in bachelor/ master, maar achter de hand gehouden als

een tweede stap mocht het nog niet optimaal lopen;

- het OTgen/SR-overleg wordt inhoudelijk willen opsplitsen? Te weten: i) goedkeuren

besluiten- en actielijst; ii) overkoepelende agendapunten (relevant voor bachelor én

master) en eventueel brainstorm;

- Voorstellen om het overleg 45 minuten te laten duren.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met negen stemmen

voor het voorstel zoals besproken.

Aniek gaat de voorstellen opsturen naar het OTgen.

14. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

15. Rondvraag
- Roos: Is het de bedoeling dat we met z'n alle naar die CSR kennismaking in Utrecht gaan? Ik

kan niet. → Nee, dit is niet de bedoeling
- Dita: Ik heb het idee dat de Insta de laatste tijd wat stil ligt, is er te weinig input, kunnen we

de PR helpen? → er is nu weer meer input
- Dita: Ik begin vanaf volgende week met mijn semi-arts stage in Hoorn, dus het kan zijn dat ik

soms later ben bij de PV vanaf dan.
- Tosca: wie wil in het bestuur van Alumnipunt? → Tosca wil dit
- Anne: Zijn er al inzendingen/sollicitaties geweest voor ambtelijk secretaris? → Ja
- Aniek: Is iedereen volgende week aanwezig en zo ja, zullen we aan iemand van de MFAS

vragen nieuwe foto’s te maken? → Ja, iedereen neemt een blousje, (jasje) en jeans mee. Aniek
gaat iemand van de MFAS vragen.

George gaat een datumprikker sturen voor een nieuw uitje.

16. Evaluatie PV
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De SR heeft de PV geëvalueerd.

17. Nieuwe agendapunten
- Invulling project MoFa
- Huishoudelijk reglement
- Overdracht

18. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat de kieslijst contacteren om de hulp voor het zoeken van een
raadsassistent aan te bieden
2. gaat de bedachte voorstellen voor het OTgen/SR-overleg opsturen
naar het OTgen
3. gaat iemand van de MFAS vragen om volgende week een foto van ons
te maken

1.
2.
3.

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.
2.

Tosca 1.  gaat mailen met vragen over de kwaliteitsgelden
2. gaat een reactie mailen naar UvA Sociaal

1.
2.

Tim

Jarno 1. gaat een afscheidscadeau regelen voor Frida van den Maagdenberg 1.

Dita 1. gaat contact opnemen met de Diversity Office 1.
2.

Roos 1. 1.
2.

George 1. gaat een datumprikker sturen voor een nieuw uitje

Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

PR 1. gaat de frontpage van de resultaten publiceren
2. gaat de Diversity Commitment delen op de sociale media
3. gaat de bedachte lijst voor aanpassingen op de Insta publiceren en
vragen om meer input
4. gaat de update delen over de portfolio in de master

Iedereen 1. Gaat voor overmorgen reageren op de CoBo uitnodigingen.
2. De commissies en het DB zal los van elkaar een overzicht maken van
komende afspraken zodat het mee gemaild kan worden

1.
2.
3.
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3. iedereen neemt een blousje, (jasje) en jeans mee.

19. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21.13 uur.
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