
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 04-07-2022

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Tosca Manrique Hehl

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. 10 min Agenda OTgen/SR-overleg Besluitvormend

7. 20 min Harmonisatie bestuurlijke inrichting Besluitvormend

8. 15 min Reglement Studentenraad Oordeelsvormend

9. 10 min Updates Update

10. 5 min DB update Update

15 min Pauze

11. 15 min Kwaliteitsgelden Besluitvormend

12. 20 min Kaderbrief Amsterdam UMC 2023 Besluitvormend

13. 5 min Begroting IOO Besluitvormend

14. 1 min WVTTK Informerend

15. 10 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 21.15 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Aniek opent de vergadering om 18:50 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- We hebben van de Raad van Bestuur een reactie op het advies van de Studentenraad

betreffende het bestuursreglement ontvangen.
- De Studentenraad heeft Hans van Goudoever de Voordracht master assessor met kenmerk

U.22.18 gemaild.
- De Studentenraad heeft Hans van Goudoever het Advies OER bachelor Geneeskunde met

kenmerk U.22.17 gemaild..

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. Gaat de situatie over het positief adviseren bestuursreglement kort
beschrijven in overdrachtsbestand
2. Gaat een afspraak plannen met de nieuwe raad over de begroting
3. Gaat Erik Joukes mailen (opleidingshoofd Bachelor Medische
Informatiekunde) om een nieuwe afspraak in te plannen
4. Gaat de twee kritische punten betreffende Artikel onprofessioneel
gedrag met Mario Maas bespreken
5. Gaat een gesprek met de nieuwe raad en Albert Kok en Denise
Dijkstra (Finance and Control) inplannen over de kaderbrief.
6. Stuurt de agenda voor het Hans/Saskia/SR-overleg naar Hans en
Saskia.
7. Gaat kijken naar ‘harmonisering en facultaire begroting’ in het
jaarverslag

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

Stan 1. Gaat aan de slag met de aanbevelingsbrief van de decaan als
promotie voor raadsleden.
2.  Gaat het stuk over Canvas verduidelijken in het jaarverslag.

1. nog niet
2. nog niet

Tosca 1. Gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje opgehangen
worden
2. Gaat de presentatie voor het jaarverslag plannen
3. Gaat na of wij uitgenodigd worden voor het coördinatorenoverleg
van de master
4. De mail over kerstpakketten doorsturen naar de CoMa
5. gaat kijken naar ‘COVID (waarin ze masterdeel kan toevoegen) en
tentaminering (hybride onderwijs)’ in het jaarverslag

1. onbekend
2. onbekend
3. onbekend
4. onbekend
5. onbekend
6. onbekend
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6. Vult het stuk in het jaarverslag nog aan over sociale veiligheid
(vertrouwenspersoon)

Tim

Jarno

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

Roos 1. Gaat kijken naar ‘ongevraagd advies huisartsgeneeskunde’ in het
jaarverslag
2. Roos past stukje aan over CSW/CDW in het jaarverslag

1. nog niet
2. nog niet

George 1. Gaat over de internationalisering binnen medische informatiekunde
(MI) schrijven in het jaarverslag
2. Gaat kritisch kijken naar stukje studentenparticipatie (dat studenten
Medische Informatiekunde meedoen)
3.  Gaat kijken naar het stukje communicatie in het jaarverslag (wat er
wel en niet in past)

1. nog niet
2. nog niet
3. nog niet

Dafne

Fabiënne

DB

CoMa 1. Mail over kerstpakketten opstellen
2. Kijken naar het stukje ‘goede zorg’ in het jaarverslag

1.nog niet
2. gedaan

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

1. gedaan

De notulen van 27-06-2022 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
- Er zijn geen mededelingen.

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Agenda OTgen/SR-overleg

Volgend OTgen/SR-overleg is dinsdag 19 juli. Vanavond wordt de agenda vastgesteld en deze

wordt morgen incl. besluitenlijst opgestuurd.

Volgend informeel overleg bachelorteam, ter info, is op dezelfde dag ‘s middags.

Mogelijke agendapunten:

- Motivatie van studenten
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- Moeilijk in te vullen vacatures

- Veilig onderwijs

Het doel van het agendapunt ‘motivatie van studenten’ is bespreken dat studenten minder

gemotiveerd zijn om naar (verplicht) onderwijs te komen.

Het doel betreffende ‘veilig onderwijs’ is dat het onderwijs veilig is en blijft voor studenten.

Het doel betreffende ‘moeilijk in te vullen vacatures’ is aangeven dat we veel moeite hebben

met het vullen van de vacatures.

Wat betreft de besluitenlijst: tijdens het vorig informeel overleg met het bachelorteam zijn

geen besluiten genomen. De bachelor-besluitenlijst is dus leeg. De eventuele invulling van de

master-besluitenlijst komt later nog, nadat het informeel overleg van vrijdag is geweest.

De agendapunten worden:

1. Veilig onderwijs

2. Motivatie van studenten

3. Moeilijk in te vullen vacatures

Aniek gaat de agenda sturen naar het OTGEN.

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

de agenda voor het OTGEN/SR-overleg zoals besproken.

7. Harmonisatie bestuurlijke inrichting

24 januari zijn we om advies gevraagd over het bestuursreglement van het Amsterdam UMC.

Destijds hebben we niet ingestemd met het bestuursreglement, omdat wij een jurist wilden

inschakelen. De punten die de jurist had aangedragen hebben wij gestuurd naar Hans van

Goudoever, decaan, en Marian Mens, hoofd juridische zaken. Afgelopen vrijdag hebben wij

een reactie hierop ontvangen.

Dita vraagt zich af of ongeacht de whw artikel 9.37 lid 2 WHW wel opgenomen staat in ons

faculteitsreglement.

Qua rechten verandert er niks voor ons, maar het is handig om alles in het

faculteitsreglement te hebben staan.

George denkt dat een volgende raad het punt omtrent artikel 2.9b lid 11 moeilijk terug kan

vinden, voor hem is het punt omtrent artikel 9.37 lid 2 WHW overigens geen deal-breaker. Hij

vindt dat het punt omtrent artikel 2.9b lid 11 duidelijk geformuleerd moet worden. Stan zou
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het punt omtrent artikel 2.9b lid 11 het liefst iets duidelijker zien, maar ook voor hem is het

punt omtrent artikel 9.37 lid 2 WHW geen deal-breaker. Dafne vind dat er het best open kaart

gespeeld kan worden. Dita vind het geen deal-breaker. Tim vindt het punt in artikel 2.9b lid

11 wel belangrijk, maar het punt omtrent artikel 9.37 lid 2 WHW is voor hem geen

deal-breaker. Aniet sluit zich aan bij Tim en George.

Het punt omtrent artikel 9.37 lid 2 WHW is geen dealbreaker. Het tweede punt omtrent

artikel 2.9b lid 11 moet aangepast worden, omdat dit moeilijk terug te vinden is.

Wij kunnen alleen tijdens het overleg besluiten dat we ermee akkoord zijn wanneer het punt

omtrent artikel 2.9b lid 11 duidelijker geformuleerd wordt. Het punt omtrent artikel 9.37 lid

2 WHW kunnen we naast ons neerleggen.

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

het besproken raadsstandpunt:: we gaan akkoord wanneer artikel 2.9b lid 11 helderder

geformuleerd wordt.

Stan zorgt voor extra stukje in het inwerkboek over artikel 2.9b lid 11.

8. Reglement Studentenraad

Vorige week maandag hebben we het advies van de jurist over het reglement studentenraad

ontvangen.

Dita geeft over het niet waarborgen van het geheime karakter van de verkiezingen aan dat

dit voor ons niet relevant is aangezien het centraal wordt geregeld.

Wel kunnen we het even benoemen.

In WHW 9.32 lid 6 staat “nodig acht”, maar in het concept reglement 9 lid 3 staat “nodig
heeft”. Dit verschil in woordkeuze heeft impact op ons en dit vinden we belangrijk. Wij
vinden het belangrijk dat we zelf een inschatting kunnen maken over wat wij nodig hebben
en zien daarom ook graag “nodig achten”.
Ook vinden we het belangrijk dat we onze advies- en instemmingsbevoegdheden uitoefenen
bij de decaan i.p.v. Raad van Bestuur (RvB), aangezien de decaan meer bevoegdheden heeft.
Daarnaast lijkt het opnemen van artikel 8.5.21 van het huidige bestuursreglement in het
concept reglement niet per se een deal-breaker te zijn, maar we vinden het wel handig om
nog even duidelijk te bespreken. Echter, ontbreekt er nog wat informatie, dus voor nu is er te
veel onduidelijkheid om een oordeel te kunnen trekken.

Over de onduidelijkheid in het Reglement gaat Aniek met de jurist bellen.

9. Updates
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- Op 27-06-2022 is Tim naar de Evaluatie AC/PC jaar 2 geweest. Journal clubs werden
gewaardeerd, maar studenten voelden de dreiging van een vervangende opdracht ondanks
voldoende inzet, omdat de opdracht instructie niet altijd duidelijk genoeg was.
Er werd iets minder goed gescoord op het leerdoel van kritisch de inleiding van een
wetenschappelijk artikel te beoordelen. De hypothese is dat dit leerdoel te vroeg getoetst
werd. Dit wordt aangepast voor volgend jaar.

- Op 27-06-2022 is Tim naar de Evaluatie MI-X2.5 geweest. Het werd in groepsprojecten als
makkelijk ervaren om mee te liften op het werk van anderen. Er zijn wel mechanismen
vanuit de opleiding om dit te voorkomen - je kunt groepsgenoten bijv. een gele kaart geven -
maar studenten ervaren dit als schools en daardoor als een drempel om dit in te zetten. De
studenten geven als suggestie om zelf groepjes te mogen maken, zodat studenten elkaar
kunnen selecteren op input. De opleiding wil juist sociale exclusie voorkomen door at
random groepsindeling te maken.
Er werd gediscussieerd over welke elementen het eindcijfer in welke mate bepalen. De
coördinator gaat dit volgend jaar opnieuw vormgeven.
Studenten gaven aan dat de voorbereidingstijd voor tussentijdse toetsjes (iRAT/tRAT) te
kort was. Opzet is gelijk aan geneeskunde. Ze stellen voor om deze toetsjes te vervangen
door een of twee grotere tentamens. De opleiding heeft dit juist aangepast na feedback van
vorige jaren.
Er zijn studenten die voor die toetsjes een 0 hebben gehaald, i.p.v. een 1, en vragen zich af of
dit mag.
Er was verschil in deskundigheidsgebied van intern begeleiders, waardoor de kwantiteit en
kwaliteit van feedback per projectgroep verschilde. Volgend jaar wordt de beeldvorming
naar studenten toe verbeterd, wat betreft inzetbaarheid van die begeleiders.

- Op 28-06-2022 heeft Dita een Evaluatie Programmatisch Toetsen gehad. De respons rate was
laag, twaalf mensen hebben gereageerd (van de 93). De CoRaad heeft extra punten
aangedragen, doordat ze bij studenten en docenten voor feedbackpunten hebben gevraagd.
Ze waren positief over de feedback, deze was ondersteunend in de ontwikkeling van de
student. Daarnaast kwam de feedback vanuit verschillende kanten, dus bijvoorbeeld ook
vanuit medestudenten. Er is meer aandacht voor de soft skills van de student, er zijn meer
communicatie vaardigheden die worden meegenomen. Daarnaast was er ook feedback op
medisch technische handelingen, waar anders geen aandacht voor zou zijn. De eerste
groepen hadden moeite met aantal feedbackmomenten, dit gaat nu steeds beter.
Er zijn veel verbeterpunten aangegeven in de evaluatie, echter kwamen deze wel uit de
eerste vier groepen, voordat de nieuwe wijzigingen zijn ingegaan. De drempel om artsen een
feedbackformulier te vragen blijft hoog, de formulieren zijn te lang,waardoor de artsen door
twee pagina’s i.p.v. één overzichtelijke heen moeten door twee pagina’s i.p.v. één
overzichtelijke. Liever een overzichtelijke pagina. Zelfstandigheidsniveau balkje blijft
onduidelijk voor artsen. Hierdoor wordt soms feedback geweigerd. Het formulier is nu
echter aangepast, hopelijk bevalt dit beter. Er zijn twee pagina’s, omdat de feedback anders
niet tussentijds wordt opgeslagen. Er wordt geprobeerd om meer informatievoorziening te
geven aan nieuwe locaties waar de master start, zodat er meer duidelijkheid is over het
geven van feedback en hopelijk de bereidheid om feedback te geven groter wordt.
Studenten hebben nog steeds het gevoel dat de kwantiteit boven kwaliteit gaat, studenten
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zijn voor hun gevoel vooral bezig met het binnenhalen van nummers. Dit blijven studenten
vervelend vinden.
Er wordt vaak een laag zelfstandigheidsniveau ingevuld door artsen. Het lijkt alsof het score
systeem niet goed wordt begrepen door artsen. Studenten worden nu lager ingeschat dan
dat nodig is voor masterfase 2. De coördinator heeft aangegeven dat het voor de
eindbeoordeling geen probleem zou moeten zijn, er wordt met de eindbeoordeling namelijk
vooral gekeken naar het narratief (de geschreven feedback). De tabel met
zelfstandigheidsniveau is alleen maar ondersteunend, niet bepalend. Dit zouden studenten
graag gecommuniceerd willen zien. Hierover zal beter gecommuniceerd worden.
Studenten vinden het soms lastig om te beoordelen wat er nodig is om je masterfase
eindbeoordeling te beoordelen. Er komt onderwijs over hoe te kijken naar je feedback, zodat
duidelijk is wat je moet doen om je eigen portfolio te beoordelen. Dit is vanaf mastergroep 5
gestart.

- Op 28-06-2022 heeft Dita een Overleg loopbaanoriëntatie gehad. Dita heeft met Ramzi, de
master assessor van geneeskunde, gezeten over onze wensen wat betreft
loopbaanoriëntatie. De VU doet hier al veel mee, zo hebben zij een websitepagina met
daarop informatie over verschillende carrièremogelijkheden en hebben zij een carrière
officer die studenten helpt bij hun loopbaankeuze. Beide zouden wij ook graag zien op de
faculteit. We hebben al akkoord gekregen voor een Canvas pagina voor loopbaanoriëntatie.
Deze willen we laten inrichten naar voorbeeld van de site van de VU. Verder willen wij met
Paul in gesprek over de mogelijkheid van een carrière officer op onze faculteit. We zullen dit
allebei aankaarten.
Met nog wat verder zoeken is Dita erachter gekomen dat ook Utrecht, Rotterdam, Leiden een
geneeskunde specifieke carrière pagina hebben met career officer.

- Op 28-06-2022 heeft de Commissie Master (CoMa) een CoMa vergadering gehad. Ze hebben
de planning doorgenomen t/m het reces en afspraken gemaakt over wat er tot die tijd nog
moet gebeuren zodat alle dossiers afgerond zijn. Daarnaast hebben we het informeel overleg
met Paul van Trotsenburg voorbesproken. Ze zullen het onder andere gaan hebben over het
verplicht stellen van onderwijs in de master en ze zullen de voorwaardes voor de COVID
inhaalcursussen definitief maken, zodat Paul deze kan aandragen bij Instituut Onderwijs en
Opleiden (IOO). Verder hebben ze de inwerkdag voor de masterleden die op 17 juli
plaatsvindt doorgenomen.

- Op 28-06-2022 hebben Aniek, Tosca en Tim een Informeel overleg Ulla/Petra gehad. Ze
hebben met name gesproken over de moeilijk invulbare vacatures. Er is gesproken over dat
het schuurt dat we met alleen onze sociale media, en bijv. geen Canvas-berichten of
collegezaalpraatjes, toch de vacatures moeten vullen, wat lastig gaat. De opleiding bevestigt
dat het een gezamenlijk probleem is, maar is niet bereid van eerder gemaakt beleid af te
wijken. Afgesproken dat de SR voor nu in persoonlijke kringen extra gaat vragen en
daarnaast de vacatures in de jaarchats op whatsapp gooit. De opleiding gaat kijken naar een
duurzame oplossing op langere termijn.

- Op 29-06-2022 heeft Aniek een MI-X1.5 evaluatie gehad. Studenten hebben minder tijd
besteed aan dit vak dan normaal. Om het vak goed te doen, moet je er veel tijd aan besteden,
waarschijnlijk ligt het dus niet aan het vak zelf. Er waren veel deeltoetsen, waardoor
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studenten goed konden meten of ze de stof snapten. Hoorcolleges bevatten erg veel theorie,
wat het soms moeilijk maakte om alles mee te krijgen. Het dictaat is erg moeilijk geschreven,
wat ervoor zorgde dat studenten deze vaak links lieten liggen. Het dictaat behoort wel tot de
verplichte studiestof, maar zonder het dictaat is het vak ook haalbaar. Het niveau van de
wiskundepractica lag erg hoog, meer uitleg zou fijn zijn. Wat de coördinator opviel is dat er
tijdens die practica weinig vragen gesteld werden. Bij de deeltoetsen mochten studenten
bronnen gebruiken en bij de eindtoets dachten studenten dat dit niet mocht. Hierdoor
hebben studenten onnodig veel tijd gestoken in het studeren van droge stof. Bij niet alle
wiskundeopgaven waren de uitwerkingen van de antwoorden gepubliceerd, wat onhandig
was voor studenten.

10. DB update
Er is geen DB update mondeling toegelicht.

11. Kwaliteitsgelden

Vorige vergadering is ter tafel gekomen dat de kwaliteitsgelden die per 2024 eigenlijk

gestopt zouden worden met de herinvoering van de basisbeurs, niet worden gestopt maar

dat deze geldstroom gaat blijven bestaan als onderdeel van de lump sum (eerste

geldstroom). Dit omdat de kwaliteitsafspraken in de huidige vorm bestaan om te

compenseren voor het gebrek aan basisbeurs. Zodra deze weer terug is vervalt de motivatie

om te compenseren voor de schuld die studenten nu opbouwen ten gevolge van het

leenstelsel.

Het is erg mooi dat dit geld dan niet meer binnen de kaders van de Nederlands-Vlaamse

Accreditatieorganisatie (NVAO) uitgegeven hoeft te worden, aangezien dit structurele

investeringen onmogelijk maakt terwijl deze juist essentieel zijn voor de verbetring van het

onderwijs. Verder betekent dat ook dat de dure en tijdsintensieve cyclus van verantwoording

die hiermee gemoeid gaat niet meer nodig is. Het zou fijn zijn als de medezeggenschap haar

rechten behoudt over deze geldstroom, aangezien deze wordt gecontinueerd ten behoeve

van het voortzetten van de verbetering van de kwaliteit van onderwijs, wat ook het doel is

van de kwaliteitsgelden. Een manier om onze rechten hierover te behouden zou bijvoorbeeld

zijn om dit als aparte uitgave op te nemen in de facultaire of Instituut Onderwijs en Opleiden

(IOO) begroting, waar wij adviesrecht over hebben. Dit hebben we al kort voorgelegd aan

Albert en Denise, die aan hebben gegeven dat het onhandig zou zijn om dit te doen

aangezien ze dit geld dan juist weer moeilijker in structurele geldstromen op kunnen nemen,

omdat er dan een aparte verantwoording voor moet zijn voor geld wat fracties gaat vormen

van de geldstromen waar het in wordt opgenomen. Daarnaast gaven ze aan dat we indirect
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natuurlijk het adviesrecht behouden aangezien we adviesrecht hebben over de facultaire en

Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO) begroting.

We hebben besloten de kwaliteitsgelden te laten het voor wat het is aangezien we er niks aan

kunnen doen, we gaan er daarom niet over stemmen.

12. Kaderbrief Amsterdam UMC 2023

3 juni jl. is de Studentenraad gevraagd om advies over de kaderbrief. Hierna hebben we de

kaderbrief meermaals besproken als raad, en nog een keer met de Ondernemingsraad AMC.

Uit het laatste overleg kwam dat we graag met de Ondernemingsraad (OR) een brief zouden

willen sturen om ons ongenoegen over het ontbreken van onderwijs in de kaderbrief uit te

spreken. Daarnaast sturen we dan ons eigen advies met punten die we terug willen zien in

de facultaire en Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO) begroting.

Tim geeft aan negatief te willen adviseren. Dita denkt dat er door de kritische punten meer

hoop is op verbetering, waardoor we negatief kunnen adviseren. Jarno denkt dat we nu een

mooie kans hebben om een draai te kunnen maken en wil graag gebruik maken van deze

drie-eenheid binnen het onderwijs, waardoor we volgens hem nu het beste negatief kunnen

adviseren. Roos vraagt zich af of we nu echt wel meer kracht hebben om negatief te

adviseren, maar als dit zo zou zijn zou ze negatief adviseren. Stan en George willen niet

positief adviseren op iets waar we het niet mee eens zijn en willen daarom negatief

adviseren. Aniek wil het extra beetje hoop benutten en dus negatief adviseren.

Roos stelt bij de eerste alinea een inleidende zin in de kaderbrief voor over het schrijven van

de brief samen met de Ondernemingsraad (OR). We adviseren echter niet om deze specifieke

reden negatief. Daarnaast wordt de brief geagendeerd. Bij de tweede alinea is nog een

concluderende zin nodig. Jarno stelt voor om bij de derde alinea de top 12 nog in

bulletpoints weer te geven in de brief. Ook moet de bijlage er nog bij. Ten slotte komt er nog

een conclusie met een negatief advies.

Aniek past de kaderbrief aan en stuurt hem op naar de Ondernemingsraad (OR) met de

bijlage.

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met zeven stemmen voor

en één stem blanco voor het versturen van een brief samen met de Ondernemingsraad nadat

de besproken wijzigingen zijn verwerkt De Studentenraad besluit hierin negatief te

adviseren..

13. Begroting  IOO
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De begroting en jaarplan Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO) worden volgende PV

besproken.

14. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

15. Rondvraag
- Tim: Ik heb (in het kader van ‘moeilijk in te vullen vacatures’) een SR-LinkedIn gemaakt,

waar we vacatures ook op kunnen plaatsen, in aanvulling op alleen Instagram! Kan PR doen,
vacaturetekst kan ook naar mij gestuurd worden tzt

- Jarno: 1. Moeten wij nog regelen dat wij opgehangen worden? Of laten we dat aan de nieuwe
raad? (ik bedoel dan onze jaarplan poster uiteraard). Dit gaat Aniek nog doen.
2. Ik ben op vakantie tijdens de PV / OTgen in de week van 18 juli.

- Dita: 1. Heeft iemand tijd om een KALLAX kast bij de Ikea te kopen? Anders gaat het denk ik
niet meer gebeuren. Aniek en George gaan dit doen.
2. Hoe staat het ervoor met de genderneutrale wc’s? Tosca weet hier meer over.
3. Uitnodiging collegezaalbijeenkomst over Sociale Veiligheid op dinsdagmiddag 5 juli,  in
collegezaal 1 van locatie AMC, van 16.30 uur tot 17.45 uur. Wij nodigen je van harte uit erbij
te zijn en mee te praten. Laat s.v.p. ook medestudenten weten dat ze welkom zijn. → zullen
we dit op Instagram delen? Dit gaat Aniek doen.

16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

17. Nieuwe agendapunten
Begroting en jaarplan Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO).
Vergaderstukken OTGEN/SR-overleg

18. Nieuwe actielijst

Aniek 1. Gaat de situatie over het positief adviseren bestuursreglement kort
beschrijven in overdrachtsbestand
2. Gaat Erik Joukes mailen (opleidingshoofd Bachelor Medische
Informatiekunde) om een nieuwe afspraak in te plannen
3. Stuurt de agenda voor het Hans/Saskia/SR-overleg naar Hans en
Saskia.
4. Gaat kijken naar ‘harmonisering en facultaire begroting’ in het
jaarverslag
5. Gaat de agenda sturen naar het OTGEN voor het OTGEN/SR-overleg
6. Gaat over de onduidelijkheid in het Reglement met de jurist bellen
7.  past de kaderbrief aan en stuurt hem op naar de Ondernemingsraad
(OR) met de bijlage.
8. De jaarplan poster ophangen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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9. Samen met George een KALLAX kast bij IKEA kopen
10. Uitnodiging posten op Instagram stories ‘collegezaalbijeenkomst
over Sociale Veiligheid’

Stan 1. Gaat aan de slag met de aanbevelingsbrief van de decaan als
promotie voor raadsleden.
2.  Gaat het stuk over Canvas verduidelijken in het jaarverslag
3. Gaat een vergaderstuk voor het OTGEN/SR-overleg schrijven over
‘moeilijk in te vullen vacatures’
4. Zorgt voor extra stukje in het inwerkboek over artikel 2.9b lid 11
over harmonisatie bestuurlijke inrichting

1.
2.

Tosca 1. Gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje opgehangen
worden
2. Gaat de presentatie voor het jaarverslag plannen
3. Gaat na of wij uitgenodigd worden voor het coördinatorenoverleg
van de master
4. De mail over kerstpakketten doorsturen naar de CoMa
5. gaat kijken naar ‘COVID (waarin ze masterdeel kan toevoegen) en
tentaminering (hybride onderwijs)’ in het jaarverslag
6. Vult het stuk in het jaarverslag nog aan over sociale veiligheid
(vertrouwenspersoon)

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

Tim

Jarno 1. Gaat nog een keer kijken naar het vergaderstuk over motivatie voor

het OTGEN/SR-overleg

1.

Dita 1. Gaat de besproken meubels bestellen (samen met George en Jarno)
2. Gaat naar de stukken voor de master kijken voor het
OTGEN/SR-overleg

1.
2.

Roos 1. Gaat kijken naar ‘ongevraagd advies huisartsgeneeskunde’ in het
jaarverslag
2. Roos past stukje aan over CSW/CDW in het jaarverslag

1.
2.

George 1. Gaat over de internationalisering binnen medische informatiekunde
(MI) schrijven in het jaarverslag
2. Gaat kritisch kijken naar stukje studentenparticipatie (dat studenten
Medische Informatiekunde meedoen)
3.  Gaat kijken naar het stukje communicatie in het jaarverslag (wat er
wel en niet in past)

Dafne

Fabiënne

DB

Pagina 11 van 12
Notulen plenaire vergadering, 04-07-2022



CoMa 1. Mail over kerstpakketten opstellen nadat Tosca de mail heeft
doorgestuurd

Iedereen

19. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 20:59 uur.
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