
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 06-12-2021

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Jarno de Haas (online),
Tobia Beshay, 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. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

4. 5 min Updates Update

5. 1 min Mededelingen Informerend

6. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

7. 5 min DB update Update

8. 5 min Kiesdistrict Medische Informatiekunde Besluitvormend

9. 5 min Adviesrecht IOO-begroting reglement Facultaire Studentenraad Besluitvormend

10. 10 min Agenda Hans/Saskia/SR-overleg Besluitvormend

11. 20 min Agenda OTgen/SR-overleg Besluitvormend

10 min Pauze

12. 10 min Draaiboek promotie enquête Update

13. 10 min Brief Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Besluitvormend

14. 15 min COVID-maatregelen op de faculteit Oordeelsvormend

15. 20 min Bezwaartermijn Besluitvormend

16. 1 min WVTTK Informerend

17. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

18. 3 min Rondvraag Informerend

19. 5 min Evaluatie PV Informerend

20. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

21. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

22. Einde vergadering Om 21:10 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
- Van de Raad van Bestuur (RvB): Brief 21.09.041 Benoeming Marja van Dieijen tot de Raad

van Toezicht (RvT)

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat een vergadering plannen voor de PR
2. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Tosca)
3. gaat contact opnemen met de JVT 1 en 3 om het gesprek van 03
november opnieuw te voeren
4. gaat de agenda voor het SR/Hanneke/Albert/Saskia-overleg
5. gaat uitzoeken waarom het vorige apart district is afgewezen

1. gedaan
2. lopend
3. gedaan

4. gedaan
5. gedaan

Stan

Tosca 1. gaat het adres van Gabor uitzoeken
2. gaat nadenken over afscheidscadeau van Hans Romijn
3. gaat aan Roos vragen wie de onderwijsprijs wil doen
4. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Aniek)

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

Tim 1. gaat overleggen of we volgende week op zijn zolder mogen
vergaderen
2. gaat de herverdeling van CoMI doorgeven aan Dafne

1. gedaan

2. nog niet
Jarno 1. maakt een poster over de nieuwe app van UvA.

2. gaat kijken of hij een poster voor de enquête kan maken

1. gedaan
2. gedaan

Tobia

Dita 1. gaat een beterschapskaart sturen naar Gabor
2. maakt een datumprikker voor een groepsactiviteit
3. maakt een datumprikker voor het aanschaffen van inventaris

1. gedaan
2. nog niet
3. nog niet

Roos 1. gaat promotie plaatsen over de NSE van de MI
2. gaat uitleggen wat ‘overleaf’ is

1. nog niet
2. gedaan

Dafne 1. zal een poster maken voor rechten/onduidelijkheden bij studenten
2. gaat inventariseren hoeveel tijd de werkgroep internationalisering
gaat kosten
3. gaat inventariseren of er animo is van andere studenten om deel te
nemen in de werkgroep internationalisering

1. nog niet
2. gedaan

3. gedaan
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Anne

DB 1. vraagt aan Saskia hoe het zit met online vergaderen
2. gaat bespreken met Albert dat er expliciet om advies wordt gevraagd
wat betreft de IOO begroting

1. nog niet
2. gedaan

Iedereen 1. CoMI: master keuzes dossier verdelen + integratie dossier verdelen 1. nog niet

Team
Promo

1. gaat een begroting maken en dit met Dita bespreken 1. gedaan

De PR gaat praten over de digiborden op plein J.
De notulen van 29-11-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Updates
- Op 30-11-2021 heeft Aniek een overleg gehad met Programma Onderwijslogistiek. Er is een

groot zalen tekort bij de UvA, als het gaat om tentamenzalen heeft onze faculteit er ook last
van. 1 februari komt de eerste deeloplevering van de nieuw UvA-site, deze zal rond
juli-augustus af zijn.

- Op 30-11-2021 heeft Aniek een Corona overleg gehad met Instituut onderwijs en opleiden
(IOO). Coassistenten die in hun onderwijs week zitten, komen nog op het voetenplein. Dit is
niet de bedoeling, dus hier komt communicatie over. Voor vaardighedendocenten komen ook
boostervaccinaties beschikbaar. Er is aangekaart dat voor veel student de algemene gang van
zaken op de faculteit betreft COVID onduidelijk is (ben je als student welkom of niet etc.).
Ook hier komt extra communicatie over. Petra vertelde dat de medische bibliotheek vooral
voor studenten met flankerend onderwijs is. Het scenario van een volledige lockdown is
besproken. Blokcoördinatoren van de bachelor geneeskunde zijn momenteel al vooruit aan
het denken. Er zijn extra moderators aangesteld. Over proctorio vinden momenteel
overleggen plaats. Vaardigheden onderwijs voor coassistenten gaat moeilijk online, maar om
dit op te vangen staat nog geen plan voor.

- Op 30-11-2021 hebben Stan, Aniek en Tosca een informeel overleg gehad met Albert,
Hanneke en Saskia. Tijdens de promotie van de studentenraadsverkiezingen moet
wachttijdstudenten duidelijk zijn, dat er een kans is dat ze minder betaald krijgen, omdat ze
niet ingeschreven staan. Etienne Banning, Karin Nieuwenhuisen en Sander Corsmit houden
zich bezig met de mentale gezondheid van de studenten. We kunnen met hen contact
hierover opnemen. Uit de NSE is weer gebleken dat studenten ontevreden zijn over de
communicatie. Inge Rheeder is hierdoor aangenomen als communicatiemedewerker. Alle
informatie gaat eerst langs haar, voordat het geplaatst wordt, zodat er geen dubbele of
tegenstrijdige informatie geplaatst wordt. Wel lijkt het dat er onder de studenten de cultuur
heerst dat mailtjes niet gelezen hoeven te worden (stamt uit de tijden voor COVID, waarbij
de wandelgang alle belangrijke informatie bracht). Wij als Studentenraad kunnen kijken of
we wat aan deze cultuur kunnen doen. Ook bleek uit de NSE dat studenten ontevreden zijn
over de faciliteiten. Dit wordt vanaf centraal niveau geregeld en is een probleem wat alleen
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op de lange termijn opgelost kan worden. Tosca gaat kijken of ze vanuit de Centrale
Studentenraad hier iets mee kan. Wat betreft internationalisering is het IOO aan het kijken
wat ze tijdens COVID aan internationalisering kunnen doen. Momenteel heeft de UvA
ongeveer 200 woningen beschikbaar gesteld voor exchange studenten. De focus ligt
momenteel voor een groot deel op internationalisering binnen het curriculum. Bij de
IOO-begroting is er ruimte voor kritiek vanuit de Studentenraad. Albert zal een mailtje
sturen, waarin dit schriftelijk wordt vastgelegd. Het kan zijn dat het mogelijk is, om vanuit
het reglement facultaire studentenraad onze adviesrechten uit te breiden naar ook
adviesrecht over de IOO-begroting en -jaarplan. Wat betreft de promotie van onze enquête:
facultaire regels gelden in het studentengebied, deze moeten we volgen.  Wel is het gewenst
dat een eventueel kraampje niet heel duidelijk in zicht is van zorgmedewerkers.

- Op 01-12-2021 hebben Stan, Aniek en Jarno een faciliteiten overleg bijgewoond. De
Studentenraad heeft dit jaar het faciliteitenoverleg nieuw leven in geblazen. Deze
vergadering hebben we het gehad over stroom in de werkhokken op plein J, gebrek aan
overleg ruimtes voor studenten, gebrek aan stopcontacten in de kelder en de WiFi op de
faculteit.

- OP 29-11-2021 heeft de Commissie Bachelor (CoBa) een commissievergadering gehad.
Dossiers zijn herordend + herverdeeld, op basis van de vorming van taskforces op PV (dd
01/11/2021). Verder zijn de CoBa-punten uit het jaarplan die tot nu toe nog niet zijn
opgepakt besproken en is de eerstvolgende stap voor elk punt uitgedacht. Wat betreft
Corona en fysiek onderwijs: voor nu zijn er al op een aantal manieren korte lijntjes, wat
verdere bespreking op PV of in CoBa overbodig maakt. Wel valt mogelijk op sociaal contact
winst te behalen: hiervoor worden concrete ideeën uitgewerkt, die volgende CoBa voor de
kerst besproken worden (en indien nodig/relevant daarna uiteraard op de PV).

- Op 30-11-2021 hebben Aniek, Stan en Tosca een informeel overleg gehad met Petra en Ulla.
Het wegvallen van Gabor heeft, logischerwijs, impact op het opleidingsteam. Petra en Ulla
verwachten geen specifieke problemen, maar wijzen er wel op dat die in de toekomst
kunnen ontstaan. We blijven hiervoor nauw contact houden. We kunnen bij Ulla een kaartje
inleveren voor Gabor. Ten tweede, om meer inzicht te krijgen in de toetsvraagprocedure,
wordt een afspraak ingepland met Petra: zij zal ons door de procedure heen lopen.
Daarnaast kwam roostering ter sprake: blijkbaar zijn er geen UvA-richtlijnen voor
roostertijden, maar is met de afdeling roostering afgesproken dat 08:30-17:00 de voorkeur
heeft (wat bij grote aantallen recidivisten, zoals bij CMI-1, niet gehaald kan worden). Ook de
bezwaartermijn, die van vijf dagen naar twee dagen is verkort, kwam ter sprake: de
opleiding is van mening dat ruis op het bezwaarforum ingeperkt moet worden en verkorting
van de bezwaartermijn daarvoor noodzakelijk is. Bovendien kunnen zij dan eerder aan de
slag met bezwaren. Wij gaven aan eerst andere, minder ingrijpende maatregelen te willen
proberen. Ulla zegde alleen toe de effecten van de verkorting te monitoren en dit medio
januari aan ons terug te koppelen. Tot slot, de opleiding werkt eraan om de deadline voor het
aangeven van een positieve coronatest, die nu op 24 uur vóór het tentamen staat, te
verkorten: dit zou het probleem oplossen dat studenten die in het weekend positief testen en
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op maandag tentamen hebben, geen mogelijkheid meer hebben om thuis-tentaminering aan
te vragen (en dus besmet de IWO in moeten).

- Op 30-11-2021 heeft Tim de evaluatie van de Bachelorthesis bijgewoond. Sinds dit jaar zijn
de nieuwe coördinatoren J.H. Ravesloot en Remco Jongkind, een medical educator. Een aantal
studenten wacht nog steeds op beoordeling van directe begeleiders en/of senior tutors,
terwijl twintig werkdagen in de OER staat. De opleiding zegt hier actief achteraan te zitten,
maar dus ook afhankelijk te zijn van reactie van begeleiders. Verder was de opkomst van het
fysieke contactonderwijs laag, mogelijk omdat studenten niet voor een uurtje naar het AMC
willen. Volgend jaar wordt contactonderwijs, waar mogelijk, meer geclusterd. Tot slot,
coördinatoren vinden dat voorbeeldtheses meer vragen oproepen dan dat ze duidelijkheid
geven. Er ontstond een korte discussie over of er voorbeeldtheses beschikbaar moeten zijn.
In de OER staat dat studenten recht hebben op representatieve voorbeelden, dus goed om te
monitoren wat met die voorbeeldtheses gebeurd.

- Op 03-12-2021 heeft Jarno de evaluatie van OVV-1 bijgewoond. De eerste evaluatie van JVT-1
is geweest. De hoge respons (64%) valt op in positieve zin, aangezien men moeite had met
het halen van fatsoenlijke responspercentages. Het vaardighedenonderwijs heeft een nieuwe
opbouw: kennisclips vooraf met veel oefentijd in de les, i.p.v. uitleg aan het begin van de les.
Enerzijds beviel dat (door meer oefentijd), anderzijds is het lastig voor de studenten (omdat
ze minder uitleg hebben). Veel studenten gaven aan een fijne start van hun studie gehad te
hebben. Ulla heeft op mijn initiatief toegezegd ‘oude’ afspraken m.b.t. publicatie van
materiaal met de JVT’s te delen. Deze worden volgende week opnieuw vastgesteld en met de
coördinatoren en JVT’s gedeeld. De responsiecolleges zijn dit jaar geheel online. Helaas is de
opkomst nog niet altijd even goed, al werden er wel veel vragen gesteld.

- Op 03-12-2021 heeft Tobia de evaluatie van OVV-2 bijgewoond. Studenten hebben
vaardigheden practicum van jaar 1 gemist, hierdoor hebben zij het gevoel in het diepe
gegooid te zijn. Vooral bij palpatie lymfeklieren was er onduidelijkheid. Tevens werd er geen
demonstratie gegeven aan het begin van practicum. De gedachte hierbij was: studenten
moeten vragen als ze iets niet weten. Er is daarom vraag voor hand-outs, korte demonstratie
bij lastige onderdelen en evt. ook in de e-learning. De studenten waren tevreden over de
structuur, de enthousiaste docenten, de patiëntcolleges (PC’s), de uitgebreide uitleg filmpjes
en de zelfstudieopdrachten en antwoorden daarvan. Verder was het een goede toets en was
er laagdrempelige communicatie met de coördinatoren. Er waren ook verbeterpunten. De
onderwerpen van week 1 t/m 4 verschilden enorm met de onderwerpen van week 5 t/m 8.
Het scheiden van hoofd-en bijzaken werd als lastig ervaren. De afspraken over wanneer een
college online komt, wordt nu gecommuniceerd door Ulla.

- Op 01-12-2021 heeft de Commissie Medische Informatiekunde (CoMI) een vergadering
gehad. Zichtbaarheid vergroten van de Studentenraad bij Medische Informatiekunde is
gelopen zoals voorgenomen in ons jaarplan. Aniek plant een meeting met JVT 1 en 3, gezien
zij niet aanwezig waren bij het JVT/SR-overleg. Na deze PV worden de voorgenomen
wijzigingen van het reglement facultaire studentenraad opgestuurd en dan zullen we zien
hoe het loopt. Aniek gaat nog uitzoeken waarom toentertijd kiesdistrict afgewezen is. Ook
moeten we, wanneer de wijziging wordt goedgekeurd,  nog met commissaris onderwijs MIK
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om de tafel, of hij/zij dan (net als bij MFAS nu) verantwoordelijk wordt voor vullen van
MIK-kiesdistrict. Roos heeft hier al een gesprek over gehad: we laten hen weten zodra het
kiesdistrict er is. De OERen zijn doorgelopen. We copy-pasten maatregelen/plannen die we
voor bachelor geneeskunde hebben betreft mentale gezondheid en zetten die ook bij MI in.
Aniek neemt dit mee in de taskforce mental health. Wat betreft onze eventuele handelingen
voor de keuzevakken die slecht verlopen, wachten we op het nieuwe raadslid.

5.    Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

5. DB update
Over de betaling van de wachttijdstudenten: als je niet studeert tijdens je raadsjaar kan je
bij vier posities een beurs krijgen, namelijk DB en CSR-afgevaardigde. We moeten onszelf
hard maken voor het vrijkomen van geld. Er zal volgende week een agendapunt gemaakt
worden om hier meer over te discussiëren. Het is nu zo dat je UvA beurs wegvalt en je
gewoon de AMC-beurs krijgt. Wij krijgen al een hogere vergoeding dan andere
faculteitsraden van de UvA, echter willen wij ons wel hard maken om de vergoeding voor
ieder raadslid wat wachttijdstudent is te behouden. Karen Maex heeft gezegd dat met de
huidige regeling profileringsfonds  wachttijd studenten hier niet uit betaald kunnen
worden, maar deze wordt in 2023 herzien.

Over de communicatiemedewerker: er zal contact gelegd worden met Inge Rheeder over
de communicatie via Canvas. Aniek en Stan gaan contact opnemen met Inge op basis van
de uitslag NSE.

Over de faciliteiten: de UvA geeft geen geld aan het AMC. Dit heeft Tosca aandragen bij de
CSR.

6. Kiesdistrict Medische Informatiekunde (5 minuten)

Tijdens het overleg met Hans en Saskia heeft het DB gevraagd bij wie de we moeten zijn voor

het invoeren van een nieuw kiesdistrict. Saskia verwees ons door naar Hanneke Lips. Aniek

heeft voorbereidend op het gesprek betreft het reglement facultaire studentenraad een

gesprek met Hanneke Lips gehad. Hieruit bleek dat in de tijden dat Marcel Levi nog decaan

was, er een zelfde soort voorstel vanuit de SR is gekomen en deze was afgewezen. Ook had

Hanneke een mail naar het Centraal Stembureau van de UvA gestuurd, om te vragen hoe het

opstellen van een kiesdistrict werkt. Hier had ze destijds nog geen antwoord op. Wel gaf ze
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aan dat er in het reglement facultaire studentenraad tekst staat over de regels van onze

kiesdistricten en dat dit dus wellicht een goede invalshoek zou zijn.

Bij het overleg over het reglement bleek dat je een kiesdistrict kan vormen, door dit zo op te

nemen in het reglement die de decaan dan weer goed moet keuren. Op basis hiervan is een

wijzigingsvoorstel gemaakt.

N.a.v. afgelopen PV is uitgezocht wat de reden was waarom hetzelfde voorstel een paar jaar

geleden is afgewezen. De reden was dat het democratische proces zou gevaar kunnen lopen

als we meerdere kiesdistricten zouden invoeren. Daarbij worden het aantal opleidingen

uitgebreid in de toekomst. Denk aan donorgeneeskunde of evidence based medicine. Moeten

die dan ook een apart kiesdistrict? Heineman, voormalig vice-decaan,  is van mening dat

medische informatiekunde studenten verantwoordelijk zijn voor hun eigen

vertegenwoordiging. Als ze dat laten dan moeten ze er als opleiding op vertrouwen dat de SR

zich goed laat informeren. Dat is ook een van de taken van de SR.

Hoe makkelijk het er eventueel uitgehaald zou kunnen worden, is niet helemaal duidelijk,

maar aangezien het reglement een appendix wordt, wordt het maken van aanpassingen

makkelijker. Als het MI-kiesdistrict niet gevuld wordt, zal er een ander raadslid zitting

nemen.

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

stem tegen vóór de wijziging zoals besproken van het concept reglement Facultaire

Studentenraad.

Aniek gaat de wijzigingen opsturen zoals in het rood weergegeven.

7. Adviesrecht IOO-begroting reglement Facultaire Studentenraad (7 minuten)

Bij het lezen van het bestuursreglement viel het op dat in het bestuursreglement de punten

waar wij recht hebben op advies staan beschreven. Vanuit daar kwam de vraag of we via

deze route niet ons adviesrecht uit kunnen breiden naar adviesrecht over de IOO-begroting

en -jaarplan.

In artikel 8.5.28 van het bestuursreglement 2018 staat waar wij volgens het

Universiteitsreglement en het Reglement voor de Centrale Studentenraad advies op mogen

geven. In het concept reglement Facultaire Studentenraad wordt naar een dergelijk artikel

verwezen. Tijdens het informeel overleg met Albert, Saskia en Hanneke is gevraagd of we via

deze route onze adviesrechten konden uitbreiden. Ze wisten niet zeker of dit juridisch gezien
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mogelijk zou zijn, maar vertelden dat we het wel zouden kunnen proberen. Op basis hiervan

is een voorgenomen wijziging van het concept reglement Facultaire Studentenraad gemaakt.

Het document gaat nog langs een jurist. De wijziging gaat ook nog langs de decaan, dan is het

rechtsgeldig. Op dit moment kunnen we ons formele adviesrecht op de begroting niet

gebruiken. We willen proberen dat we ons adviesrecht over de begroting krijgen, als dit niet

de plek is, dan horen we het wel.

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

en één stem onthouding vóór de wijziging zoals besproken van het concept reglement

Facultaire Studentenraad.

Aniek gaat nog een opmerking maken over de schorsing van een raadslid, dit willen wij

eruit hebben.

8. Agenda Hans/Saskia/SR/Hans-overleg (6 minuten)

Er is 15 december een overlegvergadering met Hans, Saskia en onze aankomend decaan

gepland.

Hierbij de reeds bedachte agendapunten:

1. Mededelingen:

a. Er is tegen de begroting van de UvA gestemd met de punten over het

allocatiemodel, die ook als knelpunt in de facultaire begroting staan, in de

adviesbrief

2. Agendapunten

a. Begroting (GOV + lange termijn plan)

i. Bespreken van de plannen die zijn aangedragen in de meest recente

brief hierover van de RvB (inspraak in ontwikkeling DBU constructie

etc.) en

b. Overgang naar een nieuwe decaan

i. Bespreken of er nog punten zijn die belangrijk zijn voor ons. Zijn er

dingen die de tweede decaan anders wil doen?

c. Coschappen

i. Uitkomst van het decanenoverleg bespreken en stand van zaken

inventariseren rondom COVID

ii. Inventariseren coassistenten inzetten op COVID-afdelingen

d. Stand van zaken nieuwe opleidingsdirecteur
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De notulen worden ingehamerd. Het is belangrijk om toezeggingen op te krijgen. Dit is het

enige gesprek met de decaan. Het gesprek vindt elke acht weken plaats.

Roos zal een agendapunt maken over het inzetten van coassistenten op COVID-afdelingen.

We willen alles op deze lijst bespreken op het overleg.

9. Agenda OTgen/SR-overleg (24 minuten)

Volgend OTgen/SR-overleg is 21 december.

Agenda OTgen/SR:

1. Mental health

2. COVID-angst:

3. Bezwaartermijn tentamens

4. Canvaspagina SR

Pauze

20:06 uur aanvang pauze

20:18 uur herstart vergadering

10. Draaiboek promotie enquête (11 minuten)

Alle bachelor en MI-studenten kunnen op vertoon van hun stembewijs een chocoladeletter

ophalen bij de SR-kamer of bij het kraampje. Hiervoor zijn reeds honderden chocoladeletters

besteld. Om onze online bereikbaarheid te vergroten worden onder ‘like and share’

bluetooth-speakers ter waarde van 39,- euro verloot. Twee voor de bachelor, één voor de

master en één voor MI. Omdat de masterstudenten een unieke positie hebben en vanwege

hun studie de facto niet in staat zijn een chocoladeletter op te halen, wordt er onder

masterstudenten 11 maal een Bol.com tegoed ter waarde van euro 20,- verloot.

Vanwege een kortstondige actie en de tijdgevoeligheid zijn reeds JBL-boxen en

chocoladeletters besteld, opdat we op tijd onze spullen hebben en geld kunnen besparen. De

Bol.com kaarten worden pas later besteld, als ons voorschot van het AMC binnen is.

De bachelor en MI-studenten kunnen nog fysiek op de faculteit komen. De masterstudenten

niet, dus hieronder worden. Voor de bachelorstudenten moeten ze like en sharen, maar ook
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controleren of ze de enquête ingevuld hebben. Ze moeten daarom ook mailen (ook zodat we

de e-mailadressen hebben).

Wij zouden als Studentenraad ook nog na het tentamen chocoladeletters uitdelen en de

enquête laten invullen. Veel mensen wachten dan buiten en krijgen we nog veel respons.

Er is nog geen draaiboek gemaakt, dit gaat Stan doen. Dit moet er morgenochtend zijn en

Stan gaat delen wanneer het draaiboek online staat, zodat iedereen hier zijn

beschikbaarheid kan invullen.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met negen stemmen

voor het vastgestelde promotieplan.

De powerpoint zal de PR samen met de PR-commissie bespreken.

Het gedicht zal vanavond al gepubliceerd worden.

Jarno gaat de post naar Dafne mailen voor de puntjes op de I.

11. Brief Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (25 minuten)

Het werven van nieuwe raadsleden gaat op veel faculteiten met moeite. Ook bij ons wat de

kieslijst met moeite net aan gevuld. De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en

Informatica (FNWI) heeft een brief gestuurd met suggesties om een raadsjaar meer

aantrekkelijk te maken.

De FNWI noemt in hun brief vier mogelijkheden om een raadsjaar meer aantrekkelijk te

maken:

1. Een aanbevelingsbrief van de decaan;

2. Communicatie over de uitzondering op de N+1 regel voor toelating master;

3. Meer vergoeding voor een raadsjaar;

4. De mogelijkheid om ECs toe te kennen (6EC als stage/keuzevak) of benoeming op de

diploma als extracurriculaire activiteit.

Voor de FNWI is het een groot probleem. Zij hebben hierover nagedacht en delen met andere

facultaire studentenraden hun gedachten. Ze vragen ook van ons hoe het op onze faculteit

gaat.

Punt 1 zou een mooie kunnen zijn. Een aanbevelingsbrief vanuit de Decaan staat goed voor

op je CV. Echter, het zal een algemene aanbevelingsbrief zijn en het raadsjaar zelf staat ook al

Pagina 10 van 15
Notulen plenaire vergadering, 06-12-2021



op je CV. De SR vindt punt 1 een goede mogelijkheid. Het laat de waardering van de opleiding

zien en kan uitleggen wat een raadsjaar meer uitlegt. Er zal een nieuw vergaderpunt

gemaakt worden om de uitwerking van de aanbevelingsbrief uit te werken. Roos zal dit

agendapunt schrijven.

Punt 2 is op de master Geneeskunde en Medische Informatiekunde niet van toepassing. Voor

de meeste andere masters die men kan doen met een bachelor Geneeskunde of Medische

informatiekunde gaat dit ook niet op.

Wat betreft punt 3 krijgen wij al extra vergoeding vanuit het AMC bovenop het

profileringsfonds. De vraag is of nog meer geld meer mensen naar een raadsjaar zou trekken.

Het zal ook moeilijk te realiseren worden. Wel is het belangrijk om bij de promotie voor de

werving duidelijk te maken wat het bedrag is dat je als raadslid verdiend.

Punt 4 is voor onze opleiding lastig, gezien er niet veel vrije keuzeruimte is. Het keuzevak bij

de bachelor Geneeskunde betreft 18EC en is daarmee ruim meer dan de 6EC die studenten

van de bachelor Politicologie kunnen krijgen voor een raadsjaar. Het benoemen van een

raadsjaar op de diploma zou wel het belang van een raadsjaar kunnen laten zien. Het kost

weinig moeite en laat de waardering van de opleiding zien. Aan de andere kant is een CV

voor het laten zien van extracurriculaire activiteiten. Er staat op een supplement van een

diploma alleen zaken waar je studiepunten voor krijgt. Om deze redenen willen we het niet

op het diploma laten zetten.

Er zal dus een vergaderstuk geschreven worden over het uitwerken van de aanbevelingsbrief

en op basis hiervan zal dat besproken worden met de decaan.

Tosca gaat een reactie mailen naar de FNWI.

12. COVID-maatregelen op de faculteit (23 minuten)

Het kabinet heeft nieuwe COVID-maatregelen ingesteld. Dit heeft onder meer gevolgen op

fysiek onderwijs in de bachelor. Zo vinden momenteel alle hoorcolleges, patiënt colleges (en

een groot aantal werkcolleges) online plaats.
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Alhoewel het nog niet de realiteit is, heerst de angst onder studenten dat we terug naar de

situatie van vorig jaar moeten, namelijk volledig online onderwijs. Dit heeft niet alleen

gevolgen op de kwaliteit van onderwijs maar ook de mentale gezondheid van studenten.

Er is dus steeds minder fysiek les mogelijk, wat de studenten demotiveert om naar de

faculteit te komen (als ze bijvoorbeeld alleen online les hebben). Hierdoor zien studenten

elkaar minder en verslechtert ook de onderlinge relaties. Je kan je voorstellen dat dit voor

jaar 1 al helemaal problematisch is, sinds zij elkaar pas echt beginnen te leren kennen op het

AMC.

De richtlijn voor onderwijs en thuiswerken is anders, dus hier is speling in. Aan de andere

kant moeten we ons afvragen of dit een taak is voor de SR of meer voor de MFAS. Er

worden nu colleges online gegeven, terwijl dit wel fysiek gegeven kan worden.

Punt één van de bijdrage: fysiek college met 75 personen mag. Bij de VUmc is er een

aanmeldsysteem en terugkijken is mogelijk. De colleges zijn dan niet hybride, maar echt

met terugkijken. Hiermee bevorder je het sociale contact en de betrokkenheid van de

faculteit. Het is ook mogelijk om hoorcolleges tot werkcolleges te verdelen. Dit is vorig jaar

bij de eerstejaars van het AMC gedaan.

Bij informeel overleg is besproken is dat de werkcolleges online zijn. Het is nu niet te

plannen voor werkgroepen met 75 man. Dit was echter eerder wel mogelijk. Online is voor

de docenten makkelijker. Bij WDD-3 is het uitgelegd als onmogelijk, omdat er veel

recidivisten en werkgroepen zijn.

De werkgroepen die nu fysiek gegeven kunnen worden, moeten fysiek gegeven worden. Dit

willen we graag aangekaart hebben.

Tobia en Aniek gaan samen zitten om het uitwerken van het vergaderstuk voor volgende

week.

13. Bezwaartermijn (4 minuten)

In het vergaderstuk bezwaartermijn bachelor geneeskunde van vorige week heeft Tosca

per abuis gezet dat de bezwaartermijn in de OER stond, omdat ik het had verward met het
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zomerplan (zie onderstaande inleiding). De bezwaartermijn staat vastgelegd in de regels

en richtlijnen van de Examencommissie, in artikel 7.10. Dit is juridisch geldig.

De bezwaartermijn na een tentamen is volgens de onderwijs en examenregeling (OER) twee

dagen. Dit zijn niet-werkdagen, waarin studenten de tijd hebben een onderbouwd bezwaar

in te dienen op het discussieforum. In voorgaande jaren is echter voor het overgrote deel van

de tentamens, met uitzondering van de herkansingen, een bezwaartermijn van vijf dagen

aangehouden.

Vorige week was er gestemd over deze kwestie met onjuiste informatie. Daarom zal de

stemming opnieuw plaatsvinden.

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geneeskunde stemt negen stemmen voor

het handhaven van het besluit van de plenaire vergadering van 29-11-2021 dat luidt: ‘De

Studentenraad wil optie één en twee beide implementeren. Wel wil de SR dit eerst informeel

aankaarten. Wanneer deze eerste twee opties niet gehoord worden, willen we wel een

ongevraagd advies geven.’

Aniek zal aan TAQT-training vragen hoe het zit met de juridische rechtsgeldigheid van de

richtlijnen.

Binnenkort zal op de sociale media gepeild worden wat studenten vinden van de

bezwaartermijn.

14. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

15. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

16. Rondvraag
- Tosca: De OER moet nu wél gedetailleerd worden doorgenomen en niet alleen doorzocht

worden voor grotere struikelblokken.
- Dita: Wat is nu het plan voor de locatie van de volgende vergaderingen? Voor mij is het

handiger om het op de universiteit te doen, gezien daar ruimte is om van te voren te eten en
de tijd te doden. → Wij zijn allemaal enthousiast over het vergaderen op Roeterseiland.

- Dita: Wat is er nu besloten over de internationalisering werkgroep? → Er is besloten dat
Dafne en Tobia een controlerende en adviserende functie krijgen. Er zal niet actief
deelgenomen worden in de werkgroep.

- Anne: Ik kan er bij het volgende OTmi/SR-overleg helaas niet bij zijn → Er zal weer gevraagd
worden of het mag worden opgenomen.
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- Aniek: Sarah Lutterman zit vanuit de Raad van Advies (RvA) in de sollicitatiecommissie.
- Aniek: Wie wil vergaderstuk betaling wachttijders? → Tosca schrijft het vergaderstuk.
- Tim: Er is een vacature voorbijgekomen van een moderator, is hier iets mee gedaan? → Er is

nog niks meegedaan. Het zal gedeeld worden op de sociale media.
- Roos: Is er een overzicht van de besluiten die er gemaakt zijn? → Tosca gaat hier een dag

voor uittrekken.

17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

18. Nieuwe agendapunten
- COVID-maatregelen
- Aanbevelingsbrief decaan
- Betaling wachttijders
- OTgen/SR-overleg
- OTmi/SR-overleg

19. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Tosca)
2. gaat de wijzigingen van het reglement kiesdistrict opsturen zoals in
het rood weergegeven.
3. gaat ervoor zorgen dat de schorsing van een raadslid door de decaan
niet meer mogelijk is.
4. gaat contact opnemen met Inge over communicatie Canvas op basis
van de uitslag NSE (+Stan)
5. gaat het vergaderstuk COVID-maatregelen voorbereiden (+Tobia)
6. zal aan TAQT-training vragen hoe het zit met de juridische
rechtsgeldigheid van de richtlijnen

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Stan 1.  gaat contact opnemen met Inge over communicatie Canvas op basis
van de uitslag NSE (+Aniek)
2. gaat een draaiboek maken voor de beschikbaarheid van de promotie
voor de enquête

1.

2.

Tosca 1. gaat nadenken over afscheidscadeau van Hans Romijn
2. gaat aan Roos vragen wie de onderwijsprijs wil doen
3. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Aniek)
4. gaat een reactie mailen naar de FNWI
5. gaat het vergaderstuk van de betaling wachttijdstudenten schrijven
6. gaat de besluitenlijst bijwerken

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

Tim 1. gaat de herverdeling van CoMI doorgeven aan Dafne 1.

Jarno 1. gaat de post naar Dafne mailen voor de puntjes op de I 1.
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Tobia 1. gaat het vergaderstuk COVID-maatregelen voorbereiden (+Aniek) 1.

Dita 1. maakt een datumprikker voor een groepsactiviteit
2. maakt een datumprikker voor het aanschaffen van inventaris
3. gaat op de CoMa vergadering de communicatie van de coschappen
bespreken

1.
2.
3.

Roos 1. gaat promotie plaatsen over de NSE van de MI
2. zal een agendapunt maken over het inzetten van coassistenten op
COVID-afdelingen
3. gaat een agendapunt schrijven over de uitwerking van de
aanbevelingsbrief

1.
2.

3.

Dafne 1. zal een poster maken voor rechten/onduidelijkheden bij studenten 1.

Anne

DB 1. vraagt aan Saskia hoe het zit met online vergaderen 1.

Iedereen 1. CoMI: master keuzes dossier verdelen + integratie dossier verdelen
2. gaat de beschikbaarheid voor de promotie van de enquête invullen

1.
2.

PR 1. gaat vergaderen over de digiborden op plein J
2. gaat de promotie powerpoint samen bespreken
3. gaat de vacature van de moderator delen op de sociale media

1.
2.
3.

20. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21.46 uur.
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