
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 07-02-2022

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Jarno de Haas, Tobia Beshay,
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. 2 min Notulen OTgen/SR-overleg Vaststellen

4. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

5. 1 min Mededelingen Informerend

6. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

7. 5 min Werkafspraken (OTgen) Besluitvormend

8. 5 min Updates Update

9. 5 min DB update Update

15 min Pauze

10. 10 min Deel MI van jaarplan Besluitvormend

11. 10 min Zomerplan Besluitvormend

12. 15 min Vervolgstappen n.a.v. ons standpunt over proctoring Besluitvormend

13. 1 min WVTTK Informerend

14. 10 min Rondvraag Informerend

15. 5 min Evaluatie PV Informerend

16. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

17. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

18. Einde vergadering Om 21.05 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Aniek opent de vergadering om 19:02 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- Hans van Goudoever heeft de SR een Brief gemaild met kenmerk 22.02.026 betreffende de

benoeming van de heer Cas Smits tot hoogleraar.

3. Notulen OTgen/SR-overleg
De notulen van het OTgen/SR-overleg van 01-02-2022 zijn besproken en onder voorbehoud
van besproken aanpassingen en taaltechnische verbeteringen vastgesteld.

4. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat Tobia appen over de aanwezigheid bij evaluatie van WDD-3
2. gaat de werkafspraken toevoegen aan DB-agenda overzicht
3. gaat de agenda van het Hans/Saskia/SR-overleg sturen
4. gaat de voorzitter van de VU contacteren over de petitie van VUmc
van fysiek onderwijs
5. gaat een vergadering voor PR plannen

1. gedaan
2. gedaan
3. gedaan
4. gedaan

5. lopend
Stan 1. gaat de inhoud van de waarderingsbrief uitwerken en aan Saskia

voorleggen
2. gaat de vacature maken voor de nieuwe masterassessor
3. gaat kijken naar de mogelijkheden/nuttigheid van TAQT-trainingen

1. niet gedaan

2. gedaan
3. niet gedaan

Tosca 1. vult de post-in/uit aan in de notulen
2. gaat mailen naar de opleiding voor een melding op Canvas dat
aangeeft de plug-in van Proctorio te verwijderen
3. gaat haar data van de wintersport doorgeven aan Dita
4. gaat de loting doen voor de masterstudenten en de enquête
5. gaat mailen naar Hans betreffende de kerstpakketten
6. gaat een overzicht van de kwaliteitsgelden doorsturen en op de PV
agenda zetten
7. gaat het vergaderstuk van Daniel Smits doorsturen naar de
geïnteresseerden
8. gaat alle adviesbrieven doorsturen naar Anne
9. gaat een overzicht maken van de adviesbrieven en de bijbehorende
deadlines van de opleiding

1. gedaan
2. gedaan

3. gedaan
4. mee bezig
5. niet gedaan

6. gedaan

7. gedaan
8. gedaan
9. gedaan

Tim
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Jarno 1. Gaat een post maken voor op Instagram wanneer de notulen over de

voorzitter van de CSR online staan

1. niet gedaan

Tobia

Dita 1. gaat een afspraak plannen met Albert Kok 1. gedaan

Roos 1. gaat een mail sturen betreffende CSW/CDW 1. niet gedaan

Dafne 1. Gaat een vergaderstuk maken over de werkafspraken nav de notulen.
2. gaat mailen naar de ICT of de mail omgezet kan worden
3. gaat het naamsbekendheidfilmpje doorsturen naar Aniek

1. Tosca gedaan
2. niet gedaan
3. gedaan

George 1. gaat de analyse van de enquête van CoMI doen 1. mee bezig

Anne 1. gaat alle adviesbrieven op de website zetten
2. gaat het format van de notulen aanpassen met de juiste e-mail

1. niet gedaan
2. niet gedaan

DB 1. Gaat een vergaderstuk maken over de digiborden en het delen van de
adviesbrieven

1. on hold tot
werkzame
digiborden

Iedereen 1. CoBa: gaat een vergaderstuk schrijven over Honours programma
2. dossierhouders: gaan een update schrijven over transparantie,
keuzevrijheid en CSW/CDW.
3. gaat erop letten dat het juiste e-mailadres gebruikt wordt
4. gaat letten op de deadline van de opmerkingen van 15:00 uur op
maandag

1. niet gedaan,
gaat Tim doen
met Tobia
2. niet gedaan
3. gedaan
4. gedaan

PR 1. gaat overleggen over extra informatie op de Instagram
2. gaat kijken naar de posts op Facebook

1. gedaan
2. gedaan

De notulen van 31-01-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

6. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.

Pauze
19:57 uur aanvang pauze
20:07 uur herstart vergadering

7. Werkafspraken (OTgen/SR-overleg)
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Na de vorige evaluatie is informeel besproken dat het handig zou zijn als we belangrijke
evaluatiepunten in onze werkafspraken zetten, niet alleen voor ons maar ook voor de
volgende raad.

Dita zal een apart document gaan opstellen met daarin werkwijzen en tips voor de

OTgen/SR-overleggen.

8. Updates
- Op 25-01-2022 heeft Aniek een Centrale Studentenraad (CSR)/Facultaire Studentenraad

(FSR) vergadering gehad. Wat betreft de situatie rondom Proctorio heeft de voorzitter van de
CSR verteld dat hij volledige verantwoordelijkheid neemt voor de situatie en dat hij ervan
heeft geleerd. Hij zal de situatie meenemen in de overdracht voor zijn opvolger. Ook heeft hij
gerectificeerd dat de afgevaardigden geen schuld hebben in deze situatie. Wel wil hij
voortaan de afgevaardigden gebruiken als extra bron voor communicatie naar de raden toe.
De centrale plannen voor de kwaliteitsgelden zijn toegelicht: meer kleinschalig onderwijs,
betere docenten en meer blended learning. Wat betreft het allocatiemodel en ons advies en
het advies van de CSR hierover is verteld dat er een bestuurlijke evaluatie erover komt
volgend jaar.  Er is aangekondigd dat er dit jaar geen nieuwe model OER zal komen en dat
men momenteel in gesprek is over de betrekking van digitalisatie binnen het onderwijs in de
OER.  De voorzitter van de FdR heeft aangekondigd te stoppen met zijn functie, wel zal hij
zitting blijven nemen in de raad. Dit vinden wij als raad er jammer, omdat hij een fijne
overlegpartner was. Er wordt aangeraden de studentassessoren aanwezig te laten zijn bij
plenaire vergaderingen, zodat hij/zij op de hoogte is wat er bij de opleiding en bij de
studenten speelt en eventueel kan fungeren als bemiddelaar. Wat betreft onze brief richting
de voorzitter van de CSR vertelde de Faculty of Economics and Business dat ze deze niet
hebben ondertekend, omdat ze de focus wilde leggen op ‘moving forward’. Bij de ACTA is de
brief in de spam beland. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid gaf aan het jammer te vinden dat
niet iedere faculteit de brief wilde ondertekenen en dat ze het juist zagen als een afsluiting
van het hele verhaal.

- Op 25-01-2022 heeft Aniek een overleg gehad met Projectteam programma
onderwijslogistiek (POL). Wat betreft roostering: in het academisch jaar van 2022-2023
komt er een nieuw systeem. Vanaf 2023 zal de totale switch van systemen gerealiseerd zijn.
Momenteel is de roostering onderbezet. Verder zullen we overgaan naar semesterroostering.
Wat betreft goed geregistreerde processen: het hele cijfer proces ligt nu in handen van de
docenten. De nieuwe cijferberekeningstool is niet van toepassing bij geneeskunde, door de
gecompliceerde cesuur. De bedoeling is, dat dit op de lange termijn wel bij geneeskunde
wordt ingevoerd. Wat betreft werkafspraken studie-/vakaanmelding: geneeskunde doet nu
niet mee met het project, maar de oude systemen zullen wel wegvallen, waardoor we
wellicht toch zullen moeten aansluiten. Dit is nu nog niet mogelijk. Er is op een andere
faculteit een pilot geweest met het nieuwe systeem en dit verliep best goed. Wat betreft goed
geïnformeerde student en docent: het doel was de nieuwe A-Z lijst 1 februari af te hebben,
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dit is waarschijnlijk niet gelukt, gezien deze nog niet compleet was ten tijde van dit overleg.
Wat betreft de governance structuur verandert er niet veel m.u.v. dat er meer contact zal zijn
met de centrale redactie. Er komt waarschijnlijk een ‘stel een vraag’ tool, waarbij alle vragen
die een student heeft op een plek gesteld kunnen worden.

- Op 22-01-2022 heeft Aniek een Interfacultair Medisch Studentenoverleg
(IMS)-voorzittersoverleg bijgewoond. De Geneeskundestudent is bezig met het verweven
van duurzaamheid binnen de opleiding via de overheid. IFMSA-NL heeft binnenkort een
internationaal overleg, als we input hiervoor hebben, kunnen we contact met ze opnemen. Er
zijn veel meldingen van grensoverschrijdend gedrag via de #zouikwatzeggen app van het
VUmc. Bij de EUR werken ze momenteel met hybride colleges met inschrijving. Bij een
faculteit worden er vanuit de studievereniging studeerdagen georganiseerd voor vakken die
moeilijk zijn. Deze worden goed bezocht. Veel universiteiten hebben een onvoldoende
gescoord voor de besteding van de kwaliteitsgelden.

- Op 02-02-2022 hebben Tosca en Aniek een gangoverleg bijgewoond. MIKpunt gaf aan geen
promotie voor partij MFAS te kunnen doen, gezien ze waarschijnlijk zelf een partij gaan
oprichten. Het nieuwe Emphasiskamerbeleid is geëvalueerd. MIKpunt houdt er veel
bestuurs-/commissievergaderingen, de MFAS maakt sporadisch gebruik van de kamer, de
IFMSA weet nog niet helemaal hoe het aanmeld systeem werkt, maar heeft tot op heden nog
geen problemen gehad met het gebruik van de kamer. MIKpunt zal nogmaals de
Emphasiskameragenda delen in de groepschat. De computers blijken niet nodig te zijn in de
Emphasiskamer, hier gaan we dus niet meer achteraan, wel moeten de lampen vervangen
worden en de temperatuurregulatie verbeterd. AMSj heeft een kast aangeschaft waar hun
archief nu in staat. Oscar (MFAS) gaat kijken of de iMac aangesloten kan worden en de
nieuwe afspraak wordt dat alle dozen op de kasten moeten staan. Wat betreft verschillende
gangupdates:
MIKpunt: het MIKpunt gala is op dezelfde dag gepland als het MFAS gala. MIKpunt gaat
kijken of het mogelijk is om deze nog te verplaatsen, gezien de MFAS dit niet meer kan doen.
IFMSA: heeft moeite met de inzet van commissieleden. Door Corona is de ‘oude garde’
afgehaakt en nieuwe commissieleden zijn vaak nog wat passief. Er komen begeleidend
bestuursleden in de commissies en nieuwe leden zullen binnenkort geworven worden. De
IFMSA wil met de onderwijscommissie van de MFAS een activiteit organiseren. De MFAS
reageert positief op dit voorstel.
MFAS: de partij MFAS week komt eraan, de Epsteinbar gaat weer open en de verbouwing van
de Epsteinbar zal opgepikt worden door de nieuwe decaan. Verder loopt alles z’n gangetje.
SR: Bezig met fysiek onderwijs, besteding van kwaliteitsgelden, harmonisatie, de
naamsbekendheidsactie en sociale veiligheid. De MFAS geeft als tip om een student (die
bekend is bij veel studenten)  als vertrouwenspersoon te hebben. Bij een andere faculteit
hebben ze dit ook en dit werkt erg goed, gezien studenten makkelijker op een bekende
student afstappen dan een volwassen persoon.
Het reglement verenigingen wordt vernieuwd. Verenigingen zullen hun jaarplan moeten
presenteren als ze gebruik willen maken van de faciliteiten van de faculteit.
De representatie van studenten bij internationalisering binnen de faculteit is besproken. De
IFMSA gaat weer buitenlandse stages organiseren. Bij MI is er een een project waar drie
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landen samenwerken en een stage die in het buitenland gevolgd kan worden.
De problematiek rondom de digiborden is besproken. Er werd verteld dat het AMC deze
problemen zal aanpakken. Wellicht zal voortaan het plaatsen van beelden op de digiborden
via het AMC gaan. De verenigingen zullen dan alleen maar content moeten aanleveren.

- Op 31-01-2022 heeft Dita het coschap neurologie geëvalueerd. Neurologie krijgt maar een
korte leegstand van eind maart tot medio april na de uitfasering van Curius+. In het
Dijklander ziekenhuis wordt de feedback niet in de boekjes genoteerd. De coördinator gaat
met ze in gesprek, ook met als vooruitzicht de straks dagelijkse feedback formulieren. Er was
een intimidatie melding gedaan onder de verbeterpunten, omdat een student twijfelde of er
wat zou worden gedaan met de melding. Besproken dat studenten niet weten dat ze
laagdrempelig een intimidatie melding in het evaluatieformulier kunnen doen, waarna het
direct naar de coördinator gaat. Nu twijfelen mensen soms en zetten ze het als algemeen
verbeterpunt, waardoor het pas veel later wordt besproken. Wij pakken de procedure verder
op met het OTgen.

- Op 02-02-2022 heeft Dafne een CoRaad vergadering gehad. Er is onder andere gesproken
over de BOOS aflevering. Tijdens de vergadering zei Indra (voorzitter CoRaad) dat Paul zelf
in de commissie zit. Dit heeft Dafne later nagevraagd en blijkt dat ze Saskia erover gesproken
heeft waaruit bleek dat er al een commissie is opgericht (een paar weken geleden), waar ze
zich gaan buigen over seksuele intimidatie. Het is onduidelijk of deze commissie specifiek
voor de master is of de gehele opleiding. De CoRaad vindt ook dat studenten mee moeten
denken met dit soort problemen, Dafne heeft aangegeven dat wij hier ook mee bezig zijn.
Daarnaast heeft Dafne aangegeven dat de CoRaad en zij wat meer contact moeten hebben als
mensen gesprekken hebben met de opleiding. Er waren twee leden die contact hebben
gehad met IJbelien Jungen (SAS coordinator) over de uitkomsten van hun instagram poll.
Ondertussen wilde ik ook een overleg inplannen en kreeg ik terug dat er al studenten waren
geweest. Binnenkort volgt er overleg met een deel van de CoRaad over hoe we de
covertegenwoordigers evaluaties willen voortzetten (bijvoorbeeld hoe we het gaan doen als
er steeds meer studenten bij komen). Dita oppert de herinvoering van de Colunches, waarbij
alle aanwezigen hun mening kunnen geven.

- Op 04-02-2022 heeft de Commissie Master (CoMa) een informeel overleg gehad met Paul
van Trotsenburg. Paul heeft allereerst zijn excuses aangeboden over zijn opmerking op het
OTgen/SR-overleg over seksuele intimidatie. Hij vindt het niet kunnen dat het gebeurt en wil
iedereen erop aanspreken die dit wel doet. Paul is geïnteresseerd in de app van de VU en hoe
dit in werking gaat. Dit zullen wij na het overleg met de VU-raadsleden terugkoppelen. Over
vertrouwenspersoon Wil van Aalderink gehad, op de site staat dat hij voor ‘werkende
geneeskundestudenten’ is, niet voor alle studenten. Tosca gaat hierover mailen. Gehad over
een commissie om de procedures rondom de intimidatie meldingen te evalueren, hier staat
Paul voor open. Dafne heeft een update internationalisering coschappen gevraagd. De
opleiding bezig is bezig om vrouw/kind, mogelijk ook neurologie/oogheelkunde/psychatrie
in het buitenland te doen. Nederlandstalige gebieden zijn echter veelal bezet door de VU en
Groningen. Er wordt ook gekeken naar Engelstalige gebieden als Canada. Gebruik van
Proctorio bij de iVGT besproken, Paul heeft geen problemen gehoord. Aangekaart dat wij het
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gebruik liever niet hebben ivm problemen rondom privacy en gebruiksvriendelijkheid. Dit
zullen wij verder oppakken met Jan-Hindrik en Saskia Peerdeman. Roos gaat de tips en tops
voor een goed coschap delen met de affiliates. Zij zal een presentatie houden op het
coördinatorenoverleg van 22 februari met de uitkomsten van de enquête hierover. Daarna
zal er een brochure komen voor de affiliaties met alle info. Afwezigheid van de commissie
master aangekondigd. Volgende informeel overleg op 18 februari is de laatste waar iedereen
volledig aanwezig is. De planning zullen wij dan verder doornemen.

- Op 24-01-2022 hebben Aniek, Stan en Tim een uitleg over het toetsproces van de bachelor
bijgewoond. We hebben doorgenomen hoe toetsvragen worden gemaakt , met wie/welke
partijen en het bijbehorende tijdspad. Petra heeft een powerpoint gemaakt met de
belangrijkste punten.

- Op 31-01-2022 heeft de Commissie Bachelor (CoBa) een commissie vergadering gehad. De
dossiers updates zijn besproken. Kort overleg over Honours-verplaatsing in de OER, met als
uitkomst dat we te weinig informatie en input van studenten hebben om hier een mening om
te vormen. Verder is het zomerplan besproken en akkoord bevonden; Tosca mailt deze week
dat we akkoord zijn met het zomerplan zoals het er nu ligt. Tot slot is een opzet gemaakt
voor het bachelor-afschaalplan en is een tijdspad afgesproken: plan schrijven voor zondag
13 feb. 23:59, zodat CoBa er de week erna opmerking bij kan zetten (in Drive). Vervolgens op
21 feb. op PV, met uitloop naar 28 feb., waarna het informeel met OTgen wordt besproken.
Het OTgen/SR-overleg van 15 maart kan evt. gebruikt worden om af te hameren.

- Op 26-01-2022 heeft Aniek een MAM1.2 evaluatie bijgewoond. Voor deel 1 van het vak zijn
veel kennisclips beschikbaar. Dit waarderen studenten zeer. Voor deel 2 (datastructuren) is
dat niet het geval en bestaat de studiestof voor een belangrijk deel uit teksten op Canvas. De
(structuur van) teksten op Canvas zal kritisch worden doorgenomen en waar mogelijk wordt
de leesbaarheid vergroot. Het tempoverschil met MI-X1.1 is groot, in het begin vroeg dit
aanpassing van de studenten. Doordat ze hier al tijdens MI-X1.1 op waren voorbereid, was
het geen probleem. Het laatste tentamen bevatte anders dan de oefentoets een theorievraag.
Dit is het gevolg van een aanpassing (verzwaring) van het tentamen in dit studiejaar. De
oefentoets was het tentamen van vorig jaar. Het tentamen van ‘21-’22 is de oefentoets voor
volgend jaar, komend jaar is dit probleem dus opgelost. De uitleg bij casus opdrachten 5 en 6
was niet direct duidelijk voor studenten. Het is een bewuste keuze van de docent om niet te
veel informatie weg te geven maar studenten zelf te laten ontdekken wat ze precies moeten
meten. Er wordt gekeken of opdrachten 5 en 6 iets verhelderd kunnen worden, zonder te
veel weg te geven. Veel studenten hadden moeite met de opdracht Files omdat ze de theorie
nog niet hadden bestudeerd toen ze het al moesten toepassen. Dit heeft te maken met de
timing van een tentamen. Er wordt onderzocht of of het mogelijk is het tentamen naar
donderdag te vervroegen. In MI-X1.1 wordt al onderwijs gegeven over criteria voor een goed
ontwerp, maar voor studenten was toen de urgentie nog niet duidelijk en het onderwerp
maakte geen deel uit van de toetsstof. Specifieke feedback op dit onderwerp tijdens de
practica in MI-X1.2 zou behulpzaam zijn. In MI-X1.1 zullen ze komend jaar studenten al laten
oefenen met een NS-diagram om de studiestof te verwerken. De studentassistenten van
MI-X1.2 zullen geïnstrueerd worden over het geven van specifieke feedback.
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- Op 31-01-2022 heeft Aniek een MAM04 evaluatie bijgewoond. De nakijktermijn van het
tentamen is overschreden, dit kwam doordat een docent nog niet klaar was en de
coördinator wel alle studenten tegelijk het cijfer wilde geven. Het CDSS project had een
hogere werklast dan de andere projecten. Vorige jaren was dit geen probleem, dit jaar is de
opdracht uitgebreider gemaakt dan voorgaande jaren. De opdrachten voor de gastcolleges
waren soms niet helemaal relevant voor de rest van het vak. Dit is juist het idee van het vak.
Wel kan dit leiden tot gebrek aan overzicht. De structuur van het vak zal bij het
introductiecollege verduidelijkt worden komend jaar. Er waren wat technische
mankementen bij de hybride colleges, deze werden echter wel gewaardeerd.

- Op 03-02-2022 heeft Tosca een plenaire vergadering (PV) gehad met de CSR. De nieuwe tijd
voor de CSR PV is maandagochtend 11:00-13:00. Sociale veiligheid is aan bod gekomen,
voorstel is om informatie voor meldingen toegankelijker te maken door het op de mijnUvA
app te zetten. Verder is het budget voor informele activiteiten besproken, waarbij de CSR
heeft besloten 200 euro uit te trekken voor diezelfde dag een drankje doen.

9. DB update
Er is niks nader mondeling toegelicht

10. Deel MI van jaarplan
Als nieuw lid van de Raad zet George zich  net als de overige leden in om het Jaarplan zo
goed mogelijk te verwezenlijken. Echter omdat George bij het opstellen van het Jaarplan
geen raadslid was heb ik hier geen inspraak in gehad. Daarom vertelt George  in dit
vergaderstuk wat hij van het jaarplan vindt en deelt hij eventuele toevoegingen en/of
aanpassingen.

Algemeen:
- Internationalisering slaat volledig op Geneeskunde.
- MI minder aanwezig in algemene deel.
- Participatie MI is goed onderweg.

In het algemene deel onder het stukje keuzevrijheid wordt het Honours traject genoemd
voor zowel Geneeskunde als Medische Informatiekunde. Dit klopt niet omdat MI niet langer
het Honours traject heeft maar het excellentie programma. Dit betekent dat studenten bij
bijna ieder vak een extra opdracht kunnen maken (vaak kan er gekozen worden uit
meerdere opdrachten) waarmee de student extra EC’s kan verdienen. Als de student
voldoende extra EC’s heeft verzameld krijgt deze op zijn of haar diploma de vermelding van
excellentie.

Internationalisering voor MI is niet in ons jaarplan opgenomen, omdat de Raad op dat
moment geen kennis had van wens en mogelijkheden voor internationalisering daar.
Commissie MI gaat mogelijkheden bespreken.
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Dita geeft aan dat ze denkt dat het jaarplan aanpassen niet heel nuttig is, gezien niemand het
meer leest en we ons er niet strikt aan hoeven te houden zoals bij een beleidsplan. Dit
kunnen we beter voor onszelf en in de commissie meenemen om uit te voeren. Daarbij
natuurlijk ook goed overdragen naar de nieuwe Raad. In het jaarverslag kunnen we hierop
reflecteren en de aanpassingen benoemen.

11. Zomerplan
Op het informeel overleg met Gabor en Ulla van 28-09-2021 is besproken dat de termijn
tussen uitslag van het tentamen en hertentamen van tien werkdagen die in de onderwijs en
examenregeling (OER) staat niet haalbaar is bij alle vakken voor komende
herkansingsperiode. Dit omdat er dan te weinig tijd zit tussen het nakijken van de
herkansingen en het opstarten van het nieuwe academische jaar. Dit gold voor KWM 2021 en
Opmaat naar de Praktijk. Wij hebben als Raad toen besloten om akkoord te gaan met de
verkorting van deze termijn naar acht dagen.

Na verschillende overleggen is door Ulla een nieuwe versie gestuurd van het zomerplan.
Hierin is zowel advies van ons als van de EC en OC meegenomen. 15 februari is het laatste
overleg dat plaats zal vinden waarin wij als Raad nog inbreng kunnen leveren op het
zomerplan. Het is daarom van belang dat wij, als er nog feedback is, deze nu leveren.
Dit is het definitieve plan vanuit de opleiding, in lijn met wat wij een tijd geleden hebben
ingestemd. Doel van het agendapunt is vooral om het formeel goed te keuren.

In het zomerplan wordt nog de bezwaartermijn van twee dagen genoemd. Voor de zomer is
deze termijn onvermijdelijk. Voor de komend jaar willen wij dit meenemen in de OER
onderhandelingen. Er zal nog een Instagram poll uitgaan om te peilen wat de studenten
vinden van de verkorting van de bezwaartermijn.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met tien stemmen voor
het zomerplan zoals met ons is gedeeld door de opleiding.

12. Vervolgstappen n.a.v. ons standpunt proctoring
Vorige PV hebben we het volgende  standpunt over online proctoring ingenomen: we keuren
het gebruik van online proctoring in de thuissituatie af op basis van de gebruiks- en
privacyvriendelijkheid tenzij de opleiding met een beter alternatief komt dat aan ons is
voorgelegd ter evaluatie.
N.a.v. ons standpunt zijn er verschillende vervolgstappen die we zouden kunnen

ondernemen:

Optie 1: in gesprek gaan met het OTgen over online proctoring

Voordelen:
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- Ruimte voor discussie

- Coöperatief

Nadelen:

- Kan een rommelige discussie worden

Optie 2: een document (geen adviesbrief) opstellen met onze argumentatie voor het

afkeuren van online proctoring

Voordelen:

- Onze argumentatie kan goed weergeven worden

- We houden ruimte voor discussie

- Coöperatief

Nadelen:

- Opleiding hoeft hier niet op te reageren.

Optie 3: een ongevraagd advies schrijven over online proctoring

Voordelen:

- De opleiding is verplicht om ons advies serieus te behandelen

- Onze argumentatie kan goed weergeven worden

Nadelen:

- Nadelig voor de relatie met de opleiding/niet coöperatief

- Minder ruimte voor discussie

Optie 4: niks doen

Voordelen:

- We pakken proctoring bij de iVTG al aan, verder wordt er momenteel sowieso geen

proctoring gebruikt

Nadelen:

- Geen anticipatie op verscherping van de maatregelen in de toekomst

- Ons standpunt tegen Proctorio wordt hierdoor niet gecommuniceerd.
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Optie 5: informeel aankaarten bij (vice-)decaan en indien geen gehoor een informeel advies

schrijven (dezelfde procedure als voor de iVGT, we houden het dan bij Proctorio gebruik in

het algemeen i.p.v. alleen voor de VGT).

Optie 5 wordt besproken: eerst wil de SR het informeel bespreken met Saskia Peerdeman,

als dit niet het gewenste resultaat oplevert, willen we het formeel bespreken met Saskia

Peerdeman en als dit niet lukt, dan zullen we een (ongevraagd) advies schrijven.

Tosca geeft aan dat dit stappenplan niet veel gaat bereiken, aangezien de opleiding het

vrijwel geheel eens is met de raad. Verder geeft ze aan dat we disproportioneel veel moeite

stoppen in een plan wat vrijwel geen verschil zal maken voor de student.Tobia vraagt zich af

hoe de opleiding nu tegen Proctorio staat. Aniek antwoordt dat de opleiding in principe ook

tegen Proctorio is. George oppert nog dat bij MI geproctord wordt met behulp van webcam

gebruik en delen van het scherm. De opleiding heeft echter aangegeven dat dit niet mogelijk

is bij geneeskunde door een capaciteitsprobleem.

Uiteindelijk is er gekozen voor het volgende: we willen een technisch overleg plannen met

het OTgen en daar bespreken hoe zij het zien en daarna bespreken op het OTgen overleg.

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

en één stem tegen vóór het aangaan van een technisch overleg met het OTgen over

proctoring.

Aniek gaat hierover mailen.

13. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

14. Rondvraag
- Anne: hoe worden de kosten van het weekend verrekend?  → Er is een Wie Betaalt Wat waar

de kosten ingezet mogen worden.
- Tobia: wanneer wordt het overleg met de OC over fysiek onderwijs ingepland? → Dit is nog

niet gedaan, Tobia gaat hierover mailen.
- Dita: willen we een deel van de kosten van het weekend weg verrekenen via het beschikbare

geld voor teambuilding? →  Ja, dit gaan Dita en Aniek uitrekenen.
- Anne: gaat het uitje 26 februari door? → Het uitje van 26 februari zal vervallen, er zal een

datumprikker voor een weekendje in mei gemaakt worden door Aniek.
- Dita: is het restaurant voor het RvA uitje al gereserveerd? → Dit gaat Aniek doen.
- Tosca: ik ga deelnemen in de werkgroep herdefiniëring contactuur, ik zal jullie op de hoogte

houden.
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- Tosca: mijn vakantie is verplaatst naar 24-28 feb.

15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

16. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten besproken.

17. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat het CoBa het afschaalplan schrijven (+ Tim)
2. gaat een vergadering voor PR plannen
3. gaat mailen voor een technisch overleg over Proctorio
4. gaat samen met Dita zitten over het verrekenen van de kosten
5. gaat een datumprikker maken voor een nieuw weekendje weg en
voor een nieuwe teambuilding
6. gaat een restaurant reserveren voor het diner met de RvA

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

Stan 1. gaat het jaarplan naar Anne mailen om op de site te zetten
2. gaat de inhoud van de waarderingsbrief uitwerken en aan Saskia
voorleggen
3. gaat kijken naar de mogelijkheden/nuttigheid van TAQT-trainingen

1.
2.

3.

Tosca 1. gaat de loting doen voor de masterstudenten en de enquête
2. gaat mailen naar Hans betreffende de kerstpakketten
3. gaat mailen over de beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon
voor alle studenten
4. mailt dat we akkoord zijn met het zomerplan zoals het er nu ligt

1.
2.
3.

4.
Tim 1. gaat het CoBa het afschaalplan schrijven (+ Aniek)

2. gaat vergaderstuk over OER honours schrijven (+Tobia)
1.
2.

Jarno 1. Gaat een post maken voor op Instagram wanneer de notulen over de

voorzitter van de CSR online staan

1.

Tobia 1. gaat vergaderstuk over OER honours schrijven (+Tobia)
2. gaat mailen om een gesprek in te plannen met de OC over fysiek
onderwijs

1.
2.

Dita 1. gaat samen met Aniek zitten over het verrekenen van de kosten 1.
2.

Roos 1. gaat een mail sturen betreffende CSW/CDW 1.

Dafne 1. gaat de update van CoRaad in de notulen verduidelijken 1.

Pagina 12 van 13
Notulen plenaire vergadering, 07-02-2022



Anne 1. gaat alle adviesbrieven en het jaarplan op de website zetten
2. gaat het format van de notulen aanpassen met de juiste e-mail

1.
2.

DB

Iedereen 1. dossierhouders: gaan een update schrijven over transparantie,
keuzevrijheid en CSW/CDW.

1.

18. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21.07 uur.
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