
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 07-03-2022

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 Tobia Beshay

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 Agenda OTMI/SR-overleg Besluitvormend

7. 10 min Halfjaar Realisatie begroting

8. 20 min Instemmingsaanvraag harmonisatie bestuurlijke inrichting Besluitvormend

9. 5 min Updates Update

10. 5 min DB update Update

15 min Pauze

11. 10 min Aanpassing honourstraject Besluitvormend

12. 15 min Agenda OTgen/SR-overleg Besluitvormend

13. 15 min OER Besluitvormend

14. 20 min Instemmingsaanvraag aansturing opleidingen Besluitvormend

15. 1 min WVTTK Informerend

16. 10 min Rondvraag Informerend

17. 5 min Evaluatie PV Informerend

18. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

19. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

20. Einde vergadering Om 21.20 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Aniek opent de vergadering om 18:52 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- Chris Polman heeft gemaild over de benoeming van de financieel directeur Amsterdam

Medical Research (AMR).
- Manish Jhinkoe-Rai heeft een reactie gemaild op de brief van de Facultaire Studentenraad

van de Faculteit der Geneeskunde (FSR FdG)

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat aan de Geneeskunde Faculteit Groningen navragen hoe mentale
gezondheid precies in hun curriculum is verwerkt
2. gaat met de voorzitter van de FSR van de VUmc zitten om over de
harmonisatie bestuurlijke inrichting
3. gaat nadenken over masterkeuze GEN (overgenomen van Tobia)
4. zal een voorbereidend stukje schrijven voor harmonisatie
AMC/VUmc en adviesaanvraag voorzitter RvT voor de FSR VUmc
meeting
5. gaat de agenda voor de FSR VUmc meeting sturen

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

Stan 1. gaat de inhoud van de waarderingsbrief uitwerken en aan Saskia
voorleggen
2. gaat naar de site kijken (+ Dita)
3. gaat het masterteam op de hoogte stellen dat de sollicitaties van de
masterassessor deze week zijn.

1. bezig
2. nog niet
3. gedaan

Tosca 1. gaat mailen naar Hans betreffende de kerstpakketten
2. gaat (samen met Mario Maas) kijken naar andere mogelijkheden voor
het zomerplan
3. zal een profiel maken betreffende een student die (seksuele)
intimidatie heeft meegemaakt en dat sturen naar de PR commissie
4. zal een voorbereidend stukje schrijven voor sociale veiligheid voor de
FSR VUmc meeting
5. gaat een vergaderstuk schrijven over genderneutrale WC’s
6. gaat de instemmingsbrief aansturing opleidingen aanpassen

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

Tim 1. gaat nadenken over mastervoorlichting MI (+George)
2. gaat vergaderstuk over OER honours schrijven
3. gaat zorgen voor een wervingsmoment en -plan

1. gedaan
2. gedaan
3. gedaan
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Jarno 1. 1.

George 1. gaat nadenken over mastervoorlichting MI (+Tim)
2. gaat een trekkerband halen

1. gedaan
2. gedaan

Dita 1. 1.
2.

Roos 1. Gaat op volgend OTmi puntje CSW/CDW aandragen
2. gaat een toelichting schrijven voor transparantie betreffende onze
jaarplannen

1. komt nog
2. komt bij
dossier
updates

Dafne 1. gaat stickers voor op de chocoladeletters regelen 1. gedaan

Anne 1. 1.
2.

DB 1. Er zal bij volgende Hans/Saskia overleg gevraagd worden of de
notulen van deze overleggen op de site gepubliceerd mogen worden

1. nog niet

Iedereen 1.
2.

1.
2.
3.

PR 1. gaat promotie plaatsen over dat de wervingsperiode is begonnen 1. nog niet

Dafne gaat de factuur van de stickers voor de chocoladeletters naar Dita sturen.
De notulen van 28-02-2022 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
Er zijn geen zaken medegedeeld.

5. Vaststellen agenda
Instemmingsaanvraag aansturing opleidingen zal naar volgende week verplaatst worden.
Er zal tien minuten pauze voor vergaderpunt harmonisatie bestuurlijke inrichting gehouden
worden. We zullen dit tien minuten langer bespreken. Hierna zal nogmaals tien minuten
pauze gehouden worden.

6. Agenda OTMI/SR-overleg (4 minuten)

Volgend OTmi/SR-overleg is 23 maart. Vanavond wordt de agenda voor dit overleg

vastgesteld.

Agenda OTmi/SR:

1. Mastervoorlichting

2. Zalen verdeling
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3. Internationalisering

Rondvraag:

1. CSW/CDW

7. Halfjaar Realisatie begroting (10 minuten)

Volgens het Huishoudelijk reglement moet de Penningmeester ieder kwartaal

verantwoording afleggen aan de Studentenraad. Met dit vergaderstuk krijgt de Raad inzicht

in de uitgaven die gedaan zijn en de planning van de uitgaven die nog gedaan moeten

worden.

Dita’s verwachting is dat we het geld voor congressen niet meer gaan uitgeven (tenzij

iemand een interessante cursus o.i.d. vindt voor medezeggenschapsorganen). Ook het geld

voor de notaris en bankkosten zal niet meer worden uitgegeven, aangezien wij geen eigen

bankrekening kunnen beginnen.

PR heeft nog budget staan voor de werving van de nieuwe Raad en voor algemene PR acties.

Het inwerkweekend moet nog plaatsvinden.

Tijdens het RvA diner kwam ter sprake dat we het budget voor de congressen misschien

kunnen gebruiken om de inventaris van de kamer te vernieuwen, door het kopen van een

nieuwe bank en tafel met stoelen. Indien dit gewenst is kunnen we de begroting aanpassen.

We willen dit eerst wel met Albert Kok overleggen. Dita gaat dit overleggen met Albert Kok.

Graag willen we twee computers laten maken door ICT. Dita gaat zorgen dat de pc’s gemaakt

worden (via de kostenplaats). Roos en Dafne geven aan dat ze geen geld aan het inventaris

willen uitgeven, omdat de meubels die er nu staan niet aan vervanging toe zijn we nu een

prima kamer hebben. Het budget dat nu vrijkomt, komt van congressen waar wij dit jaar niet

heen konden. Dit jaar kan er dan geïnvesteerd worden voor de volgende jaren. Dita gaat

vragen aan Albert wat het zal kosten om vanuit het AMC nieuwe stoelen en tafels te krijgen

en dit via een nieuw vergaderstuk bespreken. Dita kijken naar de mogelijkheden van een

bankhoes.

We zullen het ieder kwartaal blijven bespreken.
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Leespauze

19:19 uur aanvang leespauze

19:29 uur herstart vergadering

8. Instemmingsaanvraag harmonisatie bestuurlijke inrichting (43 minuten)

24 januari hebben we een instemmingsaanvraag ontvangen over de harmonisatie van de

bestuurlijke inrichting. Door de fusie van het VUmc en het AMC moet het bestuursreglement

van beide ziekenhuizen gewijzigd worden. Hierbij wordt ook het faculteitsreglement

gewijzigd, iets waar wij instemmingsrecht over hebben.

Vorige PV hebben we de brief oordeelsvormend besproken. N.a.v. van het advies van de Raad

van Advies (RvA), is de brief omgegooid en gaan wij tegen de instemming stemmen.

We willen nog duidelijk in de brief vermelden dat de genoemde punten een onderdeel zijn

van de punten die we erin/eruit willen, we willen de mogelijkheid behouden om nog meer

punten toe te voegen. Dita vraagt waarom het geen mogelijkheid is om ‘tegen’ te stemmen

met als reden dat wij  het facultaire reglement nooit hebben ontvangen. Ze geeft aan dat dit

belangrijk is om op nummer één te benoemen. Wanneer we dit aan het einde van de brief

zetten, kunnen we duidelijker de inhoudelijke gebreken te benoemen, zonder dat het de

kracht van de eerder genoemde punten verliest.

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

de instemmings- en adviesbrief harmonisatie bestuurlijke inrichting na de besproken

wijzigingen.

Tosca en Aniek gaan de brief opsturen.

Pauze

20:15 uur aanvang pauze

20:25 uur herstart vergadering

9. Updates

- Op 04-03-2022 hebben Tosca en Aniek een informeel overleg gehad met Saskia Peerdeman,

vice-decaan. Tijdens het overleg hebben we de rol van Saskia bij het OTgen besproken. Ze

legde uit dat ze niet meer het OTgen zal voorzitten vanaf het moment dat ze niet meer

opleidingsdirecteur is. Ze zal na de overdrachtsperiode soms nog aanwezig zijn om de leden

van  informatie te voorzien. Ook vertelde ze, dat zij niet de financiële pet op heeft, maar

Albert Kok, de directeur van het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (IOO). We hebben

gevraagd of er enigszins zicht was op wanneer het ziekenhuis weer toegankelijk zal zijn voor
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studenten. Saskia vertelde in het crisisbeleidteam (CBT) te zitten en altijd te vragen of het al

mogelijk is om het ziekenhuis te openen voor studenten. Momenteel worden de

kwaliteitsafspraken gemaakt, de Studentenraad zal hierbij betrokken worden vertelde

Saskia. De projectleider voor eenmalig project voor het hoger onderwijs, vanuit de overheid,

is aangesteld. Verder zullen Saskia Peerdeman, Floor Biemans (hoofd dienstencentrum), Tom

Broens (opleidingshoofd bachelor medische informatiekunde) en een afvaardiging van de

Studentenraad in het projectteam komen. Wij werden wederom gevraagd een naam te

bedenken voor het project. Het doel van het project is het moderniseren van de huisvesting

van de faculteit. Op 03-02-2022 heeft Dita een gesprek gehad met Albert Kok over de

financiën van de SR. Met Albert Kok is de geldstroom van de SR besproken. Tot de conclusie

gekomen dat een eigen rekening niet haalbaar is, gezien wij geen KvK inschrijving kunnen

krijgen. Besproken dat we de uitgaven zoveel mogelijk op factuur gaan doen die we op naam

van het AMC kunnen zetten wat op onze kostenplaats wordt gezet. Dit gaat dan bijvoorbeeld

om congressen of de barhuur. Voor uitgaven waar geen geen factuur achteraf mogelijk is,

blijft Dita een voorschot aanvragen. Aan de volgende penningmeester gaat Dita overdragen

dat een voorschot tijdig moet worden aangevraagd en dat het handig is om een subrekening

op de privé bankrekening te openen om zo het overzicht te houden.

- Op 23-02-2022 hebben Dafne en Tobia een gesprek gehad over internationalisering. Voor

internationalisering bij MI is Monique Jaspers op dit moment het best op de hoogte. Erik

Beune gaat daar nog structureel mee aan de slag maar heeft tot nu toe van haar terug

gekregen dat ze het goed hebben geregeld. Internationalisering bij MI valt ook onder zijn

functie, dus onze input is daar ook van harte welkom. Master: Bij de pilot coschap

tropengeneeskunde in de master was de aanbod van studenten een beetje teleurstellend er

is nu meer aanbod (negen plekken) dan vraag van studenten (drie studenten). Termijn voor

de eerste groep is nu gesloten omdat het anders te kort dag is voor studenten om te gaan.

Binnenkort wordt het coschap uitgebreid omdat alle landen weer op geel staan. Moeten gaan

kijken hoe we de studenten zo goed mogelijk kunnen bereiken. Heb aangeboden om het te

delen op onze social media, ook wat de regels zijn met het inkorten van je semi-arts stage en

wetenschappelijke stage. Overige reguliere coschappen (bv gynaecologie) uitbreiden zit nog

in de planning. Dit mogen geen lage inkomenslanden zijn dus zullen er  nieuwe partners

nodig zijn. Het kost veel tijd en energie om die contacten op te leggen. Erik wil binnenkort

gaan kijken met master coördinatoren naar internationalisering at home met dezelfde opzet

als nu wordt gehanteerd bij de bachelor. Tijd is rijp, voornamelijk met het invoeren en

constant evalueren van de nieuwe master, maar er is nu weinig tijd om er mee aan de gang te

gaan. Bachelor: Er zijn nu tien plekken bij global health als keuzevak van de bachelor.

Inmiddels is er een nieuw keuzevak global child health, maar daarbij gaan studenten niet zelf
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naar het buitenland. De twee keuzevakken werken concurrerend, dus het nieuwe keuzevak

levert geen extra studenten op. Voor het afreizen naar het buitenland is er geen extra vak.

Studenten mogen sowieso een keuzevak doen in het buitenland doen, maar dit moeten ze

zelf afstemmen met de coördinator van het onderwijs. Het samenvoegen van de bachelor

thesis en keuzeonderwijs kan meer gestimuleerd, die kunnen dan samen in het buitenland

gevolgd worden. De coördinator keuzeonderwijs wil een informatie blok inbouwen om dit

aan studenten mee te delen. Tobia gaf aan dat het aan het begin van het jaar niet handig is,

dan veel informatie en opstart van het jaar. Mogelijk eind van het jaar in het eerste jaar en

eventueel in het tweede jaar nog een Canvas melding met de procedure. Er bestaat al een

markt voor het keuzeonderwijs waar het mogelijk is dat de international office daar ook gaat

staan.

- Op 01-03-2022 heeft Aniek een vergadering bijgewoond over project vitaliteit. Tijdens dit

overleg werd voornamelijk de input van de studenten gevraagd. We hebben veel

gebrainstormd over wat er allemaal mogelijk is, maar we zijn niet echt verder gekomen. Wel

werd duidelijk waar de besteding van het geld aan moet voldoen: het moet voor september

2022 zijn uitgegeven en het mag de faculteit niet belasten. Dit betekent voor het project dat

alles facultatief moet zijn, omdat anders roostering belast wordt. Deze twee voorwaarden

zijn dan ook de redenen dat er een festival komt waar veel geld naartoe gaat. Ze hopen

hiermee zoveel mogelijk studenten iets te kunnen bieden. Hoogstwaarschijnlijk zal het

festival voor de workshops plaatsvinden, zodat studenten een beetje warm worden voor de

workshops. Ook is er besproken om tijdens het festival studenten een enquête in te vullen

voor een gratis biertje oid. Het doel hiervan is, om te inventariseren wat de behoeftes zijn

van de studenten m.b.t. vitaliteit en hiermee toch wat structurele veranderingen uit het

project te kunnen halen.

- Op 22-02-2022 heeft de Commissie Master (CoMa) een masterstudenten overleg (MSO)

gehad. Nagevraagd of de andere mastergremia punten hebben over deel B in de concept

OER. Zowel de opleidingscommissie als het OTgen had geen grote punten, de

examencommissie was niet aanwezig (ons onbekend wie daar nu inzitten, Tosca gaat

hiervoor de EC mailen). Het IMS heeft een plan opgesteld om Planetary Health binnen het

geneeskunde curriculum te integreren. Vanuit het MSO waren er geen verdere opmerkingen

over dit plan en leek het ons een goed idee. OTgen gaat binnenkort met alle

blokcoördinatoren zitten om te kijken welke onderwerpen er allemaal al waar behandeld

worden en wat er van de reguliere stof dan af moet om plaats te maken hiervoor. De SR is

ook uitgenodigd om te brainstormen over Planetary Health met de opleiding, dit volgt nog.

Update gegeven over de semiarts stage, Dafne gaat in gesprek met de coördinator, IJbelien

Jüngen. Het MSO zou graag een inzichtelijk platform voor alle SAS-locaties en data willen
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zien.  De meeting over sociale veiligheid besproken. Het MSO gaat studenten zoeken die evt

op camera hun verhaal van grensoverschrijdende situaties willen delen. Er zit geen ‘ernst’

eis aan het verhaal.

- Op 03-03-2022 heeft Tosca het affiliatieoverleg van de interne geneeskunde bijgewoond.

Veel affiliaties hanteren blokken van drie keer drie weken voor de nieuwe master. Door het

OLVG is aangekaart dat inhoudelijke kennis weinig terugkomt in de portfolio beoordelingen,

aangezien dit nu alleen kan worden aangegeven bij het vrij in te vullen deel. De voortgang is

minder goed te zien aangezien dit alleen standaard wordt ingevuld onder professioneel

redeneren a.d.h.v. een schuifbalkje. De terugkomdagen op donderdag vallen bij sommige

affiliaties onhandig, bijvoorbeeld tijdens grand rounds, dit zijn echter vooral

opstartproblemen. Het OLVG gaat bijvoorbeeld de grand rounds verplaatsen. Er zijn enige

zorgen over het rapporteren van (on)professioneel gedrag, aangezien de portfoliocommissie

dit pas bij de high-stake wordt gezien. Verder kan bij co’s die onprofessioneel gedrag

vertonen het aanvinken van vakjes zoals ‘ik maak me zorgen’ averechts werken, aangezien

studenten dit heel heftig op kunnen nemen. Dit creëert een drempel voor beoordelaars. Er is

nu een kleine bulk aan co’s met een aangepast pakket vanwege ziekte etc. Dit zorgt voor een

capaciteitsprobleem bij poli interne, de suggestie hiervoor is weer even naar 80/20. In het

OLVG is dit noodgedwongen al praktijk.

- Op 03-03-2022 heeft de Commissie Medische Informatiekunde (CoMI) een

commissievergadering gehad. Tijdens de vergadering zijn de agendapunten verzameld voor

het OTMI/SR-overleg. George heeft een update gegeven over de mastervoorlichting. Verder

zijn de internationalisering, de verdeling van onderwijsruimten tussen de verschillende

jaarlagen en de OER besproken.

- Op 21-02-2022 heeft Tosca de plenaire vergadering (PV) van de Centrale Studentenraad

bijgewoond (CSR). Het Centre for Cross Cultural Human Rights is besproken, dit heeft

namelijk het grootste deel van haar financiering van een Universiteit met sterke banden met

de Chinese overheid en er zijn door de voorzitter en andere leden van het instituut

uitspraken gedaan die de genocide van Oeigoeren bagatelliseren. De UvA heeft cursussen

van dit instituut aangeboden aan haar studenten. De VU doet nu onderzoek naar de

academische onafhankelijkheid van het instituut, de CSR wacht de uitslag van dit onderzoek

af.

- Op 28-02-2022 heeft Tosca de PV van de CSR bijgewoond. De CSR heeft gestemd voor het

kritischer kijken naar de benoeming van bijzonder hoogleraren en de mogelijke bias voor de

bedrijven waar ze voor werken, en het heropenen van de positie bekleed door Daniël Smit,

die bij Ernst and Young werkt en tevens hoogleraar belastingheffing digitale economie is.

Verder is een inzamelactie opgezet voor Oekraïne.
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Roos vraagt of de AV deadline al is besproken door de CoBa. Dit staat op de agenda voor de

volgende commissievergadering.

10. DB update

Het dagelijks bestuur heeft een mondelinge toelichting gegeven over het informele overleg

met Saskia Peerdeman.

Jarno gaat de gegevens van de AV deadline doorsturen naar Tim.

11. Aanpassing honourstraject (3 minuten)

Zoals tijdens PV van 21-02-2022 besproken:

“De wens van de Honourscoördinator is om de start van het programma te verschuiven van

halverwege jaar 1 naar begin jaar 2. Dit wordt verder besproken tijdens de

OER-onderhandelingen, zo liet Gabor ons weten.

Om de mening van studenten te peilen, hebben we huidige en ex-Honoursstudenten

bevraagd op de stelling: “Ben je van mening dat starten van het Honoursprogramma aan het

begin van jaar 2 het programma ten goede komt? M.a.w. zou je voor toekomstige studenten

willen dat het programma aan het begin van jaar 2 start, i.p.v. halverwege jaar 1 zoals nu?”

De resultaten hiervan (n=7) waren als volgt:

De Honours-coördinator heeft hier per mail nadere toelichting op gegeven. De informatie

(=toelichting van Honours-coördinator + uitslagen poll) is nu dus compleet, wat het

vergaderstuk besluitvormend maakt.

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

het accepteren van het verschuiven van de start van het Honoursprogramma bachelor

Geneeskunde, van halverwege jaar 1 naar begin jaar 2.

12. Agenda OTgen/SR-overleg (14 minuten)
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Volgend OTgen/SR-overleg is 22 maart. Vanavond wordt dus de agenda vastgesteld en deze

wordt morgen opgestuurd. Volgend informeel overleg, ter info, is 8 maart.

Agenda OTgen/SR:

1. Plannen voor kwaliteitsgelden

2. Enquêteresultaten Master

3. Enquêteresultaten Bachelor

Dita geeft aan dat we mogelijk de uitkomsten van de enquête kunnen bespreken. Betreft

punt één wil Tosca weten wat de plannen zijn voor de kwaliteitsgelden tot nu toe. Het OTgen

had nog niet erg veel plannen.

13. OER (10 minuten)

In het eerste concept is een deel van onze input verwerkt, en de input van de

opleidingsteams. Verder is de OER genderneutraal geworden en zijn er een aantal

aanpassingen gedaan naar aanleiding van de model-OER. Deze PV wordt de raad

geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen en het tijdspad tot de instemmingsaanvraag.

De nieuwe concept OERen die worden gemaakt a.d.h.v. de plenaire overleggen zijn lang niet

altijd de versies waarover de instemmingsaanvraag komt, vaak zijn er meerdere concept

OERen die moeten worden gemaakt voordat iedereen het eens genoeg is dat de OER door

alle betrokken gremia wordt ingestemd. Het is echter wel belangrijk op tijd een nieuwe OER

te hebben, om studenten duidelijkheid te geven over volgend academisch jaar.

Bespreek de OERen deel B binnen de
commissies en bepaal welke punten nog
aangedragen moeten worden.

Eerstvolgende commissievergadering.

Draag de punten aan bij het betreffende
opleidingsteam, met een duidelijke
onderbouwing.

Eerstvolgende (informele) overleg na
bovenstaande commissievergadering,
informeel heeft de voorkeur. Bereid dit goed
voor, dit is het beste moment om de
opleidingsteams te overtuigen.

Plan een vergadering met de OC’s om te Na bovenstaande commissievergadering. De OC
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bespreken waar kan worden samengewerkt. kan zeer waardevolle input hebben, maak hier
gebruik van! Kijk waarover je hetzelfde
standpunt hebt, dan kan over die punten
makkelijker onderhandeld worden met het
opleidingsteam en de EC.

Plenair overleg OER deel A master gen en MI 6 april

Plenair overleg OER deel A bachelor gen en MI 7 april

Plenaire overleg OER deel B bachelor GEN 20 april

Plenair overleg OER deel B master GEN 12 mei

Nieuwe concept OERen adhv de plenaire
overleggen worden gemaakt door Hotze.

?

Instemmingsaanvraag ?

Dita vraagt: bezwaartermijn naar vijf werkdagen is niet meegenomen en tijd tussen uitslag

tentamen en hertentamen is van tien werkdagen naar vijf. Hoe hard gaan we hier tegen in?

Tim dacht dat ze dit aangepast hadden, omdat in artikel A4.5 een minimum voor alle

tentamens staat in aantal werkdagen, en omdat ze dat dus in de zomer niet halen, niet daar

tien werkdagen kunnen neerzetten. Tosca licht toe dat dit aangepast gaat worden naar acht

dagen, behalve voor KWM en Opmaat naar de Praktijk.

Tim vraagt: voor bezwaartermijn: wat is de status quo? Wat is er tot nu toe aan gesprekken

gevoerd met EC/OC/OTgen over dat die bezwaartermijn eigenlijk onder de OER moet vallen?

Tosca antwoordt dat dat ze met Vince van de OC heeft gepraat, maar dat de EC het een

struikelpunt vindt. Er is nog geen officieel gesprek geweest.

Dita geeft aan dat er een stuk is toegevoegd in het deel van de master: gaat om Artikel A5.2,

mn lid 6: "Op verzoeken voor aanpassingen die de tentaminering betreffen beslist de

examencommissie. Een verzoek wordt alleen in behandeling genomen met een aanbeveling

van een studentendecaan, die mede gebaseerd is op een recente verklaring van een arts of

paramedicus met BIG-registratie. De student dient hiervoor een afspraak te maken met de

studentendecaan. In geval van een chronische beperking hoeft de aanbeveling slechts

eenmalig te worden afgegeven." De SR vindt dit niet kunnen. Tosca gaat de onderbouwing

hiervoor zoeken en gaat de regelgeving rondom de gezondheidsverklaring voor
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tentaminering uitzoeken en met TAQT bespreken. Tosca gaat achter de uitnodiging van MI

aan wat betreft de OER.

14. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

15. Rondvraag
- Tosca: Wie gaat er 24 maart 09:00 uur naar het gesprek met Wim Kuijkens? → Tosca gaat

alleen
- Jarno: Ik ben 23-30 april op vakantie
- Dita: De beoordeling voor het portfolio van Epicurus staat nog niet vastgelegd in de regels en

richtlijnen van de examencommissie, terwijl de eerste beoordeling al is geweest. Wat is
wijsheid, de examencommissie hierover mailen of even afwachten tot het gesprek met de
Mario Maas en dan persoonlijk aankaarten? → Tosca gaat Mario Maas hierover mailen

- Dita: Hoe staat het ervoor met de enquêteresultaten? Zijn ze al klaar voor publicatie? → Stan
gaat een poster maken voor de enquêteresultaten.

16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

17. Nieuwe agendapunten
- OTgen/SR-overleg
- OTmi/SR-overleg

18. Nieuwe actielijst

Aniek 1. zal een voorbereidend stukje schrijven voor harmonisatie
AMC/VUmc en adviesaanvraag voorzitter RvT voor de FSR VUmc
meeting

1.
2.
3.

Stan 1. gaat de inhoud van de waarderingsbrief uitwerken en aan Saskia
voorleggen
2. gaat naar de site kijken (+ Dita)
3. gaat een poster/informatiesheet maken voor de enquêteresultaten

1.
2.

Tosca 1. gaat mailen naar Hans betreffende de kerstpakketten
2. gaat (samen met Mario Maas) kijken naar andere mogelijkheden voor
het zomerplan
3. zal een voorbereidend stukje schrijven voor sociale veiligheid voor de
FSR VUmc meeting
4. gaat een vergaderstuk schrijven over genderneutrale WC’s
5. gaat de regelgeving rondom de gezondheidsverklaring voor
tentaminering uitzoeken en met TAQT bespreken

1.
2.
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6. gaat achter de uitnodiging van MI aan wat betreft de OER
7. gaat Mario Maas mailen over de beoordeling van de portfolio die nu
nog mist in de Regels en Richtlijnen van de EC.

Tim

Jarno 1. gaat de gegevens van de AV deadline doorsturen naar Tim 1.

Tobia 1. 1.

Dita 1. gaat met Albert Kok overleggen over de begroting; hoeveel het kost
om nieuwe tafels/stoelen via de kostenplaats te regelen en een
vergaderstuk schrijven als meer informatie hierover beschikbaar is
2. ICT melding computers

1.
2.

Roos 1. Gaat op volgend OTmi puntje CSW/CDW aandragen 1.
2.

George

Dafne 1. gaat de factuur van de stickers voor de chocoladeletters naar Dita
sturen

1.
2.

Anne 1. 1.
2.

DB 1. Er zal bij volgende Hans/Saskia overleg gevraagd worden of de
notulen van deze overleggen op de site gepubliceerd mogen worden

Iedereen 1.
2.

1.
2.
3.

PR 1. gaat promotie plaatsen over dat de wervingsperiode is verlengd

19. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21.17 uur.
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