
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 08-11-2021

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Jarno de Haas, Tobia Beshay
(online), Dita Bolluyt, Dafne Umans

Afwezig Roos van Rhijn

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. 10 min Zomerplan Besluitvormend

8. 15 min Verbouwing Epsteinbar

Besluitvormend

9. 25 min Punten IOO begroting Besluitvormend

10. 20 min OTgen/SR overleg Oordeelsvormend

11. 15 min Sinterklaasenquête Besluitvormend

12. 10 min Coassistent HAG leerwerkplek Besluitvormend

13. 1 min WVTTK Informerend

14. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

15. 3 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 20.55 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): RvB heeft ingestemd met de benoeming van Berk

Uzunalioglu tot studentlid OC geneeskunde;
- De adviesbrief van de facultaire begroting is verstuurd naar de RvB.

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. zal om de acht weken op de DB agenda zetten dat de taskforces
besproken zullen worden
2. gaat contact leggen met raadsleden ‘17-’18 (+Tosca)
3. zal de template voor de posters doorsturen
4. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Tosca)

1. gedaan

2. gedaan
3. gedaan
4. gedaan

Stan 1. zal de vervolgstappen van de enquête herzien en communiceren 1. gedaan

Tosca 1. gaat uitzoeken waar de decaan overleggen gepubliceerd worden
2. gaat contact leggen met raadsleden ‘17-’18 (+Aniek)
3. zal hiervoor een vergaderverzoek maken voor 24 november
4. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Aniek)
5. gaat een gemeenschappelijk vergadering op facultair niveau
uitzoeken

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

Tim

Jarno

Tobia 1. gaat bij JVT 3 inventariseren welke practica en welke snijzaallessen
nu online gegeven worden

1. gedaan

Dita 1. gaat het nummer doorsturen van raadsleden ‘17-’18
2. gaat de agendapunt(en) van volgende week voorbereiden

1. gedaan
2. gedaan

Roos 1. gaat promotie plaatsen over de NSE van de MI 1. niet
gedaan

Dafne 1. zal een lijst maken over alle taskforces en dossiers die iedereen heeft
2. zal een poster maken voor rechten/onduidelijkheden bij studenten

1. mee bezig
2. nog niet

Anne
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DB

Iedereen 1. CoMI: master keuzes dossier verdelen + integratie dossier verdelen
2. CoBa: master keuzes verdelen

1. nog niet
2. nog niet

Jarno gaat kijken naar de e-mail op de notulen en deze aanpassen.
De notulen van 01-11-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Updates
- Op 28-10-2021 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) een overleg gehad met Hans Romijn en

Saskia Peerdemans. Wegens het ontbreken van een reactie op de punten aangedragen door
de raad in de facultaire begroting. Suggestie van Hans is om Marian Mens te mailen met de
brief met punten van SR over kaderbrief, waarin duidelijk wordt gemaakt dat deze brief al is
verstuurd en er nog geen reactie op is. Suggestie is om de brief met punten van de SR
morgen te presenteren aan Albert en te kijken wat er kan worden gedaan, met de rest van de
punten Marian Mens mailen. Als wij punten aandragen morgen bij Albert moet ook gekeken
worden waar minder geld naartoe gaat. Collegezaal 3 is verbouwd, maar jaar 3 van MIK
kunnen hier nauwelijks van profiteren en zitten vooral in K01 lokalen waardoor zij zich
enigszins achtergesteld voelen. Er zijn nu plannen voor renoveren van het computerlokaal.
Er wordt wel gekeken naar een lange termijn huisvestingsplan, maar het lukt nu nog niet om
daar de handen voor op elkaar te krijgen. Tot nu toe is collegezaal 1, de TBL zaal en
collegezaal 3 mooi gerenoveerd. Hans denkt ook dat er geïnvesteerd kan worden in K01
lokalen, maar er is nu geen geld voor. Het probleem van MI studenten is moeilijk op te lossen
door gebrek aan ruimte. Nu wordt geprobeerd een groter studentendomein af te kaderen
waar collegezaal 4 ook bij zit, maar dit moet worden voorgelegd aan medische directie.
Verder wordt gekeken naar het skills centre en de IWO zalen. Er is weinig kans dat er ruimte
is voor MI studenten in de mooiere collegezalen. Hanneke Lips is ons contactpersoon voor
het opstellen van een kiesdistrict. Stap een is wachten of het niet toch mogelijk is om betaald
te worden uit het profileringsfonds, dan kijken of er beurzen beschikbaar zijn via het IOO.
Als dit niet lukt gaan we weer om tafel met Hans en Saskia. Goed idee is om na te vragen bij
de VU hoe het bij hen is geregeld.

- Op 03-11-2021 hebben Jarno, Aniek, Stan en Tim een overleg gehad met Programma
Onderwijs Logistiek (POL). Karin Moors heeft een uitleg gegeven over het POL waarin de
UvA/faculteit de praktische/uitvoerende kant van studeren probeert te verbeteren.

- Op 02-11-2021 hebben Dafne, Tosca en Dita een gesprek gehad over diversiteit. Er is een
plan gemaakt voor het opstellen van ons eigen diversiteit commitment. De hoofdstukken van
de commitment van de CSR zijn verdeeld om kritisch door te nemen en te vertalen indien dat
van toepassing is op ons.

- Op 03-11-2021 heeft de Commissie Master (CoMa) een vergadering gehad. Enquête vragen
doorgenomen. Er is een mail binnengekomen van Gezondheidscentrum Amsterdam die
coschap locaties aanbiedt in ruil voor werken als doktersassistent.

- Op 03-11-2021 heeft Dafne een gesprek gehad met de stuurgroep internationalisering.
Dafne mocht meekijken en denken tijdens een vergadering van de stuurgroep
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internationalisering samen met Erik Beune, Jos Bramer, Guus ten Asbroek en Jan Hendrik
Ravesloot. Belangrijke conclusie: studentenparticipatie meenemen in het plannen van
internationaliserings traject.

- Op 03-11-2021 had Dafne een vergadering met de CoRaad. Er zijn zes nieuwe leden bij de
CoRaad. Dafne zal voornamelijk contact hebben met de OmbudsCo (staat klaar voor
coassistenten die tegen problemen aanlopen en heeft dit jaar als nieuwe taak de nieuwe
master evaluaties en contact met de contactpersonen van elk mentorgroepje) voor de
evaluaties van de nieuwe master. Daarvoor zal ook een los gesprek ingepland worden met de
voorzitter om het vorm te geven.

- Jarno heeft contact gehad met de Jaarvertegenwoordiging 1 (JVT-1). Ze vonden de eerste
maanden onderwijs leuk. Aandachtspunten als introductie op de faculteit/leerbaarheid
eerste blok e.d. waren allemaal positief ervaren en er waren voor de rest geen
bijzonderheden. Het enige waar ze tegenaan liepen was ontbrekende faciliteiten (AH to go)
en uitvinden wie je voor wat kunt benaderen en wat je via welk kanaal moet doen
(forum/DSSD/mentor etc.).

- Op 02-11-2021 heeft Roos een gesprek gehad met MIKpunt. Er is gesproken over het idee -
indien het lukt om een kiesdistrict MI te maken - dat MIKpunt de partij gaat oprichten. Via
die partij kunnen mensen zich dan verkiesbaar stellen. We hebben wat praktische zaken
besproken en Roos heeft wat vragen beantwoord. Ze kijken er positief naar en zijn
enthousiast. Roos zal, als het allemaal doorgaat, MIKpunt begeleiden met het opstarten.

Aniek gaat op de CoMI-vergadering bespreken of de huidige Commissaris Onderwijs van
de MFAS betrokken zal worden bij het opzetten van een kiesdistrict.

5. Mededelingen
- Roos van Rhijn is afwezig en machtigt Jarno

6. Vaststellen agenda
Er wordt een pauze toegevoegd.
Er wordt een agendapunt raadsassistent toegevoegd direct na de pauze.

7. Zomerplan (28 minuten)
Op het informeel overleg met Gabor en Ulla van 28-09-2021 is besproken dat de termijn
tussen uitslag en hertentamen van tien werkdagen die in de onderwijs en examenregeling
(OER) staat niet haalbaar is bij alle vakken voor komende herkansingsperiode. Dit gold
voor KWM 2021 en Opmaat naar de Praktijk. Er is toen een nieuwe termijn van acht
normale dagen afgesproken.
We hebben het nieuwe plan inmiddels gekregen, de termijn tussen de uitslag en het
hertentamen is bij KWM 2021 en Opmaat naar de Praktijk nu zeven dagen. We zullen na
het geven van onze feedback nog een officiëel instemmingsverzoek krijgen aangezien het
een wijziging van de OER betreft.
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Het gaat over de periode tussen het cijfer in SIS staat en de herkansing.

SIS verwerkt de cijfers middernacht, dus hierdoor verliezen we een dag.

Het zomerplan zou nadelig zijn voor de studenten, omdat de zomervakantie anders

opgesnoept wordt van de studenten. Heel juli zouden ze mogen gebruiken voor

herkansingen, want augustus is een universiteit vrije maand. Er staat onofficieel eerder op

Canvas wat voor cijfer de student heeft, maar de OER houdt rekening met de SIS.

De SR is gevraagd of wij hier al feedback op willen geven voordat het OTgen officieel om

instemming vraagt.

Optie 1:

De termijn van zeven dagen voor KWM 2021 en Opmaat.

Voordelen:

- Makkelijk voor de opleiding, echter wij zijn een medezeggenschapsorgaan en

we moeten de kant van de studenten belichten;

- Studenten hebben laat in het jaar de uitslag van de herkansing;

- De herkansingen zijn niet nóg later in de zomer;

- Stof zit er vers in.

Nadelen:

- Zeer nadelig voor student en de lengte van de vakantie, dit is de helft van de

tijd die in de OER staat;

- Niet wat wij initieel hadden afgesproken tijdens het informele overleg, is

vooral een vervelende gang van zaken voor ons;

- Kwetsbare constructie. Ziekte of uitval van essentiële medewerkers kan de

nakijktermijn plots doen verlengen. In zo’n geval zit je knel: óf de herkansing

wordt verplaatst (en dan zijn er studenten die al een vakantie o.i.d. hebben

geboekt), óf de leertijd wordt verkort (en studenten hebben dan onterecht

minder mogelijkheid tot een goede voorbereiding). Indien we instemmen

met dit voorstel is de personele bezetting en de garantie van deze tijd een

belangrijk punt dat we zullen moeten aandragen;

- De data voor de herkansingen zijn al gecommuniceerd;

- Opmaat duurt lang, dus periode van zeven dagen is kort om alles te leren.

Optie 2:
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We adviseren om de termijn te verlengen naar acht dagen.

Voordelen:

- Dit is conform wat we informeel hebben afgesproken

- Studenten hebben laat in het jaar de uitslag van de herkansing

- De herkansingen zijn niet nóg later in de zomer.

Nadelen:

- Nog steeds relatief kort

- De kwetsbare constructie, hierboven genoemd, krijgt iets meer speling.

- Mogelijk voor de opleiding een onhaalbare situatie.

Optie 3:

We adviseren de termijn van tien werkdagen die in de OER staat aan te houden

Voordelen:

- Dit geeft de student ruim de tijd om zich voor te bereiden

- De student behoudt alle rechten en blijft binnen de bekende OER-regels

studeren.

Nadelen:

- Dit is praktisch niet haalbaar voor de opleiding, want dan is er niet genoeg

tijd om het nieuwe academische jaar voor te bereiden.

- In deze situatie wordt de herkansing waarschijnlijk verlaat in de zomer.

Deze eis van periode tussen komt uit de model OER, dus zou eigenlijk via de CSR

aangepast moeten worden.

Als het wel mag, gaat de PR hierover een post zetten op de Instagram.

Als het wel mag, gaan we het volgende week verder bespreken.

8. Verbouwing Epsteinbar (25 minuten)
Sinds 2017 is duidelijk dat de Epsteinbar verbouwd moet worden i.v.m. geluidsoverlast bij
colleges van Evidence Based Practices (EBP). Het proces rondom de verbouwing is
ondertussen al vier jaar bezig. De Epsteinbar is een faciliteit op de faculteit, zet de faculteit
op de kaart en zorgt voor socialisatie tussen studenten.
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Optie 1:

De Studentenraad houdt zich actief bezig met de verbouwing van de Epsteinbar. Dit houdt in

dat ze bij gesprekken omtrent de verbouwing input geeft en actief meedoet in discussies.

Ook kan de Studentenraad in dit scenario zelf gesprekken inplannen met bijvoorbeeld de

Raad van Bestuur (RvB), het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (IOO) of huisvesting of

een brief schrijven naar de RvB.

Voordelen:

- Deze optie zal de verbouwing van de Epsteinbar het meest versnellen

- Bij deze optie hebben wij als Studentenraad de meeste ruimte voor onze

eigen input

- Wij staan voor de mening van de Studenten en die willen dat de Epsteinbar

open blijft

- Epsteinbar is een waardevolle bijdrage aan een prettig studieklimaat

Nadelen:

- Epsteinbar heeft primair niks te maken met de kwaliteit van het onderwijs.

Dit staat in de brief van ‘18-’19 echter anders, we zouden actief betrokken

worden.

- Het kost tijd (nieuw dossier?)

- Meer iets voor de MFAS, we moeten waken dat we de MFAS niet ondermijnen.

Het zou kunnen dat bij een informeel overleg de verbouwing te sprake zou

komen, en dus niet langs de MFAS kan gaan.

- Het kan lijken alsof we anders minder tijd in onze andere portefeuilles gaan

steken, op andere portefeuilles staan we er niet heel strak op.

- De opleiding zou de rol van de SR tegenover de MFAS in de war kunnen halen

Optie 2:

De Studentenraad houdt zich passief bezig met de verbouwing van de Epsteinbar en grijpt

in wanneer het stagneert of de MFAS hierom vraagt. Daarna actief bemoeien met naar

overleggen gaan en brieven schrijven.

Voordelen:

- Wij staan voor de mening van de Studenten en die willen dat de Epsteinbar

open blijft
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- Epsteinbar is een waardevolle bijdrage aan een prettig studieklimaat

- Het kost minder tijd

- De MFAS zal meer regie houden in deze optie. We hebben dan minder kans

om ze te ondermijnen.

- Op deze manier kan de MFAS naar ons toe komen wanneer ze hulp van ons

nodig hebben, je behoudt hierdoor de betere band

Nadelen:

- Epsteinbar heeft primair niks te maken met de kwaliteit van het onderwijs

- Meer iets voor de MFAS. Wij als SR hebben iets minder te maken met de

Epsteinbar, maar dit wordt weerlegd door de officiële brief waar in staat dat

wij worden betrokken bij gesprekken over verbouwingen.

- Half werk

Invulling optie 1:

- Standpunt Studentenraad vormen

- Deze actief uitdragen naar het AMC

- Aanwezig zijn bij de alle overleggen omtrent de verbouwing

- Tijdens eigen overleggen met de opleiding de verbouwing op de agenda zetten

Invulling optie 2:

- MFAS ondersteunen

- Aanwezig zijn bij overleggen over de verbouwing wanneer de MFAS aangeeft dat dit

van meerwaarde kan zijn

- Als de contactpersoon in contact wordt gevraagd, zal dit altijd plenair besproken

worden

Invulling beide opties:

- Updates geven op PV, zoals dit bijvoorbeeld bij de stuurgroep Epicurus gebeurt

- Een contactpersoon vanuit de Studentenraad voor de MFAS

Onze voorkeur gaat uit naar optie twee. Het belang van de Epsteinbar is groot voor de

faculteit.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met negen stemmen

voor optie twee met de bijbehorende/aangepaste invulling.
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Verder moet nog besproken worden wie dit contactpersoon zal zijn. Een oud Commissaris

Epsteinbar, een oud bestuurslid van de MFAS of juist iemand die er iets meer vanaf staat.

Oud Commissaris Epsteinbar als contactpersoon:
Voordelen:

- Is goed geïnformeerd

Nadelen:

- Kan voor de opleiding heel erg overkomen als belangenverstrengeling

- Persoonlijk betrokken geweest

- De oud-Commissaris Epsteinbar is in die functie bekend bij de opleiding. Dit

kan verwarrend werken. Echter, dit is ook snel te verhelpen door een goede

introductie

Oud bestuurslid van de MFAS als contactpersoon:

Voordelen:

- Is waarschijnlijk beter geïnformeerd dan een ander raadslid

- Blijft up to date door de ALV van de MFAS

Nadelen:

- Belangenverstrengeling

Overig:

Voordelen:

- Is geheel onafhankelijk van de MFAS en kan moeilijk worden gezien als

belangenverstrengeling

- Niet emotioneel betrokken

Nadelen:

- Zit minder in de materie

- Kost meer tijd

Als toevoeging op alle opties: er zal een sparringspartner bijkomen.
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De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor Aniek Spil als
contactpersoon.
Aniek Spil zal een sparringspartner kiezen en dit volgende week delen.

9. Punten IOO-begroting (26 minuten)
Tijdens de gesprekken over de facultaire begroting zijn Stan en Aniek gevraagd om een
toelichting van de aandachtspunten aangedragen in de adviesbrief over de kaderbrief
2022. Deze adviesbrief is geschreven door de vorige Studentenraad. Deze PV zullen we
kijken of er nog additionele punten zijn die wij willen aandragen.

Deze punten willen we aandragen bij de IOO-begroting (op basis van ons jaarplan):
- Mentale gezondheid
- Communicatie
- Roostering

Pauze
20:22 aanvang
20:37 terug

10. Raadsassistent (25 minuten)
Omdat er een raadslid gestopt is, hebben wij vorige PV besloten een raadsassistent aan te
nemen.  Om dit te realiseren moeten wij op zoek naar een nieuwe raadsassistent en
zodoende de raad weer naar een volledig aantal aan te vullen. Hierbij is het belangrijk om
ervoor te zorgen dat we een goede vacature uitzetten.

Optie 1

De vacature specifiek richten aan MI-studenten

Voordelen:

- Door MI specifiek te benaderen, betrekken we MI meer bij de SR

- Wij krijgen meer inzicht in MI door MI-student aan te nemen

- We willen graag een MI’er in de raad, nu hebben we hier een mogelijkheid

voor

Nadelen:

- Er zal een minder grote groep worden bereikt, waardoor kans op

weinig/geen sollicitaties. Weerlegging: je kan dan altijd de vacature opnieuw

delen
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- Vorig raadslid zat in de CoBa, als het een MI-student wordt moet CoBa

herverdelen.

Optie 2

De vacature aan alle studenten van de faculteit richten

Voordelen:

- Meer studenten worden bereikt, wat tot meer sollicitaties kan leiden

- CoBa zal een extra lid krijgen

Nadelen:

- Hierdoor is de kans kleiner dat een MI-student in de raad zal komen

- Je kan geneeskunde studenten valse hoop geven

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

en twee stemmen voor vóór een vacature open voor alleen een MI-student

Ook moeten we beslissen of we de vacature uit willen zetten voor specifiek een voorzitter

van de CoMI, of als algemeen raadslid. We hebben de volgende opties:

Optie 1

Een vacature uitzetten voor een nieuwe voorzitter van de CoMI

Voordelen:

- Scheelt in reorganisatie binnen CoMI

- Nieuwe raadslid wordt meteen volop in de raad betrokken

Nadelen:

- Kan eventueel mensen afschrikken voor het reageren op de vacature

- Nieuwe raadslid heeft nog geen ervaring binnen SR

Optie 2

Een vacature uitzetten voor een algemeen raadslid

Voordelen

- Geeft een idee van meer vrije keus voor de sollicitant
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- Minder druk voor het nieuwe raadslid

Nadelen:

- Probleem van commissie zonder voorzitter blijft bestaan

- Er zal alsnog gekeken moeten worden voor een nieuwe voorzitter

Optie 3

Niet specificeren in de vacature zelf, peilen bij sollicitaties

Voordelen:

- Sollicitanten worden mogelijk af geschikt

Nadelen:

- Kunnen niet voorbereiden wie er komt en welke taak zij aannemen

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met negen stemmen

voor het uitzetten van een vacature voor een algemeen raadslid met als toevoeging dat

mogelijkheid tot voorzitter CoMI mogelijk is.

Stan zal de vacature voor raadslid MI schrijven.

PR zal de vacature voor raadslid MI delen op de sociale media.

11. OTgen/SR-overleg (22 minuten)
De volgende vergaderstukken willen we bespreken:

1. Capaciteitsproblematiek faculteit.

2. Faciliteiten.

3. Communicatie via Canvas/mail.

12. Sinterklaasenquête (6 minuten)
De commissies hebben vragen geleverd voor in de enquête, deze zijn nu samengevoegd in
een excelbestand.

Het is belangrijk dat een vraag een consequentie heeft. Als wij niks met een antwoord gaan
doen, moeten we het niet vragen.

Vervolgstappen:
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7-11-2021 DEADLINE voor de
commissies om de uitgewerkte
vragen aan te leveren

CoMi, CoBa, CoMa

8-11-2021 t/m 10-11-2021 Vragen bespreken op PV en
eventuele aanpassingen doen

CoMi, CoBa, CoMa

11-11-2021 Vragen toesturen aan Centre
for Evidence-Based Education
(CEBE)

Stan

15-11-2021 t/m 20-11-2021 Aan de hand van feedback
CEBE vragenlijst definitief
maken

CoMi, CoBa, CoMa

22-11-2021 Definitieve vragenlijst naar
CEBE

Stan

15-11-2021 t/m 21-12-2021 Enquête promoten op de
faculteit/online

Team promo/PR

29-11-2021 t/m 31-12-2021 Enquête afnemen Iedereen

13. Coassistenten HAG leerwerkplek (10 minuten)
We hebben een mail binnen gekregen van het secretariaat Huisartsgeneeskunde met de
vraag of wij de volgende vacature willen delen: een gegarandeerde stagepraktijk
Huisartsgeneeskunde bij 1 van de 17 SAG-gezondheidscentra van de SAG (in Amsterdam!)
in ruil voor een (betaalde) baan als doktersassistente.

Achtergrond:

Vanaf 1 januari 2022 is het niet langer toegestaan zelf een huisartsenpraktijk aan te

dragen voor je coschap huisartsgeneeskunde. D.w.z. dat je in 2022 altijd een leerwerkplek

via loting door locatie AMC krijgt toegewezen. Je mag vanaf januari 2022 niet meer zelf

huisartspraktijken benaderen om een stageplek te vinden.

Er is mailcontact geweest tussen het SAG en het secretariaat Huisartsgeneeskunde, wat

betekent dat de coördinator van het coschap hiervan op de hoogte is en schijnbaar akkoord

is.

Probleem:

Coassistenten krijgen nu via loting een plek toegewezen in de regio. Dit Betekent dat je
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ook op een locatie buiten Amsterdam terecht kan komen, wat soms ver reizen kan zijn. Als

mensen nu komen werken bij het SAG krijgen zij gegarandeerd een coschap plek in

Amsterdam, wat zeer gewenst is onder coassistenten.

Argumenten voor de vacature:

- Tekort aan huisarts plekken binnen Amsterdam, dit zorgt voor extra locaties;

- Het is fijn/leuk/leerzaam om op je eigen vertrouwde werkplek te leren;

- Het tekort aan doktersassistenten, wat blijkbaar heel nijpend is, kan zo deels

verholpen worden;

- (eigenlijk vooral een weerlegging van alle tegenargumenten) Alle co’s krijgen

sowieso al een (goede) plek bij een huisarts. Het enige voordeel dat je uit deze deal

haalt is dus in Amsterdam (v.s. ergens ver weg).

Argumenten tegen de vacature:

- Oneerlijk vanwege de ingestelde loting; coassistent mogen zelf geen plek regelen,

maar regelen zo indirect toch zelf een plek;

- Beoordeling op je werkplek kan door conflicterende belangen foutief zijn.

- Klaarblijkelijk wil de opleiding een loting. Je kunt niet daarvoor kiezen en dan deze

praktijken aanmoedigen.

- Je laat bij zorginstellingen zien dat je plekken aan kan bieden ‘in ruil voor’

Een idee is om het los te koppelen en dat de opleiding een oplossing kan aanbieden.

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geneeskunde keurt met acht stemmen voor

en één stem tegen het krijgen van een huisartsgeneeskunde coschapplek in ruil voor

werkzaamheden af en beschouwt dit als een onwenselijke manier van handelen.

Tosca en Dita gaan deze reactie (adviesbrief) opstellen en sturen.

14. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

15. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

16. Rondvraag
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- Tosca: We hebben uitnodigingen gekregen voor vijf CoBo’s, ik stuur de uitnodigingen naar
iedereen door en accepteer of wijs ze af binnen twee dagen, dan kan ik onze rsvp’s
versturen. → iedereen gaat dit doen

- Anne: gaat het diner van Hans Romijn op 16-11-2021 nog door en blijft het
OTgen/SR-overleg om 16:30 uur? → Dit wordt nog gevraagd, dit gaat Tosca doen.

- Dita: heeft de nummers in de bijlagen aangepast en dit is erg overzichtelijk. Kan dit vaker
gedaan worden? → dit wordt meegenomen

- Stan: we gaan binnenkort evalueren, graag iedereen vul in! Groepsevaluatie zal ook gepland
worden.

- Aniek: de RvA komt volgende week langs tijdens de PV om kennis te maken. Sarah zal ook
een keer komen kijken om Aniek te helpen bij voorzitten.

17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

18. Nieuwe agendapunten
- Zomerplan
- Afname sollicitaties
- Kennismaking RvA
- Adviesbrief HAG
- Participatie internationalisering, dit zal Tobia schrijven

19. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat op de CoMI-vergadering bespreken of de huidige Commissaris
Onderwijs van de MFAS betrokken zal worden bij het opzetten van een
kiesdistrict
2. zal een sparringspartner kiezen en dit volgende week delen
3. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Tosca)

1.

2.
3.

Stan 1. zal de vacature voor raadslid MI schrijven 1.

Tosca 1. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Aniek)
2. gaat een gemeenschappelijk vergadering op facultair niveau
uitzoeken
3. gaat de reactie (adviesbrief) opstellen voor de HAG (+Dita)
4. gaat vragen aan OTgen of het een half uur verplaatst kan worden

1.
2.

3.
4.

Tim

Jarno 1. gaat kijken naar de e-mail op de notulen en deze aanpassen 1.

Tobia 1. gaat het agendapunt participatie internationalisering schrijven 1.

Dita 1. gaat de reactie (adviesbrief) opstellen voor de HAG (+Tosca) 1.
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Roos 1. gaat promotie plaatsen over de NSE van de MI 1.

Dafne 1. zal een lijst maken over alle taskforces en dossiers die iedereen heeft
2. zal een poster maken voor rechten/onduidelijkheden bij studenten

1.

2.
Anne

DB

Iedereen 1. CoMI: master keuzes dossier verdelen + integratie dossier verdelen
2. CoBa: master keuzes verdelen
3. gaat het excelbestand van Stan invullen

1.
2.
3.

PR 1. post zetten op de Insta over periode uitslag/herkansing (als het niet
model OER staat)
2. zal de vacature voor raadslid MI delen op de sociale media

1.

2.

20. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 22.02 uur.
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