
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 10-01-2022

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. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

4. 2 min Notulen OTgen/SR-overleg Vaststellen

5. 2 min Notulen OTMI/SR-overleg Vaststellen

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 5 min DB update Update

10. 10 min Inzetten van coassistenten op COVID-afdelingen
Informerend

11. 15 min COVID en tentaminering Oordeelsvormend
12. 15 min Pauze

13. 20 min Brief naar CSR Oordeelsvormend
14. 15 min Betaling wachttijders Oordeelsvormend
15. 1 min WVTTK Informerend

16. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

17. 3 min Rondvraag Informerend

18. 5 min Evaluatie PV Informerend

19. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

20. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

21. Einde vergadering Om 21.15 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Aniek opent de vergadering om 19:05 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- De Opleidingscommissie (OC) Geneeskunde heeft een advies gemaild over aanpak

aanbevelingen visitatiecommissie
- Een student heeft een mail gestuurd over de misstanden omtrent online tentamen
- De SR heeft de Centrale Studentenraad (CSR) de afwijzing van het verzoek om

medeondertekening gestuurd

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Tosca)
2. gaat de brief schrijven betreffende de voorzitter van de CSR, samen
met Tosca, als de andere FSR’en niet mee willen werken.

1. gedaan
2. gedaan

Stan

Tosca 1. gaat de besluitenlijst bijwerken
2. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Aniek)
3. zal een korte overdracht geven over de mail aan Jarno
4. zal de notulen aanvullen zodat de brief van de voorzitter van de CSR
nog nader wordt toegelicht in de notulen
5. gaat vragen  aan de andere Facultaire Studentenraden of zij mee
willen werken aan de brief naar de voorzitter van de CSR
6. gaat de brief schrijven betreffende de voorzitter van de CSR, samen
met Aniek, als de andere FSR’en niet mee willen werken
7. gaat een goede fles wijn regelen voor Hans Romijn

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

6. gedaan

7. gedaan

Tim

Jarno 1. zal in de wintersport van Tosca de mail overnemen 1. gedaan

Tobia 1. gaat checken in de evaluatie van WDD-3 van vorig jaar controleren
wat er is gezegd over online onderwijs als het ook fysiek zou kunnen

1. nog niet,
zal voor alle
jaarlagen
uitgezocht
worden

Dita 1. gaat kijken naar de inlog van de Facebook pagina. 1. nog niet,
Dafne neemt
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over

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

1. gedaan

2. nog niet

Dafne

George 1. gaat zijn gegevens doorsturen naar Tosca om de betaling te regelen
2. gaat laten weten of hij bij het weekendje weg kan zijn

1. gedaan
2. gedaan, hij
kan

Anne

DB 1. gaat een vergaderstuk maken over de digiborden en het delen van de
adviesbrieven
2. zal in hun automatische antwoord een ander telefoonnummer
noemen wanneer iedereen op vakantie is

1. nog niet

2. gedaan

Iedereen

PR 1. gaan de infographics van mentale gezondheid delen
2. gaat kijken naar de promotie van de enquête
3. gaat promotiemateriaal maken voor dry january

1. gedaan
2. gedaan
3. gedaan

Jarno zal een post maken voor op Instagram wanneer de notulen van de voorzitter van de
CSR online staan.
Iedereen gaat nogmaals het vergaderstuk van de voorzitter CSR in de notulen lezen voordat
het gepromoot wordt, zodat ons allemaal duidelijk is wat er gepubliceerd wordt.
Ook de argumenten bij het vergaderstuk medeondertekening adviesbrief COVID en
tentaminering worden aangevuld door iedereen.
Volgende week zullen de notulen worden ingeslagen.

4. Notulen OTgen/SR-overleg

Zullen volgende week besproken worden

5. Notulen OTMI/SR-overleg

Zullen volgende week besproken worden

6. Updates
- Op 20-12-2021 hebben Tobia en Dafne een overleg gehad betreffende internationalisering

met Erik Beune. Internationalisering is bezig met de inventarisatie van internationaliserings
leerdoelen/colleges binnen de bachelor aan de hand van studiewijzer en kijken nu naar wat
de docenten zelf echt maken door met coördinator om de tafel te zitten. Tot nu toe positief
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verlopen. Ze willen graag totaalplaatje hebben voor dat er verandering plaats kan vinden.
Betreffende het keuzevak en thesis: het is onduidelijk of bachelor studenten dit zelf mogen
regelen. Je mag naar gele en groene landen. Intra- en Extramurale Stage (IEMS) is volgend
jaar Leuven en Suriname (45). Hopelijk uitbreiden naar meer plekken. Voor tweede semester
komt een nieuw stappenplan.
Tobia zal dit laatste punt verduidelijken voor de notulen.

- Op 24-12-2021 heeft de Commissie Master (CoMa) een informeel overleg met Paul van
Trotsenburg. Hierbij is de huidige situatie omtrent COVID besproken. De coördinatoren
geven aan dat er tot nu toe nog genoeg te doen is voor coassistenten. De SR zou wel graag
een plan op tafel zien liggen indien de reguliere zorg weer gaat afschalen. Kort geëvalueerd
over vorig jaar. Besproken dat het afschalen en daarbij vervangen keuzeonderwijs van
onvoldoende kwaliteit was. Ook het flankerende onderwijs in het  50/50% scenario was
onvoldoende en zorgde voor veel extra weer voor de mensen die het onderwijs moesten
maken. Het 80/20% scenario werd wel goed gewaardeerd. De SR gaat een document
opstellen met een aantal speerpunten waar op gelet moet worden indien er opgeschaald
wordt. Deze zal op 31/12 gezamelijk met Paul van Trotsenburg doorgenomen worden. Er zal
ook in verwerkt worden dat coassistenten in affiliatieziekenhuizen zich hierop kunnen
beroepen, gezien affiliaties nog wel eens hun eigen plan trekken zonder samenspraak met
het AMC. Als tweede punt droeg Paul een probleem vanuit de CoRaad aan. Zij zouden graag
zien dat alle coassistenten een Amsterdam UMC kerstpakket krijgen in plaats van alleen de
coassistenten die in week 49 en 50 in het AMC coschap lopen. Dit is iets waar de decaan
zeggenschap over heeft. De SR wil dit plan voordragen zodat volgend jaar alle coassistenten
een kerstpakket krijgen.

- Op 24-12-2021 hebben Dita en Roos een overleg gehad over het studentenperspectief
portfolio Epicurus. Met Chantal Albicher (co-projectleider deelproject Feedback &
Beoordeling master) en twee Epicurus studenten de openingsmeeting gehad voor het
studentenperspectief op de high stake portfolio beoordelingen. Tijdens de eerste meeting
met de portfolio commissie was een studentlid van de examencommissie aanwezig en dat
perspectief werd zeer gewaardeerd. De rol van de SR wordt om feedback te geven onder
andere over de argumentatie van de beoordelingen en wat de student daarin mist. 21 januari
zal er een spar moment hierover plaatsvinden.

- Op 31-12-2021 heeft de CoMa een COVID-overleg gehad met Paul van Trotsenburg. Plan
door de CoMa opgesteld omtrent de afschaling van COVID. Hoofdpunten daarin zijn dat het
80/20% scenario met een dag zelfstudie wordt geaccepteerd. 50/50% scenario is van
onvoldoende kwaliteit en willen wij vermijden. Indien coassistenten ingezet worden op
COVID afdelingen dient dit ruim van te voren (minstens drie weken) medegedeeld te
worden. De inzet op een COVID afdeling is op vrijwillige basis en alleen waar COVID
onderdeel van de zorg is (interne en IC). Paul wil koste wat het kost niet de coschappen
stopzetten, ook niet als er onvoldoende te doen is op afdelingen. Hij wil liever dat
coassistenten bij andere specialismen ook COVID zorg gaan doen, in dat geval zou het
maximaal 25% zijn.  Wat nu landelijk als ideeën wordt geoppeerd is niet bekend. Op 7
januari zal er weer een overleg plaatsvinden, dan maken we het document over de inzet van
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coassistenten op COVID afdelingen definitief en kijken we verder naar hoe het moet als er
onvoldoende leermomenten zijn tijdens de coschappen.

- Op 04-01-2022 heeft de CoMa een masterstudentenoverleg gehad. Het plan omtrent de
afschaling van COVID ook besproken met de andere master gremia. Tot nu toe heeft nog
niemand geluid gehoord dat er coschappen aan het afschalen zijn. In de laatste landelijke
overleggen is gebleken dat andere faculteiten nog niet bezig zijn met aan afschaalplan.
Rondgevraagd of er andere coschappen zijn met een capaciteitsprobleem door de fusie dan
de al bekend kindergeneeskunde en dermatologie. Nog geen actief, wel moeten wij aan onze
opvolgers in de gaten houden wat er gaat gebeuren met de herstart van de coschappen
oogheelkunde en KNO, gezien daar een capaciteitsprobleem was maar er nu geen
coassistenten zijn. Stress rondom het regelen van een semiarts stage (SAS) plek besproken.
De CoRaad heeft een enquête gehouden waaruit bleek dat 48% het moeilijk vindt om een
SAS plek te regelen en 80% het eerder heeft geregeld dan de afgesproken 6 maanden, 50%
doet dit uit angst om geen plek te kunnen bemachtigen. Centraliseren van het regelen van
een SAS plek lijkt ons een goed initiatief, ook zou een mail verder van te voren met
informatie kunnen helpen. Vanuit de CoMa gaan wij een plan opstellen en voorleggen aan de
coördinator. Als laatste is de vraag vanuit het IMS-bestuur of de Studentenraad het komende
IMS-congres zou willen organiseren, deze zal in oktober vallen.

- Op 04-01-2022 heeft de CoMa een commissievergadering gehad. Wijzigingen van Paul in het
COVID afschaalplan doorgenomen. Document over de inzet van coassistenten op de
werkvloer doorgenomen. Beide zullen 7 januari weer met Paul worden besproken en daarna
definitief worden gemaakt. Afwezigheid van de CoMa in onze vakantieperiode besproken.
Roos en Dafne doen coschap in Aruba en gaan daarna reizen, afwezig van 26 februari t/m 18
april, wel (beperkt) bereikbaar tussen 28 feb - 27 maart. Dita is op vakantie van 19 maart
(misschien 15) t/m 9 april en in principe niet bereikbaar. Besproken wat er nog voor alle
dossiers voor die tijd moet worden gedaan en een plan van aanpak daarvoor gemaakt.
Tevens afspraken gemaakt over onze aanwezigheid bij overleggen.
Wij hebben er het volste vertrouwen in dat onze afwezigheid geen probleem zou moeten
vormen voor de Studentenraad en uiteraard zijn wij voor spoedsituaties telefonisch
bereikbaar.

- Op 07-01-2022 heeft de CoMa een COVID overleg gehad Paul van Trotsenburg. Laatste
wijzigingen aan het COVID afschaalplan gelegd. Volgende week (14 januari) zullen we het
definitief maken. Bij het Corona beleidsteam (CBT) is besproken dat coassistenten, net als
werknemers, niet thuis hoeven te blijven als ze in quarantaine zitten. Dit omdat veel coschap
missen niet wenselijk is. Er gaat een mail uit naar de affiliaties en de coassistenten om dit
mede te delen. Affiliaties maken wel hun eigen regels, geldt vooralsnog alleen binnen het
AMC. Als laatste signalering van de CoRaad gedeeld dat dermatologie niet op 100% zou
draaien vanwege COVID. Paul gaat dit navragen bij de coördinator.

- Op 20-12-2021 heeft de Commissie Bachelor (CoBa) een commissie vergadering gehad.
Hierbij is de hele OER bachelor Geneeskunde doorgelopen en eventuele
verbeter-/discussiepunten genoteerd voor de OER-aanpassingen. Tosca stuurt deze op.

- Op 21-12-2021 hebben Stan, Aniek en Tim een informeel overleg gehad met Petra Habets.
Verschillende punten zijn besproken, waarvan het merendeel ook op OTgen. De tentamens
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worden fysiek in IWO afgenomen, met maatregelen zoals stewards en extra schoonmaak
aldaar. Studenten die kwetsbaar zijn voor COVID of een testafspraak hebben ingepland,
kunnen tot 08:00 uur ‘s morgens op de dag van het tentamen een fysiek indienen bij de
Examencommissie om het tentamen thuis te maken, met Zoom-surveillance. De opleiding, in
overleg met de Examencommissie, ziet er niets in om die regeling uit te breiden, zodat
bijvoorbeeld ook studenten met kwetsbare ouders mogelijkheid kunnen krijgen om thuis het
tentamen te maken. De termijn voor het indienen van bezwaren na een tentamen is sinds dit
jaar verkort van vijf werkdagen naar twee dagen. We hebben benoemd dat we dit te kort
vinden en bovendien onwenselijk voor studenten die op vrijdag tentamen maken; die laatste
groep moet nu namelijk noodgedwongen in het weekend hun bezwaren indienen. De
opleiding wil met deze verkorting de hoeveelheid irrelevante en/of slecht onderbouwde
bezwaren inperken en wil dus niet af van deze verkorting. Bovendien staat deze
bezwaartermijn nu in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie en niet in de OER,
waardoor de Examencommissie deze bezwaartermijn naar eigen inzicht mag bepalen. Ten
derde werd gesproken over een digitale studieruimte, zodat studenten online samen zouden
kunnen studeren. Aangezien samen studeren nu al fysiek kan - in de UB voor alle studenten
en in specifieke lokalen voor derdejaarsstudenten, als pilot - én gezien het gebrek aan
moderatoren, die nodig zouden zijn om de Zoomlinks voor die digitale studieruimte aan te
maken, ziet de opleiding hier op dit moment geen heil in. Tot slot een eventuele
SR-Canvaspagina besproken, waarop de SR updates, vacatures enz. zou kunnen plaatsen.
Petra gaat bij Ulla de voorgeschiedenis hiervan navragen en komt daar na de kerstvakantie
op terug.

- Op 06-01-2022 heeft Dafne een overleg gehad met de CoRaad en de co-vertegenwoordigers.
Eerste bespreking en evaluatie gehad met de co-vertegenwoordigers (dan is één persoon per
mentorgroep die zich vrijwillig aan het begin van de master op heeft gegeven om deze
evaluaties te voeren). Hierbij onszelf, Nina (ombudsco) en Rens (onderwijs), voorgesteld en
de volgende punten besproken: positieve aspecten van de master, onderwijsweken,
terugkomdagen, affiliates, beoordelingen en discriminatie/misbruik. De Wijkkliniek en
laagdrempeligheid van sommige artsen werd gewaardeerd. Bij de onderwijsweken lag er
veel nadruk op zelfzorg en de last van de coschappen wat bij veel studenten resulteerde in
angst voor de coschappen. Blijkbaar hebben ze bij de eerste onderwijsweken geen onderwijs
gekregen met een acteur over seksuele intimidatie en agressie. Dit wordt later, tijdens de
onderwijsweken voor heelkunde, wel gegeven. Er blijkt dat in meerdere ziekenhuizen bij
dermatologie coassistenten 80% of minder aanwezig (mogen) zijn omdat er te weinig
patiënten zijn voor het aantal coassistenten of door COVID. Uiteindelijk lang gehad over de
beoordeling, voornamelijk het hoge aantal beoordelingen die ze moeten halen (wat niet
gebeurd) en hoe lang de formulieren zijn.
Volgende week is nog een gesprek met de overige co-vertegenwoordigers, daarna zullen
notulen van beide worden gemaakt en opgestuurd worden naar de stuurgroep van de
nieuwe master met ons in de cc. Mogelijk gaan we een groepsapp maken met de ombudsco
(Nina), Dafne en de huidige co-vertegenwoordigers zodat we sneller kunnen schakelen als er
kleine dingen fout gaan.
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7. Mededelingen
Er zijn geen punten medegedeeld

8. Vaststellen agenda
IMS zal worden toegevoegd aan het einde van de vergadering
Er zullen twee kortere pauzes komen in plaats van een pauze.

9. DB update
Er is geen update mondeling toegelicht

10. Inzetten van co-assistenten op COVID afdelingen (10 minuten)
Er zijn drie gesprekken geweest met de CoMa en Paul van Trotsenburg over de master
geneeskunde gedurende COVID. Op een PV kwam naar voren dat we als SR een standpunt
willen innemen over het wel of niet inzetten van co-assistenten in de COVID-zorg als geldend
coschap. De CoMa heeft zich tijdens een informeel overleg geïnformeerd over de huidige
stand van zaken omtrent COVID en over eventuele plannen voor afschalen indien dit
noodzakelijk wordt. Hieruit bleek dat er hiervoor nog geen plan op tafel ligt. Dit zouden wij
wel graag willen, zodat we kunnen anticiperen op een nieuwe golf. Paul van Trotsenburg
stelde toen voor om samen een document op te stellen waar wij onze aandachtspunten in
konden verwoorden. Aangezien hij graag snel wilde schakelen (een week later) hebben we
dit als CoMa zelfstandig opgepakt i.v.m. het kerstreces.

Standpunten:

- Indien afschalen niet noodzakelijk is op een coschapplek, niet afschalen, streven is

100%;

- Indien als gevolg van COVID een coschapplek in capaciteit (lees: patiënten turnover)

moet afschalen en de kwaliteit van het coschap in het geding raakt, moet er

afgeschaald worden;

- Wij zien een potentieel gevaar in voor de kwaliteit van de coschappen als wordt

gezegd dat coschappen sowieso niet stopgezet worden. Wij zijn van mening dat als

de coschappen kwalitatief niet meer toereikend zijn om goede artsen op te leiden dat

de coschappen toch stopgezet moeten worden;

- Afschalen moet gebeuren aan de hand van een vooropgesteld plan, zodat geen

‘paniekvoetbal’ gespeeld wordt;

- 50/50% scenario met flankerend onderwijs willen we niet meer zien in de toekomst,

dit is tijdens de vorige golf als van slechte kwaliteit beoordeeld door zowel opleiding,

als studenten;
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- Het 80/20% scenario, waarbij de coassistent een dag per week thuis blijft voor

zelfstudie, is vorig jaar goed beoordeeld wordt wel geaccepteerd;

- We willen liever niet dat studenten worden ingezet op een COVID afdeling als

geldende coschaptijd als de leerdoelen van het te volgen coschap niet aansluiten bij

de competentie die je kan leren op een COVID afdeling (bijvoorbeeld: niet bij

gynaeocologie op de COVID afdeling, wel bij interne geneeskunde);

- Doordat we 50/50% met flankerend onderwijs niet accepteren en we studenten zo

min mogelijk op de COVID afdeling willen plaatsen, hebben we geen tussenoplossing

als er meer afgeschaald moet worden dan naar 80%. Oplossingen voor het probleem:

- Beter iets dan niets. Als je niet op de COVID afdeling geplaatst wordt, zit je

thuis niks te doen. Dan toch liever op de COVID afdeling voor een maximale

duur (ons huidige ‘water-bij-de-wijn-standpunt’);

- Toch een dergelijk 50/50% scenario met onderwijs opzetten, maar toezien

dat het onderwijs van goede kwaliteit gemaakt wordt dit keer (dit laatste lijkt

een onmogelijke taak helaas door de hoeveelheid tijd die dit kost);

- Studenten van de afdelingen die afschalen verplaatsen naar afdelingen die

wel nog plek hebben (reeds voorgesteld, is logistiek drama met HR-zaken die

niet last minute geregeld kunnen worden);

- Coschappen helemaal stopzetten totdat er weer voldoende patiënten

turnover is (Paul van Trotsenburg wil dit absoluut niet).

Reeds gevoerde gesprekken met de belangrijkste besproken punten:

24 december 2021

- Huidige situatie omtrent COVID besproken en aangekaart dat wij een plan opgesteld

klaar willen hebben liggen voor de situatie waar het noodzakelijk wordt opnieuw af

te schalen;

- De CoMa en Paul van Trotsenburg waren het eens over: 50/50% scenario met

flankerend onderwijs was van onvoldoende kwaliteit en willen we niet meer in de

toekomst, 80/20% scenario met een dag vrij werd goed gewaardeerd en zien we als

een optie;

- Punten waar we een beetje op vastlopen: Paul van Trotsenburg wil koste wat kost de

coschappen niet opnieuw stopzetten omdat dit logistiek niet haalbaar is en wij zien

daar een potentieel gevaar in voor de kwaliteit van de coschappen;
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- We hebben afgesproken dat wij een document opstellen die we de week erop samen

zullen bespreken met voorwaarden/aandachtspunten indien de coschappen

opnieuw afgeschaald moeten worden.

31 december 2021

Onze eerste versie van het document is besproken met Paul van Trotsenburg, hoofdpunten

hierin waren:

1) Het 80/20% scenario met een dag zelfstudie wordt geaccepteerd;

2) 50/50% scenario is van onvoldoende kwaliteit en willen wij vermijden;

3) Indien coassistenten ingezet worden op COVID afdelingen dient dit ruim van te

voren (minstens 3 weken) medegedeeld te worden;

4) De inzet op een COVID afdeling is op vrijwillige basis en alleen waar COVID

onderdeel van het specialisme is (interne en IC).

In de discussie wat te doen als er verder afgeschaald moet worden dan 80/20% is Paul van

Trotsenburg erg stellig over de inzet op een COVID afdeling óók bij bijvoorbeeld

gynaecologie en dermatologie accepteren, namelijk liever iets doen dan weer de coschappen

stop. Als reactie hierop (geuit dat we dit echt liever niet willen, maar in het kader van beter

iets dan niets) hebben we geopperd dat er dan een maximum aan moet zitten van 25% van

het coschap.

7 januari 2021
Paul van Trotsenburg heeft ons eerste document aangepast en aan ons teruggestuurd.
Deze hebben we opnieuw aangepast en hebben we samen besproken (Bijlage 10.1);

Het zal op de PV en met het OTgen besproken worden, daarna definitief gemaakt op 14
januari.

Er wordt gevraagd wanneer een co-schap niet meer toereikend wordt gezien Hier wordt op
geantwoord dat dit een moeilijke grens is, dit wordt gesignaleerd wanneer co-assistenten
dagen niet naar co-schap komen. De grens ligt nu ongeveer op 50/50%.
Verder wordt er nog gevraagd of er is nagedacht over één dag op COVID afdeling of een hele
week. Coassistenten worden meestal wel een hele week ingedeeld op de COVID afdeling, dit
om de continuïteit voor zowel de patiënt als de co-assistent te behouden. Bij
niet-internistische coschappen wordt er wel een grens behouden van 25%.

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

het instemmen van het afschaaldocument zoals hij in de bijlage te vinden is.
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Pauze

19:47 uur aanvang pauze

19:54 uur herstart vergadering

11. COVID en tentaminering (41 minuten)
Tijdens de huidige COVID situatie is er grotendeels nog fysiek getentamineerd met enkele
regelingen voor mensen met problemen rondom COVID.
We hebben al eerder gesproken over dit onderwerp tijdens de vorige PV.

"De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met zes stemmen voor,

twee stemmen tegen en twee stemmen onthouding voor het het goedkeuren van fysiek

tentamineren mits studenten met een lage drempel (het schrijven van een korte motivatie)

het tentamen op een andere manier kunnen maken. Dit standpunt zal besproken worden op

het OTgen."  Tijdens het OTgen-SR overleg is dit besproken en heeft het OTgen bij de

examencommissie (EC) nagevraagd of onze wens dat mensen laagdrempelig het tentamen

online kunnen maken. De reactie van de EC was dat studenten die het tentamen online

wilden maken vanwege familie in risicogroepen, dit niet mochten doen. Dit is dus niet zoals

wij in de vorige overleggen hebben geopperd als regeling voor tentaminering.

Er wordt gevraagd wat voor impact het heeft gehad voor de studenten. Er zaten 400 mensen

in het World Fashion Centre (WFC), er werd geen afstand gehouden, er werd geen

mondkapje gedragen bij een toiletbezoek. De verbazing bij de studenten was groot.

Studenten voelden zich niet veilig. In de IWO zalen was alles wat beter geregeld.

Er wordt gevraagd wat we uit de evaluaties weten betreffende vorige tentamens. Dit is niet

bekend bij de SR. Verder wordt er gevraagd of er bekende COVID gevallen zijn gesignaleerd

voor/tijdens/na het tentamen. Voor zover de SR weet, zijn er nog geen gevallen gemeld.

De opleiding heeft in de brief naar de student gemaild dat wij het eens zijn met de optie tot

fysiek tentamineren, de manier waarop dit is beschreven is echter niet ons standpunt.

Er zijn drie punten die nu besproken zullen worden:

1. Hoe de tentamens van de derdejaars voor de vakantie zijn verlopen

2. Hoe we gaan reageren op de reactie van het OTgen op de brief van de student

3. Hoe we ons standpunt wat betreft online tentamineren en mogelijkheid tot online

tentamen maken gaan realiseren.
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Mogelijke actiepunten:

● Accepteren dat de EC dit heeft besloten

Voordelen:

- Voor ons geen gedoe met de EC en minder werk

- Is in lijn met het RIVM/OMT oordeel dat iedereen ooit COVID gaat krijgen. Dat

kunnen we niet eindeloos rekken.

Nadelen:

- Voor studenten in deze situatie verandert er niets

- Tijdens de afgelopen tentamens in het World Fashion Centre zijn de bedachte

maatregelen niet goed uitgevoerd en hebben studenten risico gelopen.

● Opnieuw aankaarten bij OTgen

Voordelen:

- Minst "felle" manier van onvrede uiten

- Indien zij het nu wel met ons eens zijn (aangezien het bv bij jaar 3 fout ging met

afstand houden) meer support voor ons standpunt tegenover de EC

Nadelen:

- Zal weer langs EC gaan, dus waarschijnlijk weer dezelfde reactie.

- Geen direct contact met de EC waarbij wij onze zorgen kunnen uiten.

- Zal gaan om een informeel overleg, volgend officiëel OTgen is pas op 1 februari

● Direct aankaarten bij de EC

Voordelen:

- We kunnen onze zorgen en argumenten direct aankaarten bij de mensen die het

kunnen oplossen.

Nadelen:

- We slaan de opleiding over
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- Informeel

● Ongevraagd advies naar de examencommissie uitbrengen

Voordelen:

- We kunnen onze zorgen en argumenten direct aankaarten bij de mensen die het

kunnen oplossen.

- We laten heel duidelijk merken dat we het niet eens zijn met de huidige situatie.

- De EC moet een duidelijke verklaring geven voor de gemaakte keuze.

- Formeel aangekaart waardoor voor onze achterban duidelijk wat ons standpunt is.

Nadelen:

- Het is een hele directe benadering

Uiteindelijk zal de SR de volgende punten uitvoeren:
1. Als actie zal er een ongevraagd dringend advies geschreven over de gang van zaken. Er zal

morgen op het informeel overleg aangekaart worden dat deze brief geschreven wordt en er
zal gevraagd worden naar een excuses voor de studenten die in WFC een tentamen hebben
gemaakt. Stan, Tim en Aniek zullen samen kijken naar hoe dit wordt aangekaart. Roos en
Tosca zullen het ongevraagd dringend advies schrijven samen met Tobia, de deadline
hiervoor is volgende PV.

2. Morgen zal op het informele overleg gevraagd worden wat er is gereageerd op de student,
om dit niet achter de opleiding om na te vragen. Op de basis daarvan zullen we dit bespreken
op de volgende PV.

3. We willen het bespreken met de EC. Het is niet 100% zeker dat WHW technisch de EC
verplicht is de SR een antwoord te schrijven op een ongevraagd advies. De SR wil in de brief
schrijven toevoegen dat we onszelf mondeling willen toelichten. Stan en Dita zullen de brief
naar de EC samen maken, voor volgende PV.

Pauze

20:36 uur aanvang pauze
20:41 uur herstart vergadering

12. Brief naar CSR (35 minuten)
Tijdens de vorige PV is besloten dat we een brief naar de CSR gaan schrijven in samenspraak
met alle FSR’en waarin we ons ongenoegen uiten betreffende bovengenomende situatie, mits
allen FSR’en deze brief zullen ondertekenen. Als dit niet zo is, zullen we een eigen brief
schrijven en de FEB en FdR informeren over deze brief.
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Gezien in beide scenario’s wij de initiële brief schrijven, is de eerste versie al gemaakt.

De FSR’en zijn geïnformeerd, zij willen eerst de brieven zien voordat ze die ondertekenen. De
Faculteit der Economie en Bedrijfskunde (FEB) en de Faculteit der Rechten (FdR) zullen
geïnformeerd worden over de brief nadat de brief geschreven is.
We willen voor de brief een fellere toon dan de toon in de eerste versie. Hierbij is het echter
wel belangrijk dat 100% van de genoemde feiten kloppen. Ook zal er nog een
moedertaalspreker kijken naar de brief voor correcte Engelse taal.

Tosca, Jarno en Tim gaan samen nog naar de brief kijken. Deze zal dinsdagavond om 23:00
uur af zijn en gedeeld worden met de andere raadsleden. Daarna zal iedereen voor
woensdag 19:00 uur in de zakelijke chat voor, tegen, blanco of onthouding stemmen voor
goedkeuring van de brief. Daarna stuurt Tosca de brief op naar de FSR’en voor hun reacties.
Hierin wordt duidelijk gemaakt dat we met enige haast de brief willen sturen, dit omdat de
evaluatie van de CSR over twee weken plaats zal vinden. Ook zal in de mail genoemd worden
dat het alles of niets is. Als niet alle FSR’en ondertekenen, zullen wij de brief alleen vanuit
onze naam versturen. Volgende PV komt er een update.

13. Betaling wachttijders(5 minuten)
Tijdens de PV van 06-12-2021 is naar aanleiding van de update over het
Saskia/Albert/Hanneke overleg besloten dat de raad het in de PV over de nu staande
regeling voor de betaling van wachttijders wil hebben. Deze regeling is: twee studenten die
in hun wachttijd zitten krijgen hun volledige vergoeding van het IOO, ook als ze DB of
afgevaardigde zijn. Deze regeling hebben we besproken met Albert en Saskia tijdens
bovenstaand overleg en er was weinig bereidheid om deze regeling te verruimen.

Er wordt nu nog een laatste mogelijkheid onderzocht waarbij de decaan het verschuldigde

collegegeld kwijtscheldt voor wachttijdstudenten die ingeschreven staan om de vergoeding

van het profileringsfonds te krijgen.

Met de huidige regeling is het dus zo dat in ieder geval twee studenten die in de wachttijd

zitten hun vergoeding vanuit het IOO krijgen. Wachttijd studenten die afgevaardigde worden

of in het DB zitten komen in aanmerking voor collegegeldvrij besturen en kunnen zich dus

inschrijven zonder collegegeld te hoeven betalen, zolang ze geen minor of ander onderwijs

volgen. Verder is de facultaire vergoeding die iedereen ongeacht status van inschrijving

krijgt op onze faculteit hoger dan moet volgens het profileringsfonds, voor een raadslid is

deze nu namelijk 180 euro terwijl het volgens de regeling 120 euro moet zijn.

Argumenten voor:
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● Dit maakt de raad aantrekkelijker voor wachttijd studenten

○ Een SR jaar is een mooie invulling van de huidige lange wachttijd, dit zou

juist door de opleiding toegejuigd moeten worden door compensatie.

● Elk raadslid verdient compensatie voor zijn of haar werk

● Mogelijk scheve verhoudingen als raadslid A meer betaald krijgt dan B en daarom

irritaties

Argumenten tegen:

● Het is al een grote tegemoetkoming dat de faculteit voor twee raadsleden betaald

● Onze facultaire toeslag is hoger dan hoeft volgens het profileringsfonds

○ Echter zou dit dan voor elk raadslid moeten gelden.

● We hebben geen manier om dit af te dwingen

De SR vindt dat wij onszelf hard moeten maken voor de betaling voor de wachttijders, zeker

nu de wachttijd zo lang is. Aangezien dit eerder al via het IOO is geprobeerd, zullen we dit nu

via een andere route proberen, dit heeft een grotere kans. Volgende PV zal het

besluitvormend besproken worden.

14. IMS congres
De SR is gevraagd om de IMS te organiseren. Er is vanuit de SR geen enthousiasme om dit te
organiseren, dus dit gaat de SR niet doen.

15. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

16. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

17. Rondvraag
- Jarno: Ik vond op intranet leuke AMC-goodies. Ik heb een verzoek ingediend bij de

penningmeester hiernaar te kijken, gaat o.a. over zo’n leuke pin voor 2,2 euro
- Dita: Er is niemand ingeschreven voor het coassistenten congres
- Dita: Is er al een update over de enquête? Wie gaat de verdeling van de prijzen regelen? →

Yvonne is vandaag gemaild of ze de data van de enquête kan mailen. Dossier houders gaan
de prijzen verdelen.

- Dafne: Ik ga, samen met Roos, voor mijn coschap sociale geneeskunde naar Aruba.
- Dafne: hadden we een datum geprikt voor een leuk uitje? → 26 februari
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18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

19. Nieuwe agendapunten
- Betaling wachttijders
- (Update) Brief naar de CSR
- COVID en tentaminering

20. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat de gang van zaken betreffende tentaminering in het WFC
benoemen in het informeel overleg (+ Stan en Tim)

1.

Stan 1. gaat de gang van zaken betreffende tentaminering in het WFC
benoemen in het informeel overleg (+ Aniek en Tim)
2. gaat een brief schrijven naar de EC betreffende andere opties tot
tentamineren (+Dita)

1.

2.

Tosca 1. gaat uitzoeken of een technisch overleg mogelijk is
2. gaat de besluitenlijst bijwerken
3. stuurt de aanpassingen van de Bachelor GNK OER op (stond in
updates)
4. gaat een ongevraagd dringend advies schrijven betreffende
tentaminering in WFC (+Roos en Tobia)
5. gaat de aanpassingen van de brief naar de CSR verwerken (+ Jarno en
Tim) en gaat de brief hierna opsturen

1.
2.
3.

4.

5.

6.
Tim 1. gaat de gang van zaken betreffende tentaminering in het WFC

benoemen in het informeel overleg (+ Stan en Aniek)
2. gaat de aanpassingen van de brief naar de CSR verwerken (+ Jarno en
Tosca)

1.

2.

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

voorzitter van de CSR online staan

2. gaat de aanpassingen van de brief naar de CSR verwerken (+ Tosca en

Tim)

1.

2.

Tobia 1. gaat in de evaluaties van vorig jaar controleren wat er is gezegd over
online onderwijs als het ook fysiek gegeven kan worden
2. zal de update betreffende internationalisering verbeteren in de
notulen
3. gaat een ongevraagd dringend advies schrijven betreffende
tentaminering in WFC (+Roos en Tosca)

1.

2.

3.
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Dita 1. gaat een brief schrijven naar de EC betreffende andere opties tot
tentamineren (+Stan)

1.

Roos 1. gaat een agendapunt schrijven over de uitwerking van de
aanbevelingsbrief
2. gaat een ongevraagd dringend advies schrijven betreffende
tentaminering in WFC (+Tosca en Tobia)

1.

2.

Dafne 1. gaat kijken naar de inlog van de Facebook pagina. 1.

Anne

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

1.

Iedereen 1. gaat nogmaals het vergaderstuk van de voorzitter van de CSR in de
notulen lezen en aanvullen voordat het gepromoot wordt
2. gaat de argumenten voor adviesbrief COVID en tentaminering
aanvullen in de notulen van vorige week
3. dossierhouders: gaan de prijzen van de enquête verdelen

1.

2.

3.

21. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 22.01 uur.
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