Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 11-05-2020
Aanwezige
raadsleden

Daniëlle de Nobel, Larissa Heideman, Marlinde van Eijk, Soufyan Maazouzi, Esmee van Vliet,
Tamanna Colijn, Thomas Fleischmann, Isaac Acheampong, Stan Driessen, Mitch van Dijk

Afwezig
Gast
Notulist

Neeltje Rosenberg

Agenda
1.

Opening

Om 18:45 uur

2.

2 min

Post in/uit + afspraken

Informerend

3.

5 min

Notulen

Vaststellen

4.

5 min

Actielijst

Update

5.

5 min

Updates

Update

6.

1 min

Mededelingen

Informerend

7.

1 min

Vaststellen agenda

Vastellen

8.

10 min

Zomerreces

Besluitvormend

9.

10 min

Education Board

Beeldvormend

10.

15 min

Decentrale selectie

Besluitvormend

11.

10 min

Newsflush

Besluitvormend

12.

5 min

Duurzame praktijken

Beeldvormend

13.

1 min

WVTTK

Informerend

14.

3 min

Rondvraag

Informerend

15.

5 min

Evaluatie PV

Informerend

16.

1 min

Nieuwe agendapunten

Informerend

17.

1 min

Nieuwe actielijst

Informerend

Einde vergadering

Om 20.10 uur

18.
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1. Opening
Daniëlle opent de vergadering om 18:45 uur.
2. Post in/uit
- De brief ‘Voorwaarden MI-X’ is verstuurd.
3. Doorlopen actielijst & vaststellen notulen
1. Gedaan
Daniëlle Gaat de agenda naar het OTgen versturen.
2. Gedaan
Gaat inventariseren bij Yvonne Rojas of er vanuit OTgen
agendapunten zijn voor het OTgen-SR overleg.
3. Gedaan

Larissa

Gaat de opmerkingen op de brief ‘voorwaarden MI-X’ aanpassen.

4. Gedaan

Marlinde

Verstuurt de brief ‘voorwaarden MI-X’ naar het Opleidingsteam MI.

Soufyan
Esmee
5. Gedaan

Tamann
a

Gaat de opmerkingen op de brief ‘voorwaarden MI-X’ aanpassen.

Thomas
Isaac
Stan
Mitch
Iedereen

De notulen van 04-05-2020 zijn besproken en vastgesteld.
4. Updates
- Maandag 4 mei heeft Danielle een voorzittersoverleg van de Universiteit van Amsterdam
bijgewoond samen met de voorzitters van de andere faculteiten en de Centrale
Studentenraad (CSR). De faculteit van Tandheelkunde was niet aanwezig. Besproken is:
- Update van de actieve dossiers per faculteit
- De CSR heeft dit jaar gestreden voor instemmingsrecht van de Facultaire
Studentenraad (FSR) op het Facultair Strategisch Plan (FSP). Dit moet opgenomen
worden in ons bestuursreglement.
- Plan voor start academisch jaar 2020-2021
- Status studieverenigingen en inclusiviteit studenten
- Er komt een werkgroep over de model-Onderwijs- en Examenregeling (M-OER)
- Week 19 heeft de Centrale Studentenraad (CSR) vergaderd over:
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-

-

-

-

Het advies voor Instellingscollegegeld is besproken. De CSR heeft besloten positief te
adviseren over het plan voor het instellingscollegegeld zoals gepresenteerd door
werkgroep.
- De verschillende decentrale selecties zijn besproken. Er waren drie discussiepunten:
- Verlengen van opsturen leermateriaal van 10 dagen naar 3 weken (alleen
selectie voor Geneeskunde heeft 10 dagen).
- Bij decentrale selectie AMC aangeven wat de geschatte benodigde tijd is
(andere selecties hebben dat allemaal wel).
- Zorgen of de motivatie van de student met deze manier van selecteren wel
voldoende duidelijk wordt. Daarnaast vragen om een evaluatie.
- Het idee van gender neutral bathrooms.
De Universiteit van Amsterdam gaat door met proctoring, ondanks het negatieve advies van
de CSR. De deadline voor aanmelden voor flexstuderen is voorbij en zal niet verlengd
worden.
Tijdens de Gezamenlijke Vergadering (GV) met de Centrale Ondernemingsraad (COR) op
vrijdag 8 mei is er gesproken over:
- Proctoring
- Interventieverzoek FSR-FGw inzake de kwaliteitsgelden.
- GV heeft ingestemd met de nieuwe opleidingen Business Analytics (bachelor) en
Data Science and Business Analytics (master).
Woensdag 6 mei waren Marlinde, Stan en Mitch aanwezig bij een overleg met Sabrine van
den Bor en Paul van Trotsenburg aangaande de master epicurus. Tijdens dit overleg is er
gesproken over de maatregelen die ingezet zouden worden om de wachttijd te verkorten.
Verder is er gesproken over de stand van zaken van het begeleidingsplan, hierbij kwam naar
voren dat er nog geen duidelijkheid is over het eventueel doen van een andere opleiding in
de wachttijd, terwijl voor enkele studies de inschrijfdeadline van 1 juni nadert. Paul van
Trotsenburg en Sabrine van den Bor zijn hiermee bezig. Verder gaf Sabrine van den Bor aan
dat er een website gaat komen waar alle informatie die je nodig zou kunnen hebben omtrent
de wachttijd opgezet wordt. De keuze workshops voor wachttijd studenten zijn ook in een
vergevorderd stadium; hier hopen ze over niet al te lang termijn mee te kunnen starten. De
overgangsregeling in de OER was een moeilijke kwestie, hier zijn al een aantal gesprekken
met Hotze Lont over geweest, maar hier blijken nog veel haken en ogen aan te zitten. Paul
van Trotsenburg gaf aan dat dit voor september af moet zijn.
Op donderdag 7 mei waren Stan en Mitch aanwezig bij het masterstudenten overleg. Hierbij
waren aanwezig: de masterassessor, studentleden van de Opleidingscommissie (OC) en de
afgevaardigde van De Geneeskundestudent. Tijdens dit overleg heeft de masterassessor
uitleg gegeven over het plan om de semi-arts studenten eerder te laten starten. De leden van
de Studentenraad hebben aangegeven dat het belangrijk is dat er zicht op wordt gehouden
dat er voldaan wordt aan bepaalde randvoorwaarden voordat alle studenten weer kunnen
starten met hun coschappen, om kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Verder heeft de
Studentenraad een update gegeven over de dossiers wetenschappelijke stage en
internationalisering. Aangaande het updatebestand is er afgesproken dat er wordt
geprobeerd om hier deze maand meer actief gebruik van te maken en dan weer te evalueren.
Op 21 april vond het informeel Onderwijs- en Examenreglement (OER) overleg over deel B
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van de bachelor Geneeskunde plaats. Hierbij waren Gabor Linthorst, Ronald Wilders,
Mariem Abbou, Mario Maas, Marlies Kapitein, Robert Hulsman, Hotze Lont, Soufyan
Maazouzi en Danielle de Nobel aanwezig. In dit overleg is er gesproken over de input die
gegeven is door de OC en de SR. Er is een aantal taalkundige aanpassingen gedaan. Verder is
er ophelderende uitleg gegeven over een aantal zaken die gingen over honours programma.
Ook is er gesproken over de nominaal onderwijsregeling. Hier was weinig inhoudelijke input
over vanuit de SR/OC. Er is wel gevraagd waarom nominaal studenten niet de mogelijkheid
hebben om een pakket te kiezen voor hun coschap. Hierin gaf Gabor Linthorst aan dat dit
geprobeerd is. Er ging een gecompliceerde econometrische berekening aan vooraf waaruit
bleek dat het niet mogelijk was.
Op woensdag 6 mei is er een bachelorstudenten overleg geweest. Hierbij waren
jaarvertegenwoordiging jaar 1, 2 en 3, studentleden van de Opleidingscommissie en de
bachelor leden van de Studentenraad aanwezig. Er is gesproken over het verloop van de
toets CMI-1 en het online onderwijs. CMI-1 is goed verlopen maar er is een aantal studenten
die de toets niet af konden krijgen of te moeilijk vonden. Verder is er voor jaar 2 gesproken
over de bachelorthesis. Hier waren weinig knelpunten over bekend. Over jaar 3 is er
gesproken over de deeltoets van Opmaat en het online onderwijs. Ook hebben we het gehad
over het online proctoring. Hier waren de meningen over verdeeld. Maar op dit moment is er
nog geen noodzaak om dit verder te bespreken binnen de gremia.

5. Mededelingen en rondvraag
Er waren geen mededelingen.
6. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
7. Zomerreces
Vanwege de Corona-crisis gaan we opnieuw besluiten wanneer de raad dit jaar met
zomerreces zal gaan. Er zijn 4 opties:
-

Reces eerste vier weken van de zomervakantie (29 juni t/m 26 juli)

-

Reces een week na de start van de zomervakantie (6 juli t/m 2 augustus)

-

Reces twee weken na de start van de zomervakantie (13 juli t/m 9 augustus)

-

Reces drie weken na de start van de zomervakantie (20 juli t/m 16 augustus)
Vanwege de data van het inwerken en de commissie-overdrachten vallen de eerste drie
opties erg ongunstig.
“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde besluit een zomerreces in te
stellen van 20 juli tot en met 16 augustus 2020.”

1. Voor: 10
2. Tegen: 0
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3. Onthouding: 0
4. Blanco: 0
Hiermee is de stelling aangenomen.
Marlinde gaat het reces in de SR-agenda zetten.
8. Education Board
Vanuit de Raad van Bestuur (RvB) hebben we een adviesaanvraag gekregen over de
oprichting van de Education Board. Dit is een nieuw op te richten orgaan, dat bedacht is na
de fusie van het AMC en VUmc. De Education Board Amsterdam UMC is een adviesorgaan
dat de Raad van Bestuur over onderwijs, opleiden en ontwikkeling adviseert. De Education
Board is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het (strategisch) beleid op deze
gebieden en adviseert de Raad van Bestuur over het vaststellen hiervan. Aanstaande
woensdag gaat het Dagelijks Bestuur (DB) van de SR onderstaande vragen stellen aan de
RvB:
-

Is dit orgaan een extra orgaan, of komt dit in plaats van huidige organen die eerst deze taak
hadden?

-

Aan wie legt de Education Board verantwoording af?

-

Is dit een plan voor opleiden in de post academie? Als het ook voor de studenten geldt, hoe
zien ze het dan voor zich met 2 faculteiten?

-

Wat is het effect op de rechten van de medezeggenschap ten opzichte van financiën en het
strategisch plan?

-

Waar kwam de noodzaak vandaan om dit orgaan op te zetten? Is dit iets wat alle faculteiten
krijgen?

9. Decentrale selectie
Als FSR hebben we positief geadviseerd op de adviesaanvraag van de decentrale selectie.
Hoewel het gebruikelijk is dat de FSR adviseert over de selectieprocedure, heeft de CSR dit
jaar opgemerkt dat het College van beroep op hoger onderwijs (CBHO) heeft bepaald dat de
CSR hierover dient te adviseren. De CSR heeft twee aanpassingen aan de selectieprocedure
voorgesteld. Daniëlle kan als afgevaardigde de CSR over ons besluit aangaande deze
aanpassingen inlichten, in de hoop dat de CSR zich hierbij aansluit. Hieronder staan de twee
voorgestelde aanpassingen van de CSR met onze voor- en tegenargumenten.
1. De beschikbare tijd om te leren moet verlengd worden van 10 dagen naar 3 weken
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Argumenten voor:
-

Meer tijd om te leren voor kandidaten met een baan, schoolexamens in die periode of andere
verplichtingen.

-

Je krijgt meer mogelijkheden om te plannen en studenten die een aantal dagen ziek zijn of
moeten werken worden niet benadeeld.
Argumenten tegen:

-

Door de beschikbare tijd te verlengen kunnen bedrijven die trainingen voor de selectie
aanbieden nog beter op de selectie inspelen. Echter worden de trainingen nu ook
georganiseerd met twee weken voorbereidingstijd.

-

Dan ontstaat de druk om drie weken heel hard te studeren, terwijl dat per definitie niet leidt
tot betere resultaten.

-

Iedereen moet het in 10 dagen leren, dus iedereen zit in hetzelfde schuitje. 10 dagen zou
genoeg moeten zijn om je voor te bereiden.

-

Door te tijd te verlengen, filter je de mensen die in korte tijd veel kunnen leren er niet meer
uit. Dit is wellicht juist een goed selectiecriterium voor de studie Geneeskunde.

2. Een indicatie hoeveel tijd de voorbereiding kost.
Argumenten voor:
-

Kandidaten kunnen een betere inschatting maken hoe lang ze met de voorbereiding bezig
zijn en kunnen hier beter omheen plannen.
Argumenten tegen:

-

De tijd die kandidaten nodig hebben kan tussen personen erg verschillen.

-

Omdat er bij de selectie veel op het spel staat zullen veel mensen zich niets aantrekken van
deze tijdsindicatie. Die voegt daarom weinig toe.

-

Zelf kunnen inschatten of je de stof beheerst is een vaardigheid die tevens getoetst wordt
door de hoeveelheid tijd aan de kandidaten zelf over te laten.

-

Het doel van het aantal uren weergeven in een studie is om te zorgen dat studenten de
urenlast beter kunnen plannen. Voor zo'n korte periode en voor zoiets zwaarwegends als de
decentrale selectie, is de meerwaarde van een tijdsindicatie beperkt.

-

Dit kan studenten het gevoel geven dat ze na dat aantal uur kunnen stoppen met studeren.
Als dan blijkt dat je veel meer tijd nodig hebt, heb je hier niet op gerekend en gaan studenten
hier mogelijk bezwaar tegen maken.
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Het gaat hier niet om een tentamen, waarbij je een voldoende haalt indien je voldoende
kennis hebt. Het gaat hier om een ranglijst, waarbij de kennis dus altijd relatief is ten
opzichte van je medestudenten.

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt in met het voorstel van
de CSR om de beschikbare voorbereidingstijd te verlengen naar drie weken.”
-

Voor: 2

-

Tegen: 4

-

Onthouding: 4

-

Blanco: 0
Hiermee is de stelling niet aangenomen en zijn we tegen bovengenoemde stelling.
“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt in met het voorstel van
de CSR om een aanbevolen studietijd toe te voegen.”

-

Voor: 1

-

Tegen: 9

-

Onthouding: 0

-

Blanco: 0
Hiermee is de stelling niet aangenomen en zijn we tegen bovengenoemde stelling.
Danielle zal het besluit van de SR tijdens de CSR-vergadering aan de CSR kenbaar maken en
onze argumenten toelichten.

10. Newsflush
We gaan een nieuwe Newsflush maken en verspreiden via Social Media. De volgende
stukken worden geschreven en gepubliceerd:
-

Greenteams→ al geschreven

-

Wist je dat (Pre Departure Training) → al geschreven

-

Corona column → Soufyan

-

Studenten in de ontwikkelteams in de nieuwe master→ Stan
We hebben twee platformen en meerdere manieren om de Newsflush te publiceren:
Facebook: de Newsflush wordt zoals eerder gemaakt en deze wordt als foto gepubliceerd.
Door een ander ontwerp te kiezen wordt het leesbaarder op je telefoon.

Pagina 7 van 9

Notulen plenaire vergadering, 11-05-2020

Instagram: de tekstjes krijgen elk een eigen afbeelding en dit wordt als een “slideshow”
gepost. Als dit niet lukt, krijgen de tekstjes elk een eigen afbeelding en worden in aparte
posts gepubliceerd.
De stukken worden geschreven en uiterlijk 17 mei op de drive gezet (PR>Newsflush>editie
5). Esmee zet de Newsflush in elkaar, uiterlijk 20 mei. Hierna wordt de Newsflush
gepubliceerd op Facebook en Instagram.
11. Duurzame praktijken
De afgelopen periode heeft Larissa zich met het Green Team ingezet om een visie te
ontwikkelen en doelen te formuleren. Tijdens de Corona-crisis zijn er vele duurzame
initiatieven geïntroduceerd in het ziekenhuis. Naar aanleiding hiervan ontstond het idee om
een brief naar de Raad van Bestuur te sturen als Green Team, met steun van andere
(studenten)organisaties en -groepen, om dit soort innovatieve projecten te belichten en hen
te adviseren ze voort te zetten, ook na deze crisisperiode. Met de brief wil het Green Team
deze nieuwe, duurzame beweging in de organisatie onder de aandacht brengen. Het moet
een uitnodiging worden voor een gesprek om te kijken welke goede initiatieven er al zijn en
hoe we die in de toekomst voort kunnen zetten. Aangezien een van de speerpunten van de
SR duurzaamheid is en de brief krachtiger overkomt als meerdere partijen hem
ondertekenen, vraagt het Green Team ons om de brief mede te ondertekenen.
Duurzame praktijken nu zijn bijvoorbeeld het afgenomen woon-werkverkeer en het
verminderde stroomverbruik. Omdat er nu zoveel hervormingen op handen zijn, is het
makkelijk om daar nu op in te spelen. Nu is duurzaamheid wel opgenomen in de strategie
van het Amsterdam UMC, maar wordt er weinig tot geen aandacht aan besteed. Het Green
Team wil duurzaamheid een hogere prioriteit geven op de agenda van de RvB.
12. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
13. Mededelingen en rondvraag
Er waren geen mededelingen of vragen.
14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
15. Actielijst
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1.

Daniëlle

Gaat het besluit van de SR omtrent de decentrale selectie tijdens de
CSR-vergadering aan de CSR kenbaar maken en onze argumenten
toelichten.

Larissa
2.

Marlinde

Gaat het reces in de SR-agenda zetten.

3.

Soufyan

Gaat zijn stukje voor de Newsflush schrijven.

4.

Esmee

Gaat de Newsflush in elkaar zetten.

Tamanna
Thomas
Isaac
5.

Stan

Gaat zijn stukje voor de Newsflush schrijven.

Mitch
Iedereen

16. Nieuwe agendapunten
- Education Board
- Duurzame praktijken
- Agenda OTMI
17. Einde vergadering
Daniëlle sluit de vergadering om 19:35 uur.
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