
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 11-07-2022

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Jarno de Haas, Dita Bolluyt, Roos van Rhijn,
Dafne Umans, George In der Maur

Afwezig Stan de Ronde

Gast

Notulist Fabiënne Meurs

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. 15 min Jaarverslag Oordeelsvormend

7. 10 min Updates Update

8. 5 min DB update Update

15 min Pauze

9. 15 min Inwerkweekend Oordeelsvormend

10. 15 min Zomerreces Besluitvormend

11. 1 min WVTTK Informerend

12. 10 min Rondvraag Informerend

13. 5 min Evaluatie PV Informerend

14. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

15. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

16. Einde vergadering Om 19.50 uur

Pagina 1 van 10
Notulen plenaire vergadering, 11-07-2022



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
- De Opleidingscommissie Geneeskunde heeft een akkoord met de OER en

onderwijsregelingen van de master Geneeskunde gestuurd.

- De Opleidingscommissie Geneeskunde heeft een advies en reactie voortgang Epicurus 2026

gestuurd.

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. Gaat de situatie over het positief adviseren bestuursreglement kort
beschrijven in overdrachtsbestand
2. Gaat bij Erik Joukes langs (opleidingshoofd Bachelor Medische
Informatiekunde)
3. Stuurt de agenda voor het Hans/Saskia/SR-overleg naar Hans en
Saskia.
4. Gaat kijken naar ‘harmonisering en facultaire begroting’ in het
jaarverslag
5. Gaat de agenda sturen naar het OTGEN voor het OTGEN/SR-overleg
6. Gaat over de onduidelijkheid in het Reglement met de jurist bellen
7.  past de kaderbrief aan en stuurt hem op naar de Ondernemingsraad
(OR) met de bijlage.
8. De jaarplan poster ophangen
9. Samen met George een KALLAX kast bij IKEA kopen

1. nog niet
2. onbekend
3. gedaan
4. nog niet
5. gedaan
6. nog diet
7. gedaan
8. nog niet
9. gedaan

Stan 1. Gaat aan de slag met de aanbevelingsbrief van de decaan als
promotie voor raadsleden.
2.  Gaat het stuk over Canvas verduidelijken in het jaarverslag
3. Gaat een vergaderstuk voor het OTGEN/SR-overleg schrijven over
‘moeilijk in te vullen vacatures’
4. Zorgt voor extra stukje in het inwerkboek over artikel 2.9b lid 11
over harmonisatie bestuurlijke inrichting

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

Tosca 1. Gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje opgehangen
worden
2. Gaat de presentatie voor het jaarverslag plannen
3. Gaat na of wij uitgenodigd worden voor het coördinatorenoverleg
van de master

1. nog niet
2. nog niet
3. nog niet
4. nog niet
5. nog niet
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4. gaat kijken naar ‘COVID (waarin ze masterdeel kan toevoegen) en
tentaminering (hybride onderwijs)’ in het jaarverslag
5. Vult het stuk in het jaarverslag nog aan over sociale veiligheid
(vertrouwenspersoon)

Tim

Jarno 1. Gaat nog een keer kijken naar het vergaderstuk over motivatie voor

het OTGEN/SR-overleg

1. gedaan

Dita 1. Gaat de besproken meubels bestellen (samen met George en Jarno)
2. Gaat naar de stukken voor de master kijken voor het
OTGEN/SR-overleg

1. gedaan
2. gedaan

Roos 1. Gaat kijken naar ‘ongevraagd advies huisartsgeneeskunde’ in het
jaarverslag
2. Roos past stukje aan over CSW/CDW in het jaarverslag

1. gedaan
2. gedaan

George 1. Gaat over de internationalisering binnen medische informatiekunde
(MI) schrijven in het jaarverslag
2. Gaat kritisch kijken naar stukje studentenparticipatie (dat studenten
Medische Informatiekunde meedoen)
3.  Gaat kijken naar het stukje communicatie in het jaarverslag (wat er
wel en niet in past)

1. gedaan
2. gedaan
3. gedaan

Dafne

Fabiënne

DB

Iedereen

De notulen van 04-07-2022 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
- Stan machtigt Tim.

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Jaarverslag
Iedereen heeft een eerste versie geschreven van de toebedeelde stukken van het jaarverslag.

Deze hebben we op de Plenaire Vergadering van 26 juni besproken. Hier zijn enkele

aanpassingen, dan wel toevoegingen besproken. Die zijn meegenomen in het jaarverslag om
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deze Plenaire Vergadering te bespreken. Tijdens deze Plenaire Vergadering bespreken we de

eerste versie oordeelsvormend, om het verslag zo goed mogelijk te laten worden.

Dita kijkt nog naar cijfers over mentale gezondheid in onze enquete/enquete overheid voor

het jaarverslag.

Tosca vult in het jaarverslag het stukje over sociale veiligheid aan.

Roos schrijft het stukje over de top 10 in het jaarverslag.

Stan kijkt naar zijn punten in het jaarverslag, met name het stukje over Canvas.

Aniek kijkt naar tentaminering, hybride onderwijs en COVID in het jaarverslag.

Roos herschrijft het stuk over communicatie in het jaarverslag.

Aniek maakt het stuk over toekomstperspectief uit het stuk financiën in het jaarverslag

compleet.

De besproken feedback zal worden meegenomen om verbeteringen aan te brengen in het

concept.

7. Updates
- Op 28-06-2022 hebben Tosca en Aniek een gesprek met de Ondernemingsraad over de

kaderbrief gehad. Tijdens dit overleg is er besproken om eventueel in samenwerking met de
Ondernemingsraad een brief te schrijven waarin we ons ongenoegen over het gebrek aan
onderwijs in de kaderbrief benoemen.

- Op 01-07-2022 hebben Tosca en Aniek een gesprek met Mario Maas, voorzitter
Examencommissie, gehad. Tijdens dit gesprek is met name besproken wat voor een student
bedoeld wordt in het plan van aanpak van het Landelijk Overleg Examencommissies
(LOVEC). Het blijkt echt om studenten te gaan die zich overduidelijk niet professioneel
gedragen. Denk aan situaties zoals intimidatie of grensoverschrijdend gedrag. Ook opperde
Mario om eventueel vanuit de Studentenraden in Nederland te komen met een standpunt.

- Op 01-07-2022 hebben Stan, Tosca en Aniek een gesprek met Albert Kok, directeur
bedrijfsvoering van het Instituut Onderwijs en Opleiden en Denise Dijkstra, Fincance &
Control, gehad. Onze aandachtspunten bij de kaderbrief zijn besproken. Ook hebben we de
begrotingscyclus doorgenomen voor de komende periode. Verder hebben we de top 12
besproken. Albert benoemde met Floor de eventuele sluiting van de studentenbalie
besproken te hebben en bezig te zijn naar een andere vorm hiervoor.

- Op 05-07-2022 hebben Roos en Tosca een afspraak over de voortgang master Epicurus
gehad. Het projectteam heeft het gevoel dat er vaak indirect feedback komt vanuit de CoRaad
via de SR, en wil dit graag gestroomlijnder. Donderdag gaat de CoRaad overleggen met Dita
over de taakverdeling tussen de CoRaad en de SR, wie welke taken op zich neemt, en wat
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voor overbodige overleggen we kunnen schrappen. De communicatie over de
voortgangstoets wordt beter, dit wordt duidelijker op canvas gezet en er wordt verwezen
naar de site van de iVTG zelf want deze is heel duidelijk. De pilot adaptief toetsen is logistiek
goed verlopen, er wordt nu landelijk gekeken naar de uitslagen. Er is aan JH Ravesloot
gevraagd of adaptief toetsen vanaf september de norm wordt, dit staat wel al zo op de site
van de iVTG. De CoRaad wil in middagpauzes in de affiliaties en het AMC zelf colunches
organiseren, om daar ook informeel feedback te verzamelen van alle co’s die op dat moment
in dat ziekenhuis coschap lopen. De opzet was eerder dat er twee groepjes per keer af en toe
werden uitgenodigd voor lunch op het AMC, en dat de coördinator van het coschap er dan bij
is. De covertegenwoordigers zouden meer gestimuleerd moeten worden om hun taak serieus
te nemen, misschien d.m.v. een vergoeding (idee van Sabrine), of door de
vertegenwoordigers per cohort van 24 aan te stellen in plaats van per mentorgroep van zes.

- Op 07-07-2022 hebben Dita en Dafne een CoRaad vergadering gehad. Er is samen met de
CoRaad de rolverdeling tussen de CoRaad en SR besproken op het gebied van onderwijs.
Besproken dat de CoRaad meer een signalerende rol heeft en daarom ook bij de evaluaties is.
Overkoepelende/ grote zaken zijn handig om via de SR te spelen gezien onze rechten binnen
het onderwijs en de contacten die wij hebben binnen de faculteit. De CoRaad kwam zelf met
het idee om hun gesprekken met Paul van Trotsenburg minder frequent plaats te laten
vinden gezien ze vaak weinig te bespreken hebben en de belangrijke zaken al met de SR
besproken zijn. Aangegeven dat we graag korte lijntjes houden met de CoRaad gezien zij
meer in het nieuwe curriculum zitten en eerder zaken horen via onder andere de Ombudsco
en in de wandelgangen. Indien nodig kunnen wij hen uitnodigen voor bepaalde gesprekken
met de opleiding zodat zij hun verhaal kunnen doen (dit gebeurt nu ook al). De CoRaad was
blij om de rolverdeling nu duidelijk uitgesproken te hebben.

- Op 08-07-2022 heeft de Commissie Master (CoMa) een informeel overleg met Paul van
Trotsenburg, Monique Greve, en Patricia Griffioen gehad. Ons raad standpunt uitgedragen
omtrent verplicht onderwijs in de master. De opleiding geeft aan dat zij willen beginnen met
het actief afmelden van studenten bij onderwijs en dit communiceren. Ze willen in november
evalueren of dat effect heeft. Op de achtergrond gaan ze afwezigheidsregistratie met
consequenties ontwikkelen. Het huidige plan in geen consequenties to 10% afwezigheid, bij
10-20% aantekening professioneel gedrag en bij >20% geen toegang tot het coschap. Dit zijn
dezelfde aanwezigheidspercentages die bij de coschappen zelf worden gehanteerd. Zij zijn
sterk voor het hanteren van consequenties. In de eerste instantie waren zij niet voor het
parallel doen van een enquête onder studenten. Zij zijn niet van plan iets te veranderen. Het
gatenkaasrooster is zodat je thuis niet hoeft voor te bereiden en de onderwerpen zijn lijn
overstijgend zoals het raamplan dit voorschrijft. Uitgelegd dat een enquête ook voor begrip
van studenten kan zorgen en dat we misschien beter kunnen begrijpen waarom de nieuwe
generatie coassistenten, in tegenstelling tot de oude master, niet naar onderwijs komt. Wij
gaan een enquête opstellen en voorleggen aan de opleiding over twee weken.
Verder gehad over de extracurriculaire COVID-cursussen. Besproken dat het misschien
handig is om cursussen vanaf een bepaalde instantie aan te bieden om kwaliteit te
waarborgen. Wij gaan nog meer concrete voorwaarden voor een cursus opschrijven. Paul
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gaat ons concept aandragen bij Saskia en Albert. Aangegeven dat zij in principe akkoord
waren met het plan.
Als laatste besproken dat er maar een masterstudent is in de nieuwe raad. Aangegeven dat
ook andere vacatures voor studenten in het onderwijs moeilijk te vullen zijn en
aangekondigd dat wij hierover willen willen brainstormen op komend OTgen. Zij willen het
daarnaast graag hebben over de rol van de studentassessor en de sollicitatieprocedure
hiervan.

- Op 07-07-2022 hebben Tosca en Aniek een plenair overleg onderwijsregelingen master
Geneeskunde en late OER aanpassingen gehad. De extra wijzigingen voor de OER zijn
onveranderd opgenomen aangezien geen van de gremia aanmerkingen had. Voor de
onderwijsregelingen waren er enkele kleine aanmerkingen, met name vanuit de
Studentenraad. Deze zijn ofwel met goede onderbouwing verworpen, en enkele punten zijn
ter verduidelijking wel nog opgenomen.

- Op 04-07-2022 heeft Jarno een evaluatiebijeenkomst Circulatie en milieu interieur jaar 1
gehad. Het lichamelijk onderzoek practicum, in dit blok over de thorax, werd wederom goed
beoordeeld. Er was prettige begeleiding, met veel kennis en professionaliteit, waardoor met
een open en veilige omgeving bemerkte. De (nieuwe) voorbereidende e-learning was goed
en kwalitatief, maar de onderwerpen, met namen auscultatie en percussie, bleven lastig. Ze
zijn van plan om in de e-learning of klassikaal nog een moment in te bouwen waarbij
abnormale / afwijkende geluiden besproken worden, gezien men nu (bijna) louter gezonde
geluiden hoort. Elk practicum begon met uitleg aangaande professioneel gedrag, wat
bijdroeg aan de veilige setting. 90% van de studenten heeft aangegeven zijn of haar
leerdoelen behaald te hebben.
Veel meetpunten over het onderwijs in CMI-1 zijn van rood / geel verschoven naar geel /
groen, de beoordeling was dus significant positiever. Kleinschalig onderwijs werd wederom
zeer gewaardeerd, alsook de inzet van docenten. Glenn Dumont kreeg wederom een pluim,
als ook de snijzalen. ECG bleef een lastig onderwerp, zoals elk jaar. Er loopt een project voor
3D-modellen en het onderwijsaanbod zal veranderd worden. Zo gaan de ECG’s practica naar
achter in het blok, opdat studenten meer voorkennis hebben. Activerende collegestijlen
worden als waardevol gezien en men ziet graag dat werkcolleges dieper in de stof gaan en
niet alleen ZSO’s besproken. De opkomst bij responsiecolleges was beduidend laag. Bij drie
RC’s kwam zelfs niet een student opdagen, terwijl Joost van de Aardeweg c.s. voor hen klaar
stonden. Men dacht met COVID, toen de opkomst bijzonder hoog was, het opkomstprobleem
van RC’s opgelost te hebben, maar dit is dus niet langer zo. Men gaat ze daarom tegen het
licht houden.

- Op 06-07-2022 hebben Aniek, Tosca, Tim, en Jarno een Dossieroverdracht Commissie
Bachelor (CoBa) gehad. Alle dossiers zijn verdeeld en er is toelichting gegeven over de
status quo van alle dossiers. De verdeling ging heel soepel.

- Op 22-06-2022 heeft Tosca een Plenaire Vergadering (PV) Centrale Studentenraad (CSR)
gehad. De CSR heeft gestemd om positief te adviseren over de voorgelegde processen voor
decentrale selectie. Verder is besproken dat de Centrale Ondernemingsraden (COR) van de
UvA en de VU samen een brief hebben opgesteld en verstuurd naar de besturen van beide
universiteiten waarin ze pleiten voor een verkorting van het academisch jaar, om de
werkdruk te verlichten. Het academisch jaar in Nederland is namelijk een stuk langer dan
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het wereldwijde gemiddelde. Vanuit OCW wordt er een werkgroep gestart om hier een pilot
voor op te zetten.

- Op 23-06-2022 heeft Tosca een Universitaire Commissie Onderwijs afspraak gehad. De
voorgestelde definitie voor contactuur, waarbij een kennisclip zou gaan tellen als contacttijd,
is niet door de vergadering heen gekomen. Verder heeft de minister besloten de wet taal en
toegankelijkheid op de lange baan te schuiven om een ‘toekomstverkenning’ te kunnen doen.
Concreet betekent dit dat een handvat dat universiteiten hard nodig hebben om de
internationale instroom te beheersen langer op zich laat wachten.

8. DB update
Betreffende LOVEC: overdragen aan nieuwe raad om te bespreken en aankaarten in volgende
IMS.

9. Inwerkweekend
Het inwerkweekend van de nieuwe raad is bedoeld om de raad met elkaar te laten bonden,

om ze wegwijs te maken in de gang van zaken rondom de verantwoordelijkheden van de SR

en natuurlijk gezelligheid.

We zullen het weekend beginnen in Amsterdam op het AMC om vervolgens met elkaar te

vertrekken naar Landal park de Bloemert.

We hebben het bijvoorbeeld het idee om een “klein college” over het OTGEN te geven met

uitleg over de gesprekken en cyclus bijvoorbeeld.

Aniek gaat een schema met de ideeën en taken verdelen wie-wat-wanneer gaat maken voor

het inwerkweekend.

We gaan de nieuwe raad op de hoogte stellen van wat ze vooraf mogen weten.

10. Zomerreces
Voor het reces is het handig om nog een paar dingen af te spreken en te checken, zodat we

niet nog iets hoeven te regelen tijdens het reces.

Tijdens deze PV hebben we op een rijtje gezet wie wanneer precies op vakantie is en hoe we

contact opnemen over SR zaken met  de hele raad als dit nodig is, en hoe met individuele

raadsleden. Ook hebben we besloten hoe spoed besluiten moeten worden gemaakt.

Mail is niet zo handig als je op vakantie bent. We hebben besloten de zakelijke chat te

gebruiken als iedereen bereikt moet worden. Als iets met 1 persoon afgesproken moet

worden, bellen we elkaar.
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Over het maken van spoed besluiten denkt Jarno dat DB kan besluiten of iets spoed is of dat

het eerst met de raad besproken moet worden. Tim vindt dit ook. Roos vindt dat DB bij echte

spoed mag besluiten, echter de CoMa is gewoon aan het werk tijdens reces dus bij

masterzaken graag de master betrekken. Tosca vindt dat dingen die niet zo significant zijn

niet per se met de hele raad besproken hoeven te worden. Dita en Roos zouden zoveel

mogelijk uitstellen aangezien we met reces zijn en alleen spoed behandelen. George sluit

zich hierbij aan.

We hebben uiteindelijk besloten dat DB zelf bepaalt wat spoed is (via zakelijke chat) en

controversiële zaken die binnen reces besproken moeten worden, gaan eerst aan de raad

mening vragen (via WhatsApp) om te besluiten of er over vergaderd moet worden. Hiervoor

geldt een bezwaartermijn van 24 uur. De verantwoording hiervan gaat via zakelijke chat. Dit

wordt vastgelegd in het document ‘afspraken reces’ door Tosca.

11. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

12. Rondvraag
- Dita: Hoe staat het ervoor met de genderneutrale wc’s? Tosca is ermee bezig.
- Tim: Ik heb een vrijstellingsbrief nodig voor het afscheid van Saskia.
- Fabiënne: Voor de  PV 18-7 en OTGEN/SR-overleg; wanneer kunnen de notulen worden

vastgesteld en op site worden geupload ivm zomerreces? Dit gebeurt tijdens de volgende PV.

13. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

14. Nieuwe agendapunten
- Inwerkweekend
- OTGEN/SR-overleg
- Begroting Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO)
- Verplicht onderwijs master

15. Nieuwe actielijst

Aniek 1. Gaat de situatie over het positief adviseren bestuursreglement kort
beschrijven in overdrachtsbestand
2. Gaat bij Erik Joukes langs (opleidingshoofd Bachelor Medische
Informatiekunde)
3. Gaat kijken naar ‘harmonisering en facultaire begroting’ in het
jaarverslag
4. Gaat over de onduidelijkheid in het Reglement met de jurist bellen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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5. De jaarplan poster ophangen
6. Kijkt naar tentaminering, hybride onderwijs en COVID in het
jaarverslag
7. Maakt het stuk over toekomstperspectief uit het stuk financiën in het
jaarverslag compleet
8. Gaat een schema met de ideeën en taken verdelen wie-wat-wanneer
gaat maken voor het inwerkweekend

8.
9.

Stan 1. Gaat aan de slag met de aanbevelingsbrief van de decaan als
promotie voor raadsleden.
2.  Gaat het stuk over Canvas verduidelijken in het jaarverslag
3. Zorgt voor extra stukje in het inwerkboek over artikel 2.9b lid 11
over harmonisatie bestuurlijke inrichting

1.
2.
3.

Tosca 1. Gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje opgehangen
worden
2. Gaat de presentatie voor het jaarverslag plannen
3. Gaat na of wij uitgenodigd worden voor het coördinatorenoverleg
van de master
4. gaat kijken naar ‘COVID (waarin ze masterdeel kan toevoegen) en
tentaminering (hybride onderwijs)’ in het jaarverslag
5. Vult het stuk in het jaarverslag nog aan over sociale veiligheid
(vertrouwenspersoon)
6. Tosca vult in het jaarverslag het stukje over sociale veiligheid aan
7. Gaat de gemaakte afspraken over het zomerreces in het document
‘afspraken reces’ vastleggen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tim 1. Gaat de what to say herschrijven over het invullen van de vacatures 1.

Jarno

Dita 1. Kijkt nog naar cijfers onze enquete/enquete overheid voor het
jaarverslag

1.
2.

Roos 1. Schrijft het stukje over de top 10 in het jaarverslag
2. Herschrijft het stuk over communicatie in het jaarverslag

1.
2.

George

Dafne 1. 1.
2.

Fabiënne 1. 1.
2.

DB

Iedereen 1.
2.

1.
2.
3.
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16. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21:17 uur.
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