
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 13-12-2021

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Jarno de Haas, Tobia Beshay,
Roos van Rhijn, Dafne Umans

Afwezig Dita Bolluyt

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. 5 min DB update Update

8. 15 min Raadsassistent kiezen Besluitvormend

9. 5 min Aanwezigheid raad overleg decaan Besluitvormend

10. 10 min OTMI/SR-overleg Besluitvormend

11. 25 min COVID-maatregelen Besluitvormend

Pauze

12. 15 min Reglement Facultaire Studentenraden Besluitvormend

13. 30 min OTgen/SR-overleg Oordeelsvormend

14. 1 min WVTTK Informerend

15. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

16. 3 min Rondvraag Informerend

17. 5 min Evaluatie PV Informerend

18. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

19. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

20. Einde vergadering Om 21:00 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Stan opent de vergadering om 18:55 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- Frida van den Maagdenberg: 21.05.154 Benoeming Najat Laghrich-Baaddi tot directeur

strategische inkoop

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Tosca)
2. gaat de wijzigingen van het reglement kiesdistrict opsturen zoals in
het rood weergegeven.
3. gaat ervoor zorgen dat de schorsing van een raadslid niet meer
mogelijk is.
4. gaat contact opnemen met Inge over communicatie Canvas op basis
van de uitslag NSE (+Stan)
5. gaat het vergaderstuk COVID-maatregelen voorbereiden (+Tobia)
6. zal aan TAQT-training vragen hoe het zit met de juridische
rechtsgeldigheid van de richtlijnen

1. nog niet
2. gedaan

3. gedaan

4. nog niet

5. gedaan
6. gedaan

Stan 1.  gaat contact opnemen met Inge over communicatie Canvas op basis
van de uitslag NSE (+Aniek)
2. gaat het agendapunt Canvaspagina SR voor OTgen/SR-overleg
voorbereiden
3. gaat een draaiboek maken voor de beschikbaarheid van de promotie
voor de enquête

1. nog niet

2. gedaan

3. gedaan

Tosca 1. gaat nadenken over afscheidscadeau van Hans Romijn
2. gaat aan Roos vragen wie de onderwijsprijs wil doen
3. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Aniek)
4. gaat het agendapunt bezwaartermijn voor OTgen/SR-overleg
voorbereiden.
5. gaat een reactie mailen naar de FNWI
6. gaat het vergaderstuk van de betaling wachttijdstudenten schrijven
7. gaat de besluitenlijst bijwerken

1. gedaan
2. nee
3. gedaan
4. gedaan

5. gedaan
6. gedaan
7. nog niet

Tim 1. gaat de herverdeling van CoMI doorgeven aan Dafne
2. gaat het agendapunt COVID-angst voor OTgen/SR-overleg
voorbereiden

1. nog niet
2. gedaan

Jarno 1. gaat de post naar Dafne mailen voor de puntjes op de I 1. gedaan

Tobia 1. gaat het vergaderstuk COVID-maatregelen voorbereiden (+Aniek) 1. gedaan
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Dita 1. maakt een datumprikker voor een groepsactiviteit
2. maakt een datumprikker voor het aanschaffen van inventaris
3. gaat het agendapunt Mental Health voor OTgen/SR-overleg
voorbereiden
4. gaat op de CoMa vergadering de communicatie van de coschappen
bespreken

1. gedaan
2. gedaan
3. gedaan

4. op agenda

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

1. gedaan
2. nog niet

3. nog niet

Dafne 1. zal een poster maken voor rechten/onduidelijkheden bij studenten 1. nog niet

Anne

DB 1. vraagt aan Saskia hoe het zit met online vergaderen 1. gedaan

Iedereen 1. CoMI: master keuzes dossier verdelen + integratie dossier verdelen
2. gaat de beschikbaarheid voor de promotie van de enquête invullen

1. nog niet
2. gedaan

PR 1. gaat vergaderen over de digiborden op plein J
2. gaat de promotie powerpoint samen bespreken
3. gaat de vacature van de moderator delen op de sociale media

1. gedaan
2. gedaan
3. nog niet

De notulen van 06-12-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Updates
- Op 07-12-2021 hebben Stan, Aniek en Tosca een informeel overleg gehad met Saskia

Peerdeman. Wat betreft fysiek vergaderen op het AMC vertelde ze dat het mag, mits het op
1,5 meter afstand is. Dit is, omdat coassistenten gezien worden als zorgmedewerkers en niet
als studenten (tenzij ze in hun onderwijsweek zitten). We vroegen haar hoe ze tegenover het
deels aanwezig zijn van andere raadsleden (b.v. dossierhouders over het onderwerp) bij de
overleggen met Hans en Saskia kijkt. Hier keek ze positief tegenaan. Ook vertelde ze dat het
mogelijk zou zijn om bijvoorbeeld één vergadering met heel de raad te doen. Wat betreft de
overgang van Hans Romijn naar Hans van Goudoever vertelde ze dat andere gremia een
overdrachtsdocument maken, waarin staat waar ze mee bezig zijn. Dit zouden wij ook
kunnen doen. Over de coschappen in tijden van Corona zei ze dat er dezelfde plannen liggen
als vorig jaar betreft het inzetten van coassistenten op de IC’s en dat afdelingen zelf plannen
klaar hebben liggen voor wanneer er te weinig patiënten zijn per coassistent. CoMa gaat
vragen aan Paul van Trotsenburg wat het plan is met de capaciteit die omlaag gaat op de
afdelingen.

- Op 09-12-2021 heeft Aniek een overleg gehad met de Centrale Studentenraad (CSR) en de
Facultaire Studentenraad (FSR). We hebben brief van de CSR naar het College van Bestuur
(CvB) betreft COVID en tentamens besproken. Het idee is dat, wanneer we geheel achter de
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brief staan, we deze ondertekenen. Ook werd ons gevraagd een soortgelijke brief naar onze
eigen decaan te sturen. We werden gevraagd informatie te geven over hoe wij raadsleden
werven. Aniek heeft een update gegeven over onze faculteit, waarin mentale gezondheid, het
kiesdistrict MI, de begroting, de raadsassistent, en de bezwaartermijn besproken zijn. Er is
een gratis training voor twee á drie raadsleden van ons op 19 januari van 18:00-20:00 uur
over kwaliteitsgelden beschikbaar.

- Op 07-12-2021 hebben Jarno, Aniek, Dafne en Roos een PR-vergadering gehad. Van 31
januari tot 11 februari willen we onze naamsbekendheid actie houden, mits dit niet gelijk
loopt met de promotie van de partijen. Coschappers zullen deze verspreiden over
co-plekken. Jarno en Aniek zullen deze verspreiden op J0. Dafne post vandaag (07-12-2021)
de post over de enquête, iedereen van ons is gevraagd deze te delen. Ook zijn de
jaarvertegenwoordigingen(JVT’s) van de bachelor geneeskunde en medische
informatiekunde en de CoRaad benaderd om een promotekstje te delen via whatsapp. De
oude NSE-uitslagen zijn van de digiborden afgehaald en Roos zal deze voortaan beheren.
Voordat de promotie van de verkiezingen beginnen, zullen we een introductiemailtje sturen
naar de partijen, om duidelijk te maken wat wij wel en niet zullen delen op onze sociale
media kanalen. Op woensdagen zullen updates vanuit ons (zoals gesprekken die we hebben
gevoerd, waar we mee bezig zijn of adviesbrieven die we hebben gestuurd) gedeeld worden.
I.h.k.v. transparantie willen we de adviesbrieven ook op de digiborden zetten. Dit zullen we
tijdens informele overleggen mededelen. Er zal een vergaderstuk gemaakt worden over de
digiborden en het delen van de adviesbrieven, het zal op de DB-agenda komen.

- Op 07-12-2021 heeft Aniek een TAQT-training gehad. Vanuit de TAQT-voorzitterstraining,
kwamen naar mijn inziens twee goede ideeën die we zouden kunnen implementeren:
allereerst zouden we per vergaderstuk één iemand aan kunnen stellen die het vergaderstuk
dubbelcheckt. Dit is niet veel extra moeite, gezien iedereen toch alle vergaderstukken leest
en zorgt ervoor dat er wordt gecheckt of alles duidelijk is. Ook kwam de tip om in de
oplegger (de tabel die wij hebben in onze vergaderstukken) de rol die wij hebben als
Studentenraad toe te voegen (signaleren, evalueren, initiëren, adviseren of meedenken). Dit
kan helpen met het doel van een vergaderstuk duidelijker te maken.

- Op 08-12-2021 heeft Roos een telefoongesprek met coassistent nieuwe master - Interne
geneeskunde bij Cordaan gehad. Ik heb gebeld met een coassistent nieuwe master (eerste
groepje)  die Interne Geneeskunde volgt in de Wijkkliniek (Cordaan). Dit is een soort
ziekenhuisafdeling in Cordaan. Hier volg je dan drie weken (van de tien weken) coschap
interne geneeskunde.
Positieve punten die ze noemden waren: goede begeleiding met een coördinerende persoon,
leerplek heeft veel potentie, het is een veilige leeromgeving met wat simpele ziektebeelden
om zo de basis van de zaal goed te kunnen leren, het hele team was heel aardig en
welwillend om de coassistenten wat bij te leren.
Er waren ook een paar verbeterpunten. Wat vooral de eerste week opviel was dat de
supervisoren en artsen hadden bedacht de coassistenten voor “spek en bonen” mee te laten
draaien. Dit betekent dat ze niet de echte opnames deden maar drie dagen later een “nep
opnamegesprek” gingen voeren om het zo te leren. De artsen zeiden ook echt dat het niet de
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bedoeling was ze mee te laten draaien in de “echte bedrijfsvoering”. Daarbij werd er heel
terughoudend gedaan in de coassistenten bijvoorbeeld eigen patiënten op zaal te laten
verzorgen en hier visite over te lopen. Concluderend waren de artsen nog niet goed op de
hoogte hoe een coassistent mag/kan ingezet worden. Dit is aangekaart en toen werd het wat
beter. Roos gaat dit nogmaals terugkoppelen aan de opleiding.
Afsluitend zijn dingen zoals aanvullend onderzoek aanvragen op deze leerwerkplek heel
anders. Zo kan er maar 1x labonderzoek per week aangevraagd worden. Dit zorgt voor een
gekke overgang als de student na drie weken begint in het ziekenhuis.
De combinatie van en wat simpele ziektebeelden en weinig mogen doen zorgde voor een wat
tragere start met een minder steile leercurve. Dit herstelde wel snel.

- Op 30-11-2021 is Dita bij het PO-overleg over mentale gezondheid geweest met Robert
Hulsman en Marike de Ruijter (PO coördinatoren). Optie gedeeld om via Thrive trainingen te
geven aan de PO-mentoren met als doel mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Robert
geeft aan dat de mentor een signalerende en verwijzende rol heeft, niet uitvoerend.
Aangegeven dat uitvoerend niet ons idee is, wij denken dat studenten een drempel zien om
het te bespreken, hiermee willen wij een poging doen deze te verlagen. Robert hoort nooit
terug van mentoren dat dit een probleem is, vindt het daarom niet iets om dan aan te
pakken. Wil graag terug horen of studenten hun mentale gezondheid durven te bespreken
met de mentoren. Dan zou hij misschien wat zien in een vrijwillige cursus in plaats van
verplichte avond hierover (indien er budget is). Afgesproken dat wij de enquêteresultaten
met hem zullen delen. Het plan vanuit de taskforce is om te peilen onder PO-mentoren wat
hun ervaring is en of zij onderwijs over dit onderwijs zouden wensen.

- Op 30-11-2021 heeft de Commissie Master (CoMa) een vergadering gehad. Voortgang van de
master dossiers is besproken. Capaciteitsprobleem coschappen dermatologie en
kindergeneeskunde besproken, dit is een bekend probleem bij de opleiding. CoMa blijft
monitoren hoe het ervoor staat en of het de kwaliteit van onderwijs in de wegstaat, voor nu
nog geen actie.

- Op 06-12-2021 heeft Tosca het coördinatorenoverleg van de nieuwe master bijgewoond. In
de nieuwe master zullen coschappen elke zes maanden geëvalueerd worden en na verloop
van tijd weer eens per jaar zoals gebruikelijk. Enkele docenten uiten zorgen over dat
studenten dicht op elkaar zitten tijdens onderwijsmomenten, in reactie hierop wordt
benadrukt dat studenten zelftesten kunnen ophalen bij de MFAS en SR.

- OP 07-12-2021 hebben Tosca, Dita en Roos het overleg over de voortgang van Master
Epicurus bijgewoond. Er wordt gezocht naar studentperspectief op high stake beoordelingen
portfolio en evaluatieformulieren. Roos en Dita gaan zelf deelnemen en daarnaast worden
Epicurus masterstudenten geworven. Liefst iemand in de nieuwe master, iemand uit de
eerste groep en iemand die net begonnen is. Er zijn resultaten vanuit de evaluatie van groep
1 en 4, wordt naar ons gestuurd zodat wij het kunnen delen op de socials. Evaluatie
bespreking is vandaag (7-12), wij zijn nooit uitgenodigd, gaat vanaf nu gebeuren (konden
helaas zo last minute niet aanwezig zijn). De opleiding heeft het plan uitgewerkt om
nominaal-studenten te laten aangeven of ze een kwartaal later willen beginnen, zorgt voor
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minder kans op gaten in de wachttijd door uitgevallen nominaal studenten, zij zijn nu een
vertragende factor.

- OP 06-12-2021 heeft Aniek de MAM02-evaluatie bijgewoond. De opkomst van het invullen
van de evaluatie was erg laag. Dit komt waarschijnlijk doordat het evaluatieformulier tijdens
het eerste college na het vak was uitgedeeld en veel mensen online aanwezig waren. 100%
van de studenten is geslaagd voor dit vak. Er was een groot verschil in hoeverre studenten
het vak te makkelijk of te moeilijk vonden. Dit komt doordat studenten een andere
achtergrond hebben. Er was een docent die vage opdrachten maakten en andere docenten
hadden juist erg sturende opdrachten. De klachten van vorig jaar kwamen dit jaar niet terug.
Veel van het onderwijs was op Zoom, doordat een studentassistent zwanger was. Er is
aangegeven dat het wel de bedoeling is om zoveel mogelijk fysiek onderwijs te geven.

- Op 30-11-2021 heeft Tosca de plenaire vergadering (PV) van de CSR bijgewoond. We hebben
een discussie gehad over de definitie van een contactuur en hoe online onderwijs daar in
past en over het feit dat alleen de eerstejaars een minimum van contacturen hebben dat is
vastgelegd in de OER. Verder is besloten een enquête uit te zetten over de behoefte aan gratis
tampons/maandverband en om hier iets over in de nieuwsbrief op te laten nemen.

- OP 03-11-2021 heeft Tosca de Gemeenschappelijk Vergadering (GV) bijgewoond. De GV
heeft tegen de begroting gestemd, met als twee belangrijkste breekpunten dat het
huisvestingsplan niet realistisch werd bevonden en veel informatie miste in het
allocatiemodel.

- Op 06-11-2021 heeft Tosca de PV van de CSR bijgewoond. Er komt een campagne voor dry
january. Verder wordt er nu een ongevraagd advies geschreven over het disfunctioneren van
het centraal stembureau, dat voor zover de CSR weet nog steeds een voorzitten en studentlid
mist.

- Op 09-12-2021 heeft Tosca een technisch overleg over de begroting bijgewoond. Deze
bespreking had als doel te kijken wat voor toezeggingen nodig zouden zijn van het CvB om
de GV wel in te laten stemmen met de begroting. Er komt een plan voor de heroverweging
van het allocatiemodel, en er komt nog meer informatie over het huisvestingsplan. In januari
zal er dan weer een GV zijn waarin er opnieuw wordt gestemd over de begroting van de UvA
en wordt bediscussieerd of we nu tevreden zijn met de toezeggingen van het CvB.

5. Mededelingen
- Dita Bolluyt is afwezig en machtig Jarno de Haas
- Roos wil graag de update-vragen even snel doornemen i.p.v. ons probeersel van vorige week.
- Stan zal deze vergadering voorzitten

6. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

7. DB update
Er is geen DB update mondeling toegelicht
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8. Raadsassistent kiezen
N.a.v. het stoppen van een raadslid hebben we eerdere PV’s besloten dat we een
raadsassistent willen aannemen. Hiervoor hebben we een sollicitatiecommissie opgesteld en
zijn er sollicitaties geweest.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor het aannemenvoor
George In der Maur als raadsassistent.

De vervolgstappen:
Sollicitanten informeren, dit gaat Aniek doen.
De mailtjes van de raadsleden moeten verwijderd worden, dit gaat Aniek doen.
Raadsassistent toevoegen aan groepschats, dit gaat Aniek doen.
Raadsassistent inwerken, dit gaan DB en CoMI doen.
Besluiten over stemrecht raadsassistent, dit gaat de gehele raad.

9. Aanwezigheid raad decaan overleg (6 minuten)
Tot op heden is alleen het DB aanwezig geweest bij de overleggen met de decaan. Tijdens
de PV van 15 november hebben wij als raad besloten dat wij niet standaard met de hele
raad aanwezig zullen zijn bij de overleggen met de decaan.
Na informeel overleg met Saskia Peerdeman kwam op tafel dat zij het geen bezwaar vond
om andere leden van de raad aanwezig te hebben tijdens het overleg, als deze leden een
bepaald agendapunt in hun portefeuille hebben. Tevens was het idee om dit te doen vanaf
het eerste overleg met de nieuwe decaan.
De vraag aan de raad is hierom of wij het eens zijn met onderstaande regeling.
Tijdens het overleg met de (nieuwe) decaan zullen naast het DB ook de leden van de raad
aanwezig zijn die gemoeid zijn met de agendapunten die besproken worden tijdens dit
overleg.

Wij vinden het belangrijk dat de mensen die bij het overleg met de decaan willen zijn, erbij

kunnen zijn. De kans is klein dat er een grote groep aansluit. De term ‘gemoeid’ - genoemd in

het voorstel van Saskia Peerdeman - is erg breed, wat dus betekent dat je niet per se

dossierhouder van het te bespreken onderwerp moet zijn om aan te mogen sluiten. Als je

dus geïnteresseerd bent in een agendapunt of wat toe te voegen hebt, kan je aansluiten.

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

de aanwezigheid van het DB en raadsleden die gemoeid zijn met de te bespreken

agendapunten tijdens het overleg met de decaan.

10. OTmi/SR-overleg (4 minuten)
Woensdag 15 december hebben we van 13:30-14:00 uur een OTMI-SR vergadering.
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Op de agenda staat het volgende:
- Kenmerkende toetsen
- MI-X2.2

- OER

De CoMI gaat de agendapunten doorspreken met het nieuwe MI-raadslid.

11. Covid-maatregelen (59 minuten)
Op de vorige PV is besproken dat er behoefte is onder bachelorstudenten voor fysiek

onderwijs en interactie. Daarnaast waren er drie aangrijpingspunten besproken:

informatievoorziening van en naar studenten, kwaliteit van onderwijs en sociaal contact

onder de studenten.

Hoe staat de opleiding erin?

Alle hoorcolleges en patiënt colleges zijn digitaal. Door de opleiding is besloten dat

studenten tussen verschillende onderwijs in, in de bibliotheek mogen zitten. Verder

proberen ze zoveel mogelijk fysiek te doen, maar beweren ze tegen roostertechnische

problemen aan te lopen (waardoor werkcolleges bij jaar 3 veel online zijn bijvoorbeeld).

Wat vinden de studenten hiervan?

Vanuit jaar drie zijn veel geluiden hoorbaar over ontevredenheid over het gebrek aan fysiek

les. Dit is minder vanuit jaar één en twee. Er is dus minder fysiek les mogelijk, wat

demotiverend is voor de studenten om naar de faculteit te komen (als ze alleen online les

hebben). Hierdoor zien studenten elkaar minder en verslechteren onderlinge contacten. Je

zou je voor kunnen stellen dat dit voor jaar 1 vooral problematisch is, sinds zij elkaar pas

echt leren kennen op het AMC.

We zouden ook een poll eruit kunnen gooien om hier meer informatie over te vergaren.

De eerste stelling:

Willen wij fysiek onderwijs waar mogelijk stimuleren?

Voordelen:

● Bevordering mentale gezondheid

o Socialisatie

o Tegen COVID-eenzaamheid

● Beter kwaliteit van onderwijs
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● Meer participatie van studenten met de faculteit

● Meer motivatie om actief mee te doen met onderwijs

● Het mag gewoon van de overheid

● Betere verwerking van de stof (fysiek heb je meer concentratie / kans om na afloop

met medestudenten over de stof te stoeien)

Nadelen:

● COVID

● Hoe de opleiding hier in staat

● Logistieke problematiek (roostering, capaciteit)

De Studentenraad wil zich in gaan zetten voor zoveel mogelijk stimuleren van fysiek

onderwijs.

Er zijn een aantal opties om binnen de maatregelen fysiek onderwijs te stimuleren.

Intekenlijst

Dit concept berust op een intekenlijst waarbij studenten voorafgaand aan een college zich in

kunnen schrijven. 75 studenten mogen dan fysiek aanwezig zijn bij het college. Onze

collega’s op de VU hanteren dit systeem en zijn er over het algemeen tevreden over. Dit,

omdat studenten dus óók online aan kunnen sluiten bij het college. Een moderator is

aanwezig die de vragen van online aan de docent stelt.

Voordelen:

● Kan binnen de maatregelen

● VUmc doet het ook,  is dus een uitvoerbaar en makkelijk over te nemen concept

● Mensen die zich inschrijven zijn gemotiveerd en komen ook opdagen

● Mensen die niet willen komen kijken het college vanuit huis (alsof het online is)

● Online volgers kunnen ook vragen stellen

● Bevordering studentenparticipatie, socialisatie en mentale gezondheid voor degenen

die willen kunnen

● Meer motivatie om onderwijs te volgen (thuis college volgen is demotiverend en

eenzaam)

● Het is logistiek veel haalbaarder, omdat het maar een keer gegeven hoeft te worden.

Nadelen:
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● Mogelijk oneerlijke verdeling

● Stress als je niet aanwezig bent geloot

● Mensen kunnen plekken bezet houden en later toch niet besluiten op te komen

dagen, waardoor uitgelote studenten benadeeld worden.

● Logistiek lastig, hierdoor heeft de opleiding eerder gezegd dat hybride niet echt gaat

gebeuren, want onhaalbaar

● Er klein deel van de studenten zou maar fysiek deel kunnen nemen. Daarbij is het

stellen van vragen ook moeilijker vanuit huis.

● Hans den Goudoever is tegen deze optie. We zullen dan vlak voordat hij begint voor

een plan gaan waar hij tegen is.

Op het Interfacultaire Medisch (IMS) waren niet alle opleidingen hier enthousiast over. Dit

kwam deels omdat er geen moderator was. De definitie van een intekenlijst is hetzelfde als

hybride onderwijs.

Een mogelijk idee is om dit idee te testen, als een soort pilot. Als grootste nadeel zou het

verlies van kwaliteit van het onderwijs zijn, maar dat kan je nu niet inschatten. Als voordeel

hebben studenten aangegeven dat hybride onderwijs hen fijn lijkt. Het bieden van de kans

om extra keren naar het AMC te kunnen is belangrijk. Ook vertrouwt de Studentenraad erop

dat de docenten na twee jaar Covid nu wel weten hoe ze een hybride college moeten geven.

Ook moet de SR blijven inzien dat het sociale concept een belangrijk onderdeel is de

kwaliteit van onderwijs. Een nadeel zou kunnen zijn dat de normering van een toets hangt af

van de hoogste vijf procent studenten, deze zijn naar alle waarschijnlijkheid het vaakst bij de

college en dit zorgt voor meer nadelen voor de andere studenten.

Verdeling per werkgroep

Dit concept berust op hetzelfde principe als de intekenlijst. 75 studenten wonen, binnen de

maatregelen, een college fysiek bij. Het verschil is dat de verdeling vanuit de roostering

komt. Als er 4 hoorcolleges zijn over een week dan zal de verdeling er bijvoorbeeld zo uit

komen te zien: HC 1: TBL 1 t/m 15 – HC 2: TBL 15 t/m 30 – HC 3: TBL 30 t/m 45 – HC 4: TBL

45 t/m 60. Hier zal ook een moderator aanwezig zijn die vragen doorgeeft, net als bij het

online-onderwijs. Dit werd vorig jaar op onze faculteit gedaan bij eerstejaars studenten.

Voordelen:
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● Kan binnen de maatregelen

● Eerder door het AMC gedaan, ze weten hoe het moet/makkelijker bereid

● Eerlijke verdeling

● Online volgers kunnen vragen stellen

● Je kan het terugkijken

● Bevordering studentenparticipatie, socialisatie en mentale gezondheid voor degenen

die willen komen

Nadelen:

● Misschien komt niet iedereen opdagen

● Risico dat er plekken niet opgevuld worden die door andere studenten wel interesse

zouden hebben

● Twee studenten hebben aangegeven aan dat ze de intekenlijst een fijnere optie lijkt

● Als student ben je minder flexibel als je wordt ingedeeld op het fysieke moment

Praktisch gezien zou je voor beide opties een surveillant moeten hebben om te controleren

of het maximale aantal niet wordt overschreden.

Live stream:

Naast fysiek een college volgen, kunnen studenten ook samen op locatie een online college

kijken. Doel is om studenten in een ruimte (collegezaal/L0-lokaal) samen met elkaar een

college te laten kijken

Voordelen:

● Kan binnen de maatregelen

● Gelijke kansen

● Benadeeld niemand, wie wil komen mag komen en wie niet blijft thuis

● Meer bonding met medestudenten als je samen aan een gemeenschappelijk doel

werkt (in dit geval college kijken)

● Na afloop de stof met medestudenten bespreken, zorgt voor betere verwerking

● Bevordering studentenparticipatie, socialisatie en mentale gezondheid voor degenen

die willen komen

Nadelen:
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● Logistiek lastig (capaciteit/roostering)

● Er zullen alsnog 350 studenten op de faculteit zijn.

● De concentratie van de groep die meekijkt via Zoom zal lager zijn

De volgende opties willen we nu bespreken:

1a. Onbeperkt inschrijven (intekenlijst)

1b. Beperkt inschrijven (intekenlijst)

2. Ingedeeld (via TBL groepen)

3. Livestream zalen

4. Geen van allen

Het merendeel van de groep stemt voor de intekenlijst. De vormgeving hiervan is nog niet

besloten.

Nu zullen we besluiten over

1a. Onbeperkt inschrijven (intekenlijst)

1b. Beperkt inschrijven  (intekenlijst)

1c. Beperkt inschrijven aan de hand van aansluitend onderwijs

Hierbij stemt het merendeel voor onbeperkt inschrijven via een intekenlijst.

Als definitieve stemming: de Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt

zes stemmen voor en drie stemmen tegen vóór het aandragen van een intekenlijst voor

hybride onderwijs zonder limiet per persoon als trial.

Los van het volgen van fysiek onderwijs, zijn er ook andere mogelijkheden om onderlinge

socialisatie bij studenten te bevorderen. Zo zou er nagedacht kunnen worden over opties om

studenten samen te laten studeren of werken aan een opdracht.

Willen we ons bezighouden met socialisering tijdens zelfstudie middels het oprichten van

een online-bibliotheek?

Het doel van dit idee is om een mogelijkheid te bieden voor alle studenten om, ongeacht

welke COVID-maatregelen dan ook, samen online te studeren. Er zal per jaarlaag een tweetal

zoomlinks beschikbaar worden gesteld, (bijv. jaar 2: TBL 1 t/m 30). De online bieb zal dan

open zijn, waar je samen met je medestudenten, met camera aan of uit, kunt studeren. Als je

vragen hebt, dan kan je die stellen. Als iemand iets wil bespreken, dan kan je in één van de
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break-out rooms gaan. De openingstijden kunnen van 09:00 tot 18:00 zijn, of dat de bieb na

een college opengaat (dan kan je aansluitend daarop samen

Voordelen:

● Je houdt elkaar gemotiveerd (samen stof bespreken/gewoonweg samen studeren)

● Kan binnen alle maatregelen

● Kan helpen met COVID eenzaamheid

● Beter leren doe je samen (extra mogelijkheden om met elkaar de stof te snappen)

● Makkelijk op te zetten, kost geen moeite

● Op de Faculteit van Economics and Business (FEB) gebruiken ze hiervoor Discord en

dit werkt heel goed.

Nadelen:

● Vraag is in hoeverre hier belangstelling voor is (kunnen we inventariseren met poll?)

● Socialisering is meer iets voor MFAS

We vinden het belangrijk om dit aan te gaan sporen en niet zelf uit te voeren. Via de

opleiding kan dit via Canvas geregeld worden. Er zou een dagelijkse Zoom-link gemaakt

kunnen worden waar je deel aan kan nemen om te kunnen studeren met andere studenten.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt zes stemmen voor en twee

stemmen tegen en één stem onthouding vóór het aandragen van het idee om een Canvas

module te maken met een dagelijkse Zoom-link.

We willen de intekenlijst formeel en informeel bespreken en de online bibliotheek alleen

informeel bespreken. Er zal een poll komen om te inventariseren hoe mensen naar hybride

onderwijs kijken.

Pauze
20:39 uur aanvang pauze
20:55 uur herstart vergadering

12. Reglement Facultaire Studentenraad (10 minuten)
Tijdens de bespreking over het reglement heeft het DB aan-/opmerkingen gegeven. Voordat
Aniek de jurist Lorette had gemaild met de wijzigingen betreft het kiesdistrict en ons
adviesrecht, had Lorette haar gemaild met al een nieuwe versie van het reglement met de
vraag of deze zo goed is en met het verzoek een voorstel voor een wijziging van artikel 12 te
doen. Aniek heeft Lorette nog gemaild met onze gewenste aanpassing van artikel 11.1 (onze
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adviesrechten). Het kiesreglement MI had Lorette al toegevoegd, waarbij de inhoud niet
verschilde van ons voorstel.

Tosca gaat controleren of punt 12.2 hetzelfde staat genoteerd in de WHW en gaat waar

mogelijk dan het punt 12.2 aanpassen.

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

twee stemmen onthouding vóór de nieuwe versie van het Reglement Facultaire

Studentenraad, wanneer artikel 11.1 en 12 worden aangepast zoals besproken.

13. OTgen/SR-overleg (21 minuten)
Volgend OTgen/SR-overleg is 21 december. Vorige week hebben we de agenda ingediend
en vergaderstukken verdeeld. De conceptversie van die vergaderstukken lopen we nu door,
zoals gebruikelijk.

De agenda is als volgt:
1. Mental Health (Dita)

2. COVID-angst (Tim) (+ werkgroepen die fysiek kunnen, moeten ook fysiek)

3. Bezwaartermijn tentamens (Tosca)

4. Canvaspagina SR (Stan)

En in rondvraag:

1. ICT-desk tijdens corona

2. Communicatie via Canvas

14. WVTTK
Roos is benaderd door Dirk van Folia. Hier heeft Roos een mondelinge toelichting over
gegeven.

15. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

16. Rondvraag
- Stan: Wie gaat de posters maken voor de coschapplekken? → dit gaat Dafne doen
- Dita: Hoe staat het ervoor met de Sinterklaas enquête en de fysieke promotie (en uitdelen

van de chocoladeletters)? → Volgens Tobia gaat het heel goed. Hij deelt veel uit in de
bibliotheek. Verder is het onbekend hoeveel mensen de enquête daadwerkelijk hebben
ingevuld.

- Dita: De twee datumprikkers zijn alleen door Roos en Jarno ingevuld, kan de rest dat zo snel
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mogelijk doen volgens de werkafspraken. → dit gaat iedereen doen
- Dita: Op 11, 12 en 13 maart zal de achtste editie van het Nationaal Coassistenten Congres

(NCC) plaatsvinden. Dit is een landelijk evenement waar 800 coassistenten zich verzamelen
in Hotel Zuiderduin voor een geheel verzorgd weekend vol met activiteiten voor en door
toekomstige dokters. Naast leerzame workshops en inspirerende sprekers is er een
carrièrebeurs met uiteenlopende specialismen en bedrijven. Daarnaast wordt er gezorgd
voor genoeg entertainment in de vorm van een wijnproeverij, een cabaretier en uiteraard
een groot feest. Wie willen er gaan? → Iedereen gaat checken of ze mee kunnen en willen.

- Aniek: Ik ben er dus achtergekomen dat de agenda m.u.v. de agendapunten maarliefst 55
minuten duurt (de helft van de gewenste vergaderduur). Ik ben zelf aan het kijken naar
mogelijke inkorting hiervan, maar het zou fijn zijn als jullie ook meedenken! → Aniek gaat
hiernaar kijken.

- Roos: gaat heel maart en anderhalve week van april naar Aruba. De eerste drie weken zal ze
gewoon online aanwezig zijn. De rest van de taken zal ze van te voren gaan uitwerken.

17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

18. Nieuwe agendapunten
- De adviesbrieven op de digiborden
- Definitieve OTgen
- Brief van de CSR betreft proctorio en de ondertekening
- OTmi/SR overleg nabespreken + notulen
- OER
- Betaling wachttijders
- MI raadslid stemrecht geven

19. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Tosca)
2. gaat contact opnemen met Inge over communicatie Canvas op basis
van de uitslag NSE (+Stan)
3. gaat de vervolgstappen van de MI-raadsassistent uitwerke`n
4. gaat nadenken over een mogelijke verkorting van de agenda m.u.v. de
agendapunten

1.
2.

3.
4.

Stan 1. gaat contact opnemen met Inge over communicatie Canvas op basis
van de uitslag NSE (+Aniek)
2. gaat bij Sarah navragen of er door de opleiding gezegd is dat hun
tegenargument (tegen de Canvaspagina) is dat anderen het ook niet
hebben

1.

2.
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Tosca 1. gaat de besluitenlijst bijwerken
2. gaat controleren of punt 12.2 hetzelfde staat genoteerd in de WHW
en gaat waar mogelijk dan het punt 12.2 aanpassen

1.
2.

Tim 1. gaat de herverdeling van CoMI doorgeven aan Dafne

Jarno

Tobia 1. gaat na welke werkcolleges nu allemaal fysiek gegeven worden
2. 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
3. gaat een tweede agendapunt over de Covid-maatregelen schrijven
voor het OTgen/SR-overleg

1.

Dita

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.

2.

Dafne 1. zal een poster maken voor rechten/onduidelijkheden bij studenten
2. gaat een poster maken voor de coschapplekken

1.
2.

Anne

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

1.

Iedereen 1. CoMI: master keuzes dossier verdelen + integratie dossier verdelen
2. CoMa: gaat vragen aan Paul van Trotsenburg wat het plan is met de
capaciteit die omlaag gaat op de afdelingen
3. CoMI: gaat de agendapunten doorspreken met het MI-raadslid
4. OTgen: vergaderstukken aanpassen
5. gaat de datumprikkers invullen
6. gaat checken of ze naar het Coassistenten Congres kunnen

1.
2.

3.
4.
5.
6.

PR 1. gaat de vacature van de moderator delen op de sociale media 1.

20. Einde vergadering
Stan sluit de vergadering om 21.43 uur.
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