
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 14-02-2021

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 18:05 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. 20 min Adviesaanvraag harmonisatie bestuurlijke inrichting Beeldvormend

7. 5 min DB update Update

8. 5 min Updates Update

10 min Pauze

9. 20 min Adviesaanvraag invulling aansturing opleidingen FdG Beeldvormend

10. 1 min WVTTK Informerend

11. 10 min Rondvraag Informerend

12. 5 min Evaluatie PV Informerend

13. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

14. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

15. Einde vergadering Om 20.25 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Stan opent de vergadering om 18:05 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- Het opleidingsteam geneeskunde heeft de reactie 2022.02.07.22 op het Ongevraagd advies

n.a.v. COVID-19 maatregelen tijdens WDD3 tentamen in World Fasion Centre gemaild.

- Het Raad van Bestuur (RvB) heeft een brief met kenmerk 22.02.032 betreffende de
Instemmingsaavraag aansturing opleidingen gemaild.

- Karen Kruijthof heeft een brief met kenmerk 22.04.022 betreffende de Benoeming voorzitter
Cliëntenraad gestuurd.

- Raad van Toezicht heeft een brief met kenmerk 22.09.001 betreffende het Adviesverzoek
profiel RvT en herbenoeming voorzitter gestuurd.

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat het CoBa het afschaalplan schrijven (+ Tim)
2. gaat een vergadering voor PR plannen
3. gaat mailen voor een technisch overleg over Proctorio
4. gaat samen met Dita zitten over het verrekenen van de kosten
5. gaat een datumprikker maken voor een nieuw weekendje weg en
voor een nieuwe teambuilding
6. gaat een restaurant reserveren voor het diner met de RvA

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

Stan 1. gaat het jaarplan naar Anne mailen om op de site te zetten
2. gaat de inhoud van de waarderingsbrief uitwerken en aan Saskia
voorleggen
3. gaat kijken naar de mogelijkheden/nuttigheid van TAQT-trainingen

1. nog niet
2. nog niet

3. gedaan

Tosca 1. gaat de loting doen voor de masterstudenten en de enquête
2. gaat mailen naar Hans betreffende de kerstpakketten
3. gaat mailen over de beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon
voor alle studenten
4. mailt dat we akkoord zijn met het zomerplan zoals het er nu ligt

1. gedaan
2. nog niet
3. gedaan

4. gedaan
Tim 1. gaat het CoBa het afschaalplan schrijven (+ Aniek)

2. gaat vergaderstuk over OER honours schrijven (+Tobia)
1. nog niet
2. nog niet

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

voorzitter van de CSR online staan

1. gedaan
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Tobia 1. gaat vergaderstuk over OER honours schrijven (+Tobia)
2. gaat mailen om een gesprek in te plannen met de OC over fysiek
onderwijs

1. nog niet
2. nog niet

Dita 1. gaat samen met Aniek zitten over het verrekenen van de kosten 1. gedaan

Roos 1. gaat een mail sturen betreffende CSW/CDW 1. wordt
aangedragen
op OTmi

Dafne 1. gaat de update van internationalisering in de notulen verduidelijken 1. gedaan

Anne 1. gaat alle adviesbrieven en het jaarplan op de website zetten
2. gaat het format van de notulen aanpassen met de juiste e-mail

1. nog niet
2. nog niet

DB

Iedereen 1. dossierhouders: gaan een update schrijven over transparantie,
keuzevrijheid en CSW/CDW.

1. gedaan

Tosca geeft aan dat de vertrouwenspersoon niet voor bachelorstudenten beschikbaar is,
dit wordt morgen bij de meeting over seksuele intimidatie aangekaart.
Roos gaat de CSW/CDW aandragen bij OTmi, wordt aangepast op de actielijst.
Dafne gaat een agendapunt schrijven over de updates van het jaarplan die nog moeten
komen.
De notulen van 07-02-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen genoemd

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Adviesaanvraag harmonisatie bestuurlijke inrichting (33 minuten)
Maandag 7 februari is er een gesprek geweest met Marian Mens (bestuurssecretaris en
hoofd dienst bestuursondersteuning en juridische zaken) en Marike Hippe (juridische
zaken). Tijdens dit gesprek is met name de strekking van de adviesaanvraag besproken. Uit
dit gesprek kwam voort dat het vooral belangrijk is dat we het document eigen maken. Denk
aan hoe we het kiesdistrict voor MI en ons adviesrecht over de begroting en het jaarplan van
het Instituut voor Onderwijs en Opleiding in het concept reglement facultaire
studentenraden hebben proberen te krijgen. Veel tekst uit het bestuursreglement benoemd
slechts hoe het momenteel is geregeld en behoeft hoogstwaarschijnlijk geen wijzigingen.
Marian Mens gaf aan dat zaken zoals sociale veiligheid eventueel in het bestuursreglement
verweven kunnen worden.
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De volgende vragen zijn uit het bespreken van de bijlagen gekomen:
Jarno vraagt hoe het staat met de benodigde wetswijziging. Aniek antwoordt dat dit nog
onduidelijk is, maar het Amsterdam UMC snel wil reageren wanneer de wet erdoorheen is.
Jarno vraagt of wij op meer punten moeten letten, ook in vergelijking met de VU. Aniek
antwoordt dat wij hebben gevraagd of er dingen zijn weggevallen die belangrijk zijn voor
ons. Hierop werd geantwoord door Marian Mens dat het niet heel duidelijk is. Het doel van
de fusie is echter om zoveel mogelijk gelijk te trekken. Jarno vraagt ook nog of we een soort
speerpunten kunnen vragen aan een jurist. Hij geeft aan dat we misschien zinnetjes kunnen
missen waar wij als (AMC) studenten er dan op achteruit gaan.
Dafne vraagt nog of het faculteitsreglement wordt losgekoppeld van het bestuursreglement
en Stan antwoordt hierop dat dit niet zo is. Dafne vraagt waarom er staat dat een hoogleraar
werkt voor het AMC, terwijl het dan dus gefuseerd is. Dit is een beetje onduidelijk, maar je
bent hoogleraar vanuit een universiteit, dus UvA en VU blijft dan gescheiden.
Er staat beschreven dat de studentassesoren benoemd worden door de Decaan, Roos geeft
aan dat het goed is om deze procedure een keer te heroverwegen. Vraagt zich af of het
wenselijk is dat de Studentenraad de assessor aandraagt. Dit zullen we volgende week
bespreken.
Er zal gevraagd worden wat de curriculumcommissie is en doet. Volgende week zal verder
gesproken worden over de herbenoeming van studentleden van de OC.

Roos vraagt nog over de mogelijkheden die wij als SR hebben bij het instemmen hiervan.
Aniek antwoordt hierop dat het vooral feitelijkheden beschrijft, maar dat wij wel mogelijk
dingen kunnen toevoegen. Dafne geeft aan dat hierbij de RvA mogelijk kan helpen. Roos geeft
aan we mogelijk mental health, duurzaamheid en sociale veiligheid hierin benoemd kunnen
krijgen. Dita antwoord hierop dat dit niet over curricula gaat. Het is echter een algemeen
document, dus er zijn veel mogelijkheden. Jarno geeft aan dat het een unieke kans is om
nieuwe zaken in te verwerken, maar daardoor is het risico groter dat de opleiding hetzelfde
doet, en dus meer zaken in het reglement krijgen. Ook geven Jarno en George aan dat het een
goed idee is om juridische hulp hierbij te vragen.

Voor de volgende vergadering zal iedereen nadenken over zaken om toe te voegen in het
reglement. Het punt zal op de agenda komen op het VU-overleg.

7. Updates (6 minuten)
- Op 04-02-2022 heeft Dita de e-learnings voor Curius+ besproken met Patrica Griffioen

(Projectcoördinator Master Epicurus). Met Patrica gesproken over de e-learning van
Epicurus en de mogelijkheid om deze voor Curius+ studenten beschikbaar te maken. Plan is
akkoord, Dita zal de Canvas course doornemen en aangeven welke e-learnings/filmpjes
nuttig zijn. Patrica zal dan een Canvas course voor Curius+ maken met het lesmateriaal.

- Op 07-02-2022 heeft Roos een vakevaluatie van dermatologie Epicurus bijgewoond. Dingen
die zijn opgevallen: leerdoelen waren niet helemaal duidelijk, er gaat hiervoor verwezen
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worden naar Canvas. Het programma is door capaciteitsproblemen vier tot vijf dagen kliniek
van de twee weken, dit komt door verhoogde instroom en is niet op korte termijn te
verbeteren. Het lijkt erop dat de leerdoelen voor dermatologie wel te behalen vallen. Het
AMC heeft weinig tijd voor persoonlijke begeleiding door grote aantallen studenten.
Eerlijker de aantallen verdelen naar de periferie lukt niet na vaak proberen helaas. Het Huid
Medisch Centrum stuurt soms co-assistenten naar huis bij weinig spreekuren, hier gaat de
coördinator achteraan. Efflorescentie Onderwijs zat nu in het midden van coschap, er gaat
gekeken worden naar mogelijkheden om dit te verplaatsen naar voren. Communicatie over
roosters etc. werden laat gestuurd, intimidatiemelding bij onveilig leerklimaat, ziekenhuis is
hierover gecontact en wordt op directieniveau verder vervolgd.
PR gaat de evaluaties op de sociale media plaatsen.

- Op 08-02-2022 hebben Dita en Tosca een gesprek gehad over de voortgang master Epicurus.
Informatie over de iVTG zal verhelderd worden op Canvas. De eerste verbeterpunten voor
portfolio evaluatie worden zo snel mogelijk geïmplementeerd, al kan dit wel nog even duren.
Dit gaat nu nog wel om kleine en meer technische dingen, de eerste grote aanpassingen
worden gedaan in de zomer, nadat mastergroep 1 klaar is. In maart begint groep 10, deze zal
weer uitgebreid geëvalueerd worden. Projectteam master herziening heeft gereageerd op
het document van de covertegenwoordigers. Voorgesteld om de CoRaad op 15 maart uit te
nodigen zodat zij zelf reactie kunnen geven en om de lijntjes kort te houden. Nu hebben ze
het document naar Saskia Peerdeman gestuurd, terwijl zij niet direct wat mee te maken heeft
met de uitvoering van de nieuwe master.

- Op 07-02-2022 heeft Tobia de evaluatie van WDD-3 bijgewoond. Tevredenheid over enorm
goede betrokkenheid/enthousiasme van de docenten, hulpaanbod van coördinatoren bij
problemen, tussentijdse evaluaties met coördinatoren. Er was een wat ongemakkelijke
afstemming met AV-deadlines, AV wordt volledig herzien dus was het lastig om er dit jaar
wat aan te doen. Er wordt afgesproken om hier naar te kijken. ZSA’s werden als langdradig
ervaren, maar toch leerzaam en diepgaand. Zonder antwoordmodellen bleef het lastig om de
essentie uit de stof te halen. Farmacologie wordt naar eerder in het blok verschoven en
gekoppeld aan etiopathogenese. Verder waren er klachten over surveillanten en afname
tentamen in WFC, dit probleem zette zich voort in OVV-3. Ellen zag dit probleem ook in WFC,
ze noemde krakende stoelen en pratende surveillanten. Verder interfereerde deadline
presentatie van de  thesis met start-up week 1, hier wordt naar gekeken. Het punt over het
digitaal geven van neuroanatomie werd genoemd en daar wordt volgend jaar kritisch naar
gekeken met Roelof Jan Oostra. Roelof Jan Oostra geeft aan dat het voor WDD-2 en 3 online
gehandhaafd zal blijven.

- Op 07-02-2022 heeft Tosca een plenaire vergadering (PV) gehad met de Centrale
Studentenraad (CSR). De aanstelling van Daniel Smit is nogmaals besproken. Zijn aanstelling
is niet volgens procedure verlopen en binnenkort wordt er gestemd over het sturen van een
advies met eventuele medeondertekening van de FdR. Er komt binnenkort een enquête over
digitalisering en hoe studenten dit ervaren.

- Op 09-02-2022 heeft Tosca een overleg gehad met de Universitaire Commissie Onderwijs
(UCO). De werkgroep internationalisering gaat van start. De instellingstoets kwaliteitszorg
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van de UvA komt er aan en er moet nog veel worden gedaan om te voldoen aan de
standaarden, aangezien er met corona veel werk is blijven liggen. De teaching and learning
centres hebben een nieuw jaarplan gemaakt, de nadruk ligt met name op
docentprofessionalisering en tijdens de vergadering is sociale veiligheid en dat onderdeel
maken van professionalisering ook aan bod  gekomen.

8. DB update
Er is geen DB update mondeling toegelicht.

9. Adviesaanvraag invulling aansturing opleidingen FdG (9 minuten)
Het afgelopen Albert/Saskia/Hanneke overleg heeft Saskia Peerdeman al het plan

beschreven en het instemmingsverzoek aangekondigd, dit stond toen ook al in de updates.

08-02 hebben we het dit instemmingsverzoek binnen gekregen.

Dit plan houdt in grote lijnen in dat in plaats van de ‘hoofden’ die we nu hebben voor elke

opleiding er een opleidingsdirecteur komt voor elke opleiding, conform het model wat de

rest van de UvA hanteert. Saskia stopt dan per 1 maart met haar dubbele functie als

opleidingsdirecteur/directeur IOO en is alleen nog het laatstgenoemde en vicedecaan. Voor

MI is gekozen voor het aanstellen van een onderwijsdirecteur aangezien Saskia niet bekend

genoeg is met de inhoud van MI om de opleidingen extern te kunnen vertegenwoordigen.

Saskia zal stoppen als opleidingsdirecteur en blijft alleen nog vice-decaan en directeur IOO.

Jarno vraagt of de conclusie dus is dat ze van een naar twee onderwijsdirecteuren gaat bij

geneeskunde en een bij MI. Dit klopt. Aniek wil weten van Saskia wat er precies gaat

veranderen behalve de namen van de functies. Tosca en Dita antwoorden dat er

waarschijnlijk niet veel zal veranderen, alleen zal dit iets meer conform de UvA-richtlijnen

zijn. Roos vraagt of Saskia standaard zal blijven meedoen met OTgen. Dit wil Roos graag

vragen. Tosca antwoordt dat Saskia haar functie zal worden overgeheveld naar de

opleidingsdirecteuren. Saskia zal alleen extern de opleidingen vertegenwoordigen.

Tim vraagt waarom MI niet mee doet in deze verandering. Dit zal ook worden nagevraagd.

Roos reageert nog wel dat ze het document hebben opgesteld omdat ze een probleem

hebben in de constructie van het onderwijssysteem van OTgen en niet in die van OTmi, nu

Jan Hindrik Ravesloot is gestopt.

Volgende week zullen we de antwoorden bespreken en het oordeelsvormend bespreken.

10. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.
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11. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

12. Rondvraag
- Tosca: 25 februari, 10 maart of 18 maart komt de FSR VU het beste uit voor het verplaatsen

van het overleg, hier gaat vandaag een datumprikker voor uit. Vul deze voor morgen 12:00
uur in.

- Jarno: 16/17 februari wordt de Emphasisbijdrage van deze editie opgestuurd, als je er nog
iets in kwijt wilt / aangepast wilt zien ga dan naar PR → emphasis → februari ‘22

- Jarno: Hoe gaan we Honours evalueren? → er zal een poll uitgaan en volgende week gaan we,
mits de resultaten binnen zijn, het vergaderstuk bespreken

- Dita: Zijn de prijzen voor de naamsbekendheid actie al gekocht? Zo niet kan ik dat het beste
direct van het SR geld doen. En wanneer vindt de prijsuitreiking plaats? → Deze prijzen zijn
nog niet gekocht. Aniek gaat de bestellijst sturen naar Dita. Er is donderdag PR vergadering,
dus dan zal het verder besproken worden.

- Dita: Zijn er al sollicitaties voor de master assessor? Deadline staat nu op morgen, moet deze
worden verlengd en meer gepromoot worden? → Stan zal een Whatsapp berichtje sturen en
hij zal vragen of het gedeeld kan worden door de CoRaad. CoMa zal vragen of het op Canvas
geplaatst kan worden.

- Dita: Tip vanuit het CSR overleg was om de assessoren een keer op de PV uit te nodigen, lijkt
mij geen slecht idee om binnenkort te doen. Iedereen eens? → Goed idee, als de nieuwe
master assessor er is kunnen we beide uitnodigen.

- Dita: Staat 23 februari nog steeds het overleg met de FdG VU? Moet dat nog worden
voorbesproken? → het zal verplaatst worden, maar het zal wel besproken worden op een PV.

- Dita: Ik heb wat suggesties om de site overzichtelijker te maken, naar wie kan ik dat sturen
(of even samen zitten)? → De site zelf kan niet aangepast worden, maar de inhoud wel, Stan
en Dita gaan hier samen naar kijken.

- Aniek: wat was er uit gekomen uit de mogelijkheden voor een TAQT-training? → Vooral de
TAQT training zal handig zijn om nog te doen, hiervoor gaat Stan een datumprikker maken.

13. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

14. Nieuwe agendapunten
- Honours
- Adviesaanvraag invulling aansturing opleidingen FdG
- Agenda VU
- Adviesaanvraag harmonisatie bestuurlijke inrichting

15. Nieuwe actielijst
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Aniek 1. gaat het CoBa het afschaalplan schrijven (+ Tim)
2. gaat mailen voor een technisch overleg over Proctorio
3. gaat samen met Dita zitten over het verrekenen van de kosten
4. gaat een datumprikker maken voor een nieuw weekendje weg en
voor een nieuwe teambuilding
5. gaat een restaurant reserveren voor het diner met de RvA
6.  gaat de bestellijst van de naamsbekendheid actie sturen naar Dita

1.
2.
3.

Stan 1.gaat het jaarplan naar Anne mailen om op de site te zetten
2. gaat de inhoud van de waarderingsbrief uitwerken en aan Saskia
voorleggen
3. gaat de sollicitatie van de masterassessor aanpassen
4. gaat naar de site kijken (+ Dita)

1.
2.

Tosca 1. gaat mailen naar Hans betreffende de kerstpakketten
2. gaat vragen waarom Saskia een nieuwe functie krijgt terwijl ze
hetzelfde uitvoert als Monique

1.
2.

Tim 1. gaat het CoBa het afschaalplan schrijven (+ Aniek)
2. gaat vergaderstuk over OER honours schrijven (+Tobia)

Jarno 1. 1.

Tobia 1. gaat vergaderstuk over OER honours schrijven (+Tobia)
2. gaat mailen om een gesprek in te plannen met de OC over fysiek
onderwijs

1.

Dita 1. gaat naar de site kijken (+ Stan) 1.
2.

Roos 1. Gaat op volgend OTmi puntje CSW/CDW aandragen 1.
2.

Dafne 1. gaat een agendapunt schrijven over de updates van het jaarplan die
nog moeten komen

1.
2.

Anne 1. gaat het jaarplan op de website zetten
2. gaat het format van de notulen aanpassen met de juiste e-mail

1.
2.

DB

Iedereen 1. gaat nadenken over zaken om toe te voegen in het fusie-reglement
2. CoMa: gaat vragen of de vacature van de masterassesor op Canvas
mag

1.
2.
3.

PR 1. gaat de evaluaties van de mastervakken op de sociale media plaatsen

16. Einde vergadering
Stan sluit de vergadering om 19.24 uur.
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