
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 15-11-2021

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Dafne Umans

Gast Stan Driessen

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 RvA voorstellen

8. 10 min Verkiezingsprocedure OC Beeldvormend

9. 10 min Aanwezigheid raad bij overleg met decaan Besluitvormend

10. 20 min OTgen/SR-overleg Besluitvormend

Pauze

11. 10 min Bezwaartermijn bachelor Geneeskunde

Oordeelsvormend

12. 10 min Zomerplan

13. 5 min De rol van de SR bij internationalisering

Informerend

14. 15 min HAG leerwerkplek Besluitvormend

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
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21. Einde vergadering Om 21.30 uur

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 Raad van Bestuur (RvB) heeft een mail met het kenmerk 21.02.337 gestuurd, antwoord

op negatief advies t.a.v. facultaire begroting.
- Alle constitutieborrels zijn afgelast ivm de COVID maatregelen.

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat op de CoMI-vergadering bespreken of de huidige Commissaris
Onderwijs van de MFAS betrokken zal worden bij het opzetten van een
kiesdistrict
2. zal een sparringspartner kiezen en dit volgende week delen
3. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Tosca)

1. nog niet
2. Dafne
3. nog geen
update

Stan 1. zal de vacature voor raadslid MI schrijven 1. niet nog

Tosca 1. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Aniek)
2. gaat een gemeenschappelijk vergadering op facultair niveau
uitzoeken

1. nog geen
update
2. deze week
bespreken

Tim

Jarno 1. gaat kijken naar de e-mail op de notulen en deze aanpassen 1. gedaan

Tobia

Dita

Roos 1. gaat promotie plaatsen over de NSE van de MI 1. nog niet

Dafne 1. zal een lijst maken over alle taskforces en dossiers die iedereen heeft
2. zal een poster maken voor rechten/onduidelijkheden bij studenten

1. afwezig
2. afwezig

Anne

DB
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Iedereen 1. CoMI: master keuzes dossier verdelen + integratie dossier verdelen
2. CoBa: master keuzes verdelen
3. gaat het excelbestand van Stan invullen

1. nog niet
2. nog niet
3. ja

PR 1. post zetten op de Insta over periode uitslag/herkansing (als het niet
model OER staat)
2. zal de vacature voor raadslid MI delen op de sociale media

1. nog niet
2. nog niet

De notulen van 08-11-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Updates
- Op 04-11-2021 hebben Tosca en Aniek een informeel gesprek gehad met Saskia Peerdeman.

Er is aangekondigd dat we negatief zullen adviseren betreffende de facultaire begroting en
Saskia was hier positief over aangezien dit haar een handvat geeft om problemen met o.a.
bekostiging van docenten via divisies aan te kaarten.

- Op 08-11-2021 hebben Jarno, Tosca, Tim, Aniek en Stan een kennismakingsgesprek gehad
met de Opleidingscommissie (OC). Wij zijn welkom geheten in een OC-vergadering. We
hebben kennisgemaakt, samen met de bachelorassessor en een aantal ideeën uit ons
jaarplan gedeeld.

- Op 12-11-2021 heeft Dita mailcontact gehad met Albert Kok. Hij stelt voor om naar de
mogelijkheden te kijken om samen te werken met de MFAS, die wel een eigen bankrekening
heeft. Hier kan mee voorkomen worden dat mensen uit eigen zak moeten voorschieten. Dita
heeft contact gezocht met de Kascontrolecommissie (KCC) van de MFAS om dit idee te
bespreken.

- Op 11-11-2021 heeft Tosca deelgenomen aan een affiliatieoverleg. Stages extramuraal, zoals
bij interne al bestaat, worden waarschijnlijk ook onderdeel van coschap kind. Diensten zijn
nodig voor spreiding van coassistenten en zorgt dat ze meer patiëntencontact hebben.
Sommig affiliaties hebben last gehad van uitval van coassisstenten door corona, en enkele
daarvan laten ze ook dagen inhalen. Er was een discussie over dat er teveel achten worden
gegeven, maar dit wordt verholpen door programmatisch toetsen.

- Op 04-11-2021 heeft Tosca een bachelorstudenten overleg gehad. Jaarvertegenwoordiging
(JVT) 2 en 3 waren afwezig. Snijzaal is fysiek bij jaar 1 en er is behoefte aan een intro college
om studenten voor te bereiden op snijzaal. Verder is er frustratie over het feit dat
antwoordmodellen van ZSO’s niet beschikbaar zijn voor de RAT. Aanwezigen schrokken een
beetje van het feit dat er ZSA’s zonder antwoordmodel worden gebruikt en waren hier niet
blij mee.

- Op 08-11-2021 hebben Tosca, Aniek, Tim, Jarno en Tobia een Commissie Bachelor (CoBa)
vergadering gehad. Het klopt dat de WDD3-snijzaalpractica online worden gegeven, terwijl
fysiek gewoon zou kunnen wat betreft Corona. Reden hiervoor is blijkbaar dat de
snijzaal-coördinatoren het online-onderwijs gewoon goed vinden. Laura’s dossiers (dubbele
bachelor, recidivisten en communicatie) komen tijdelijk in handen van Stan, aangezien hij
aangenomen is ná de dossierverdeling en dus nog geen CoBa-dossiers heeft. De CoBa was
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medium enthousiast over de belkappen. Tenzij de rest van de raad wél heel erg fan is, gaan
we Gabor mailen met dat het wat ons betreft niet hoeft.

- Op 09-11-2021 hadden Tim, Stan en Aniek een informeel overleg met Gabor Linthorst en
Ulla Remer. Collegezaal 4 wordt, middels een afgezette looproute, bij het studentengebied
betrokken. Gabor benadrukte het belang van dat studenten niet op Voetenplein komen,
opdat de medische directie geen ‘spijt’ krijgt van haar beslissing het studentengebied uit te
breiden. Verder zijn Gabor/Ulla in gesprek gegaan met de Albert Heijn op plein J met de
vraag of het assortiment en de openingstijden van de Plein J-AH uitgebreid kunnen worden
nu studenten niet meer naar het Voetenplein mogen. De AH gaf totaal niet mee; eventueel
zouden wij nog eens in gesprek kunnen met AH. Voor de ICT-desk, een andere faciliteit die
ook alleen via het Voetenplein te bereiken is, wordt door Ulla naar oplossingen gezocht. Er
hebben zich geen extra studenten die door corona huiverig zijn om naar de faculteit te
komen gemeld bij de studieadviseur. De opleiding heeft deze mogelijkheid, zoals toegezegd,
wél vermeld in o.a. de nieuwsbrief. Het klopt dat er geen Corona-Canvaspagina meer bestaat:
alle corona-communicatie verloopt nu via de jaar-pagina’s op Canvas. Naar alle
wachttijdstudenten is een mail gestuurd dat hun AMC-mail komt te vervallen in de wachttijd,
terwijl op de A-Z-lijst staat dat deze wél beschikbaar blijft (zie:
https://student.uva.nl/gnk/wachttijd/feiten--faqs/feiten-en-faqs.html#Kan-ik-tijdens-de-w
achttijd-mijn-mailadres-van-Amsterdam-UMC-blijven-gebruiken). Gabor/Ulla gaven aan dat
we dit het beste bij de master kunnen aankaarten, omdat wachttijdstudenten niet meer echt
onder de bacheloropleiding vallen. Dita gaat dit mailen naar betrokkene.

- Op 08-11-2021 hebben Jarno en Aniek kennisgemaakt met Lieuwe Kool, directeur van de
Medische Bibliotheek (MB). Hij was erg open en wil direct alles horen als hij en de MB wat
kunnen doen. Ze signaleren nu dat er veel minder boeken gebruikt worden (nu er een
uitleenbeleid is), dit is hierna daarom gepromoot op de sociale media. De toegankelijkheid
van de MB zal later besproken worden.

- Op 02-11-2021 heeft Tosca op de plenaire vergadering (PV) van de Centrale Studentenraad
(CSR) het volgende besproken: Dry January, Tosca heeft aangedragen dat ze het minder
‘goede voornemen’ gefocust wil zien en enige aandacht voor verslavingsproblematiek wil.
Verder zijn werkafspraken aangepast om te conformeren aan het huishoudelijk reglement.
Er is nu een vacature uitgegaan voor een raadsassistent, met voorkeur voor een Nederlands
sprekende kandidaat wegens de vele Nederlandse dossiers.

- Op 05-11-2021 heeft Tosca op de gemeenschappelijke vergadering (GV) de mogelijkheid van
de QR-code in het onderwijs besproken. Er zal een spoed-GV plaatsvinden mocht dit worden
ingevoerd. Tosca heeft medegedeeld dat onze faculteit negatief heeft geadviseerd
betreffende de facultaire begroting. Digitalisering en toegankelijkheid is verder besproken.

- Op 09-11-2021 heeft Tosca op de PV van de CSR aangekaart dat een betrekkelijk laag
aandeel NPO gelden dat onze faculteit krijgt bij de UvA begroting. Verder gestemd om CO2
uitstoot bij eten in de UvA kantines weer te geven.

- Op 10-11-2021 heeft Tosca een halfjaargesprek gehad met een lid van de Raad van Toezicht
(RvT). Hier is besproken wat wij willen aandragen tijdens het WHW overleg waarbij het
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functioneren van het CvB wordt geëvalueerd. Onder andere het capaciteitsprobleem door
internationalisering en taalbeleid wordt aangedragen.

5. Mededelingen
- Dafne Umans is afwezig, ze machtigt Roos van Rhijn

6. Vaststellen agenda
De rol van de SR bij internationalisering zal oordeelsvormend besproken worden.

7. Raad van Advies voorstellen
De Raad van Advies (RvA) heeft deelgenomen aan dit vergaderpunt en er heeft een
voorstelrondje plaatsgevonden.

Stan Driessen heeft de vergadering verlaten.

8. Verkiezingsprocedure Opleidingscommissie (5 minuten)
De Opleidingscommissie (OC) wordt op het moment verkozen door middel van
sollicitaties. In de WHW staat sinds 2017 dat de opleidingscommissie in beginsel wordt
verkozen door middel van verkiezingen. Het is aan de faculteit om in het
faculteitsreglement een andere regeling manier van samenstelling te bepalen. Ieder jaar
wordt vastgesteld of het wenselijk de afwijkende wijze van samenstelling te handhaven.
De Studentenraad heeft instemmingsrecht op de manier waarop de OC verkozen wordt. De
afgelopen jaren is besloten dat de OC verkozen wordt met sollicitaties. Met oog op het
nieuwe studiejaar is aan ons de vraag gesteld welke wijze van samenstellen van de OC
voor ons wenselijk is. Er wordt hierover graag een reactie gezien voor 1 december.

Het is geen officiële adviesaanvraag. De vraag aan ons is of wij er vanaf blijven wijken of
niet. Tosca gaat uitzoeken hoe het zit met het instemmingsrecht over de manier waarop de
OC gekozen wordt.
Tosca gaat ook via de CSR vragen hoe het op andere faculteiten gebeurt. Aniek zal
de RvA vragen of het de moeite waard is om hier veel informatie over op te zoeken of zij
adviseren om dit gewoon goedkeuren. De SR wil wel dat het via de CSR nagevraagd
wordt. Stan zoekt uit hoe het zit met de verkiezingsprocedure zelf.

Verder zullen de updates hierover in het volgende vergaderstuk upgeload worden in
plaats van een mondelinge toelichting op de vergadering zelf.

9. Overleg decaan (20 minuten)
Tijdens de TAQT training over de OER kwam ter sprake dat wij als Raad alleen met het
dagelijks bestuur naar de overleggen met de Decaan gaan. Dit blijkt op andere faculteiten
niet de normale gang van zaken. Normaliter gaat de hele Studentenraad naar dit overleg en
wordt het gesprek genotuleerd en de notulen gepubliceerd, net als het OTgen-SR overleg.
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Voorstel om als Raad hier een mening over te vormen en, indien iedereen genoeg informatie
heeft, te stemmen over wie er voortaan naar de overleggen met de Decaan gaan.

Het is een formeel overleg en ze worden genotuleerd en ingehamerd. Ze zijn eens in de
acht weken en vaak op donderdag om 17:00 uur.

Optie: overleggen met de gehele Studentenraad samen met de decaan.

Argumenten voor:

- Wij zijn als Raad een geheel, als we met z’n allen gaan krijgt iedereen uit eerste hand

dezelfde informatie;

- Behandelen zelfde als OTgen, waardoor de hele Raad bespreekpunten bedenkt en

betrokken is;

- Zichtbaarheid van de hele Raad  naar de Decaan toe, in plaats van alleen het dagelijks

bestuur als aanspreekpunt;

- Zichtbaarheid naar achterban toe - meer delen wat er gezegd wordt en eventueel

input voor volgende overleggen vragen.

Argumenten tegen:

- Tot nu toe altijd zo gegaan zonder problemen;

- Duidelijk aanspreekpunt voor de Decaan; dit is de voorzitter, dus is makkelijk te

weerleggen;

- Minder mensen, dus makkelijkere / snellere communicatie. Zij informeren de hele

raad, dus uiteindelijk weet de hele raad alle informatie. Dit kan bij overdracht

verloren gaan;

- Je loopt het risico dat er overleggen zijn waar relatief weinig raadsleden kunnen,

waardoor de decaan een scheef beeld kan krijgen van de SR; dit is echter te

weerleggen als je alle contact duidelijk via de voorzitter zal laten gaan;

- Kan ten kosten gaan van de effectiviteit van de vergadering.

Er wordt geopperd dat de SR niet altijd als geheel naar deze overleggen gaat. Het moet

laagdrempelig blijven en het zal ook niet erg zijn of er vijf of zeven raadsleden aanschuiven.

We moeten ook rekening gehouden worden met de Corona maatregelen.

Saskia Peerdeman heeft in een informeel overleg aangegeven dat het decaan-(gehele)SR

overleg niet haar voorkeur heeft, omdat het de effectiviteit vermindert.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met twee stemmen voor,

vier stemmen tegen, twee stemmen onthouding en één stem blanco tégen het voorstel om
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met de hele Studentenraad naar de overleggen met de Decaan te gaan en deze als officiële

vergaderingen (zoals het OTgen-SR) te behandelen.

10. OTgen/SR (18 minuten)
De volgende vergaderstukken willen we bespreken:

1. Capaciteitsproblematiek faculteit.

2. Faciliteiten.

3. Communicatie via Canvas/mail.

Er is besloten dat het OTgen afgezegd zal worden. Door de nieuwe coronamaatregelen zijn

de genoemde agendapunten niet meer relevant. Aniek zal het OTgen vragen of zij nog input

hebben. Over het agendapunt “Communicatie via Canvas/mail” wordt per mail een update

gevraagd.

11. Bezwaartermijn bachelor geneeskunde (21 minuten)

De bezwaartermijn na een tentamen is volgens de onderwijs en examenregeling (OER)
twee dagen. Dit zijn niet-werkdagen, waarin studenten de tijd hebben een onderbouwd
bezwaar in te dienen op het discussieforum. In voorgaande jaren is echter voor het
overgrote deel van de tentamens, met uitzondering van de herkansingen, een
bezwaartermijn van vijf dagen aangehouden.
De bezwaartermijn is nu voor alle tentamens twee dagen geworden. Er is kort informeel
nagevraagd bij het opleidingsteam wat hier de reden voor was. De argumenten die werden
aangedragen waren dat dit een manier was om ‘ruis’ op het discussieforum te
verminderen, studenten vaak ongefundeerde bezwaren indienen en er onnodig onderling
wordt gediscussieerd/gereageerd.

Vindt de raad het terecht dat de bezwaartermijn is verkort van vijf naar twee dagen?

- Argumenten voor:

- Dit vermindert het aantal ongefundeerde bezwaren/opmerkingen

- OER staat twee dagen, is het recht van de opleiding om die aan te houden

- Soms moet de opleiding een vraag goedkeuren omdat er een zinnetje in een

boek gevonden is, terwijl het wel een goede vraag is.

- Argumenten tegen:

- Slecht onderbouwde discussies/reacties kunnen op andere manieren
voorkomen worden, zoals door het uitzetten van reacties
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- Het is voor studenten fijn om gehoord te worden en daar draagt een langere
bezwaartermijn aan bij

- Sommige studenten moeten hierdoor in hun weekend een goed bezwaar
schrijven. Je ontneemt ook de sparringsmogelijkheid om met andere
studenten erover te kunnen praten

- Dit geeft de student minder tijd om bezwaren in te dienen
- Daarbij minder tijd voor nazoeken literatuur om je bezwaar te

onderbouwen, waardoor een bezwaar juist slechter wordt
- Discussies die ontstaan kunnen juist heel nuttig zijn voor zowel studenten als

docenten

Het helemaal vermijden van de ruis is onmogelijk. De Studentenraad heeft de OER al
ingestemd voor dit studiejaar en het is niet netjes om de vorige SR tegen te spreken. Het
verkorten van de bezwaartermijn zou niet een maatregel moeten zijn  om de ruis tegen te
gaan, hier zal de opleiding zelf een manier op moeten verzinnen, bijvoorbeeld duidelijkere
communicatie. De Studentenraad wil daarom een bezwaartermijn van vijf dagen.

Er is door de vorige raad gestemd voor een minimum van twee dagen bezwaartermijn in de
OER. De termijn is altijd vijf dagen geweest voor reguliere tentamens, dit geeft ons echter
niet het recht om te eisen dat dit weer wordt gehandhaafd. De SR kan dit onderwerp echter
nog steeds onder de aandacht brengen bij de opleiding.

Bij stemvoorstellen zal de SR letten op de bezwaartermijn bij de herkansingen.

11. Zomerplan (16 minuten)
Op het informeel overleg met Gabor en Ulla van 28-09-2021 is besproken dat de termijn
tussen uitslag van het tentamen en hertentamen van tien werkdagen die in de onderwijs en
examenregeling (OER) staat niet haalbaar is bij alle vakken voor komende
herkansingsperiode. Dit omdat er dan te weinig tijd zit tussen het nakijken van de
herkansingen en het opstarten van het nieuwe academische jaar. Dit gold voor KWM 2021 en
Opmaat naar de Praktijk. Er is toen een nieuwe termijn van acht normale dagen afgesproken.
De termijn van tien werkdagen tussen de uitslag van een tentamen en de herkansing staat
vastgelegd in de model-OER. Echter de Facultaire Studentenraad en niet de Centrale
Studentenraad, heeft instemmingsrecht betreffende dit onderwerp en de wijziging ervan, zie
Artikel A4.4 van de Nederlandse model-OER.
De Studentenraad heeft het concept zomerplan ontvangen. Hierin staat nu zeven dagen als

termijn voor de vakken KWM 2021 en Opmaat Naar de Praktijk. De dag dat cijfers in SIS

worden gezet zijn deze namelijk nog niet te zien voor studenten, zij kunnen hun cijfer pas de

dag nadat het is ingevoerd zien.
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Als het termijn aangepast zal worden, hoeft die niet door de CSR te gaan, maar via de

facultaire studentenraad. De UvA heeft tien werkdagen als redelijke termijn om voor te

bereiden vastgesteld.

Argumenten voor:

- Studenten hebben anders laat uitslag van hun herkansing

- Stof zit er verser in

- Het is enigszins onontkoombaar aangezien de opleidingsteam anders niet genoeg

tijd heeft om de voorbereidingen te treffen voor het nieuwe academische jaar

- De herkansing valt anders later in de vakantie

Argumenten tegen:

- Studenten hebben korter de tijd om te leren voor hun herkansing

- model OER geeft aan dat tien werkdagen een redelijke termijn is om voor te

bereiden, UvA breed zo vastgesteld.

- De korte termijn zorgt voor een kwetsbare constructie met weinig tot geen ruimte

voor ziekte of uitval onder team toetsen/coördinatoren

De optie zeven dagen is geen optie.

De jaarroosters zijn al bekend, vakanties zijn al gepland en er is bij de studenten de

mening gemerkt dat bij de laatste tentamens het juist voordelig is om een kortere termijn

tussen uitslag van tentamen en herkansing te hebben. Dit is echter niet grootschalig

gevraagd.

Punt 1: Wil de raad afwijken van de herkansingstermijn van tien werkdagen ten behoeve van

het functioneren van de opleiding?

Argumenten voor:

- Studenten hebben anders laat uitslag van hun herkansing

- Stof zit er verser in

- Het is enigszins onontkoombaar aangezien de opleidingsteam anders niet genoeg

tijd heeft om de voorbereidingen te treffen voor het nieuwe academische jaar

- De herkansing valt anders later in de vakantie

Argumenten tegen:

- Studenten hebben korter de tijd om te leren voor hun herkansing
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- model OER geeft aan dat tien werkdagen een redelijke termijn is om voor te

bereiden, UvA breed zo vastgesteld.

- De korte termijn zorgt voor een kwetsbare constructie met weinig tot geen ruimte

voor ziekte of uitval onder team toetsen/coördinatoren

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

drie stemmen tegen vóór het verkorten van de termijn van tien werkdagen tussen de uitslag

van een tentamen en het hertentamen zoals deze is vastgelegd in de OER .

Punt 2: Indien er voor bovenstaand stemvoorstel is gestemd; is de raad voor het verder

verkorten van de termijn tussen tentamenuitslag en herkansing van de eerder informeel

afgesproken acht dagen naar de zeven dagen die nu in het zomerplan staan?

Voordelen:

- Dit is conform het zomerplan wat er nu staat

- Studenten hebben eerder de uitslag van hun herkansing

Nadelen:

- Dit maakt de termijn voor studenten nóg korter dan eerder afgesproken

- De korte termijn zorgt voor een extra kwetsbare constructie met weinig tot geen

ruimte voor ziekte of uitval onder team toetsen/coördinatoren

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met drie stemmen tegen

en zes stemmen voor vóór het verkorten van de termijn tussen de uitslag van een tentamen

en het hertentamen van tien werkdagen, zoals vastgelegd in de OER, naar minimaal acht

dagen.

12. Studentenparticipatie internationalisering(8 minuten)
Op 03-11 vond een vergadering met de stuurgroep internationalisering plaats, waar het
onderwerp ‘’studenten participatie’’ naar voren kwam. De stuurgroep gaf aan dat ze willen
dat studenten actief meedenken met het opstellen van het internationaliseringsplan.
Betreft onze  suggestie dat de SR (Dafne & Tobia) wil helpen met meedenken, werd verteld
door Eric Beuning dat de SR normaliter geen uitvoerende rol hierin aanneemt. Tevens
werd er gesproken over mogelijke belangenverstrengeling die hierdoor kan ontstaan.
Aan Tobia en Dafne werd gevraagd om dit punt bij de rest van de Raad te inventariseren.

Als argumenten worden genoemd dat het geen belangenverstrengeling betreft, maar dat dit
soort taken  niet binnen de rol van de SR vallen. Deze werkgroep betreft geen adviserende
werkgroep en de SR heeft een controlerende rol. Verder zou het een mogelijkheid zijn om
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een vrijwilligersvacature online te zetten om er zo voor te zorgen dat andere studenten deel
kunnen nemen in deze werkgroep. Een ander argument om mee te nemen is dat wij als SR
een hele groep studenten vertegenwoordigen en hun input op deze manier kunnen
uitdragen.

Tobia gaat in het volgende agendapunt de voor- en nadelen benoemen in het vergaderstuk
zodat de Raad het beter kan voorbereiden.

13. HAG leerwerkplek voor baan (14 minuten)
N.a.v. vorige PV heeft Dita een ongevraagde adviesbrief geschreven over het krijgen van een
Huisarts coschap leerwerkplek in ruil voor werken als doktersassistent.
De Studentenraad heeft de concept adviesbrief besproken. Roos, Aniek en Dita gaan morgen

samen kijken naar concrete suggesties en passende brief aan.

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geneeskunde stemt met negen stemmen

voor het instemmen van de adviesbrief HAG leerwerkplek voor SAG doktersassistente na

verandering van de besproken aanpassingen.

De SR wil een antwoord sturen naar het secretariaat dat wij erover aan het nadenken zijn.

Tosca zal dit mailtje sturen. Dit zal een positief mailtje zijn, om te voorkomen dat ze zich

overdonderd voelen door onze adviesbrief.

14. WVTTK
De vergaderingen in de toekomst (fysiek/online):
We willen overleggen met OTgen wat nu het beleid is wat betreft vergadering op het AMC.
Wel willen we de mogelijkheid geven om hybride te vergaderen voor mensen die angstig zijn
voor Corona. Het is ook mogelijk om in de kelder op afstand te vergaderen, dit kunnen wij
ook als punt aandragen. Het is bewezen dat online vergaderen zeker mogelijk is. Iemand van
DB zal dit vragen.

15. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

OTgen: compensatie online keuzecoscap expertcollege

OTgen: mentale gezondheid

16. Rondvraag
- Dita: hoe staat het ervoor met de vacature voor raadslid MI? → het staat in de map van de

vicevoorzitter. Iedereen kijkt voor morgen (dinsdag 16 november 2021) 15:00 uur naar en
zet dan online

- Anne: Kijkt iemand ooit naar de tijd die ik achter de notulen zet? Anders stop ik daarmee →
Aniek kijkt hiernaar, Anne blijft hiermee doorgaan

Pagina 11 van 13
Notulen plenaire vergadering, 15-11-2021



- Stan: willen mensen nog een blik werken naar de nieuwe vragen voor de enquête? →
iedereen kijkt nogmaals naar de vragen en de inhoud technische opmerkingen beantwoordt
Stan.

- Team Promo van de enquête zorgt voor een update voor de volgende week.

17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

18. Nieuwe agendapunten
- Afname sollicitaties
- Studentenparticipatie internationalisering
- Bezwaartermijn bachelor geneeskunde
- Verkiezingsprocedure Opleidingscommissie
- Maatregelen Corona

19. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat op de CoMI-vergadering bespreken of de huidige Commissaris
Onderwijs van de MFAS betrokken zal worden bij het opzetten van een
kiesdistrict
2. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Tosca)
3. zal de RvA vragen of het de moeite waard is om veel informatie over
de OC selectie op te zoeken
4. zal het OTgen afmailen en vragen om input
5. gaat de brief voor HAG aanpassen (+ Dita en Roos)
6. gaat per mail een update vragen over de communicatie op Canvas

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Stan 1. zal de vacature voor raadslid MI schrijven en online zetten
2. zoekt uit hoe het zit met de verkiezingsprocedure van de OC

1.
2.

Tosca 1. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Aniek)
2. gaat uitzoeken hoe het zit met het instemmingsrecht over de manier
waarop de OC gekozen wordt
3. gaat aan de CSR vragen hoe op andere faculteiten de OC gekozen
wordt
4. gaat het secretariaat van de HAG mailen om aan te geven dat we
nadenken over hun vraag

1.
2.

3.

4.

Tim

Jarno

Tobia 1. gaat de reactie van de JVT-3 over de faciliteiten verwerking in het
vergaderstuk
2. gaat in het vergaderstuk voor internationalisering de voor- en
nadelen benoemen

1.

2.
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Dita 1. gaat Patricia/Sabrine mailen over de opheffingsmail van de
wachttijdstudenten
2. gaat de brief voor HAG aanpassen (+ Dita en Roos)

1.

2.

Roos 1. gaat promotie plaatsen over de NSE van de MI
2. gaat de brief voor HAG aanpassen (+ Dita en Roos)

1.
2.

Dafne 1. zal een lijst maken over alle taskforces en dossiers die iedereen heeft
2. zal een poster maken voor rechten/onduidelijkheden bij studenten

1.

2.
Anne

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

Iedereen 1. CoMI: master keuzes dossier verdelen + integratie dossier verdelen
2. CoBa: master keuzes verdelen
3. kijkt naar de vacature raadslid MI (voor dinsdag 16 nov. 15:00 uur)
4. kijkt naar de opmerkingen van Hotze over de enquête

1.
2.
3.
4.

PR 1. zal de vacature voor raadslid MI delen op de sociale media 1.

Team
Promo

1. geeft volgende week een update over de enquête en de promotie
daarvan

1.

20. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21.34 uur.

Pagina 13 van 13
Notulen plenaire vergadering, 15-11-2021


