
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 17-01-2022
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 Neeltje Rosenberg

Agenda
1. 5 min Puntje persoonlijk Update

Opening Om 18:50 uur

2. 2 min Post in/uit en afspraken Informerend

3. 2 min Notulen OTgen/SR-overleg Vaststellen

4. 2 min Notulen OTMI/SR-overleg Vaststellen

5. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 5 min DB update Update

10. 5 min Naamsbekendheid Actie Update

11. 10 min Agenda informeel overleg Albert/Saskia/Hanneke Besluitvormend

12. 15 min Adviesbrief over tentamenbeleid i.h.k.v. COVID Oordeelsvormend

13. 15 min Betaling wachttijders Besluitvormend

15 min Pauze

14. 10 min Zomerreces Besluitvormend

15. 15 min Update taskforces Evaluatie

16. 15 min Brief n.a.v. tentamens in World Fashion Centre Oordeelsvormend

17. 1 min WVTTK Informerend

18. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

19. 3 min Rondvraag Informerend

20. 5 min Evaluatie PV Informerend

21. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

22. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

23. Einde vergadering Om 19.35 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Aniek opent de vergadering om 18:50 uur.

2. Notulen OTgen/SR-overleg
De notulen van het OTgen/SR-overleg van 21-12-2021 zijn besproken en onder voorbehoud
van besproken aanpassingen en taaltechnische verbeteringen vastgesteld.

3. Notulen OTmi/SR-overleg
De notulen van het OTmi/SR-overleg van 15-12-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Post in/uit en afspraken
- We hebben een mail van de Opleidingscommissie Geneeskunde ontvangen over een advies

over hybride werkcolleges.

5. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat de gang van zaken betreffende tentaminering in het WFC
benoemen in het informeel overleg (+ Stan en Tim)

1. Gedaan

Stan 1. gaat de gang van zaken betreffende tentaminering in het WFC
benoemen in het informeel overleg (+ Aniek en Tim)
2. gaat een brief schrijven naar de EC betreffende andere opties tot
tentamineren (+Dita)

1. Gedaan

2. Gedaan

Tosca 1. technische overleggen
2. gaat de besluitenlijst bijwerken
3. stuurt de aanpassingen van de Bachelor GNK OER op (stond in
updates)
4. gaat een ongevraagd dringend advies schrijven betreffende
tentaminering in WFC (+Roos en Tobia)
5. gaat de aanpassingen van de brief naar de CSR verwerken (+ Jarno en
Tim) en gaat de brief hierna opsturen
6. gaat uitzoeken of een technisch overleg mogelijk is

1. Gedaan
2. Niet
gedaan
3. Gedaan
4. Gedaan
5. Gedaan
6. Gedaan

Tim 1. gaat de gang van zaken betreffende tentaminering in het WFC
benoemen in het informeel overleg (+ Stan en Aniek)
2. gaat de aanpassingen van de brief naar de CSR verwerken (+ Jarno en
Tosca)

1. Gedaan

2. Gedaan

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

voorzitter van de CSR online staan

1. Niet
gedaan
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2. gaat de aanpassingen van de brief naar de CSR verwerken (+ Tosca en

Tim) 2. Gedaan

Tobia 1. gaat in de evaluaties van vorig jaar controleren wat er is gezegd over
online onderwijs als het ook fysiek gegeven kan worden
2. zal de update betreffende internationalisering verbeteren in de
notulen
3. gaat een ongevraagd dringend advies schrijven betreffende
tentaminering in WFC (+Roos en Tosca)

1. Gedaan

2. Niet
gedaan
3. Gedaan

Dita 1. gaat een brief schrijven naar de EC betreffende andere opties tot
tentamineren (+Stan)

1. Gedaan

Roos 1. gaat een agendapunt schrijven over de uitwerking van de
aanbevelingsbrief
2. gaat een ongevraagd dringend advies schrijven betreffende
tentaminering in WFC (+Tosca en Tobia)

1. Niet
gedaan
2. Gedaan

Dafne 1. gaat kijken naar de inlog van de Facebook pagina. 1. Gedaan

Anne

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

1. Niet
gedaan

Iedereen 1. gaat nogmaals het vergaderstuk van de voorzitter van de CSR in de
notulen lezen en aanvullen voordat het gepromoot wordt
2. gaat de argumenten voor adviesbrief COVID en tentaminering
aanvullen in de notulen van vorige week
3. dossierhouders: gaan de prijzen van de enquête verdelen

1. Gedaan
2. Gedaan
3. Niet
gedaan

De notulen van 10-01-2021 zijn besproken en vastgesteld.

6. Updates
- Op 11-01-2022 heeft Aniek koffie gedronken met de voorzitter van de FSR van de VU. Bij de

VU zijn alle tentamens online, zonder surveillance gemaakt. Wat betreft fysiek onderwijs is
bij hen de regel dat zoveel mogelijk onderwijs fysiek plaatsvindt binnen de maatregelen.
Bovendien zijn ze bezig met plannen maken voor wanneer er versoepelingen komen. Dit jaar
hebben ze geen wachttijders in de raad, vorig jaar wel. De oplossing was voor hen om zich in
te schrijven, waardoor ze überhaupt in de raad mochten (zij móeten ingeschreven staan om
de studentenraad in te mogen) en betaald kregen. Dominique heeft nog verder uitgezocht
hoe dit zit en stuurde later nog het volgende bericht: ‘Uiteindelijk is hier vorig jaar niets
meer mee gedaan. De mensen die in de wachttijd zaten moesten gewoon collegegeld betalen
om überhaupt in de FSR te mogen zitten. Wel zou de opleiding ernaar gaan kijken mocht het
weer het geval zijn. Nu is het in onze raad natuurlijk niet zo, dus ik denk dat we er daardoor
niets meer van hebben gehoord. We gaan er in ieder geval naar kijken, ook zeker gezien onze
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verkiezingen e.d. er alweer aan zitten te komen. Als er dan nog iets van een update over komt
zal ik het zeker laten weten!’.

- Op 12-01-2022 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) een kennismakingsgesprek met de
Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA). Kort de punten besproken waar wij
mee bezig zijn. Zij pleiten momenteel op overheidsniveau voor meer fysiek onderwijs en op
UvA-niveau voor een extra herkansing. Als wij externe druk nodig hebben kunnen we ze
contacteren.

- Op 12-01-2022 hebben Jarno, Aniek, Roos en Dafne een PR-vergadering gehad.
Naamsbekendhiedsactie, PR-aanvragen, enquête en Emphasis besproken. De
naamsbekendheidsactie staat nader toegelicht in het vergaderstuk. Voor de vele
PR-aanvragen hebben we het volgende bedacht om alles overzichtelijk te houden: er wordt
een Google-docs aangemaakt waar alle aanvragen op volgorde komen te staan. Als je iets
posts haal je het van de lijst en als iets binnenkomt, voeg je het toe aan de lijst. Voor de
promotie van de enquête is besloten dat Aniek nog een kort filmpje maakt, waarin ze
aanspoort om de enquête in te vullen. Tobia is gevraagd om wat te schrijven voor de
Emphasis, dit zal hij op zich nemen.

- Op 14-01-2022 heeft de Commissie Master (CoMa) een COVID-overleg gehad met Paul van
Trotsenburg. Kijken of er meer onderwijs voor de master fysiek kan. Kan ook zo zijn dat de
overheid alles voor de universiteiten weer gaat open gooien. Meningsverschil met de VU
gehad over coassistenten zien als essentiële medewerkers. Document afschalen is nog niet
aan de orde geweest bij OTgen, doorgegeven dat er nu goedkeuring is vanuit ons. Paul
noemde nog dat de feedbackformulieren een te grote administratieve last is voor de
opleiders en dat ze willen kijken na het inperken. De formulieren moeten eerst nog goed
worden geëvalueerd.

- Op 14-01-2022 heeft Dafne de evaluatie van de leerlijn Medische professionele vorming.
Kwam uit de evaluatie voornamelijk positieve punten, voor een groot deel ook gericht aan de
mentor. Het liefst willen ze dat die evaluaties ook bij de mentor zelf komen maar het is niet
altijd te achterhalen wie de mentor van de leerling is die het heeft ingevuld. Als het goed is
hebben ze dit in de nieuwe master aangepast. Ook komen daar meerdere evaluaties (na elke
masterfase) in plaats van alleen aan het eind van de coschappen. Werd wel besproken dat
het erg mentor afhankelijk is of je er echt iets aan hebt. Op Canvas zou een schema staan met
wanneer je een gesprek met je mentor zou moeten hebben (zelf niet goed kunnen
terugvinden). Het zou fijn zijn als studenten die merken dat ze niet aan die gesprekken
komen contact opnemen met de coschap coördinator.

- Op 12-01-2022 heeft Dafne een gesprek gehad met Jacqueline Houting en Indra. Samen met
Indra (voorzitter CoRaad) gesproken over het evalueren van de nieuwe master met
Jacqueline Houting (Medical Educator). Zij wilde ons spreken om te kijken of er veel overlap
was van hun evaluaties (groep 1,4 en 10) en die van ons. De evaluaties vanuit de medical
educators is vooral gericht naar het onderwijs tijdens de onderwijsweken en gelijk
gedurende die weken om zo snel mogelijk aanpassingen te doen indien het niet goed loopt.
De evaluaties vanuit de CoRaad is met één persoon per groepje (de covertegenwoordiger) en
ongeveer elke kwartaal en zal wat uitgebreider zijn (bv ook de coschap locaties zelf
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evalueren). Jacqueline gaf aan ook graag met ons te willen spreken over de mentale
gezondheid van studenten en hoe we die kunnen verbeteren. Ik gaf aan dat Dita misschien
ook bij dat gesprek zou willen zijn. Hij wordt nog gepland. Als laatst hebben we het kort
gehad over de agressie/intimidatie lessen. Die zijn zo gepland dat intimidatie voor het
coschap heelkunde valt (omdat daar vaker intimidatie speelt) en de les over de agressieve
patiënt voor het coschap psychiatrie.

- Op 12-01-2022 heeft Dafne een gesprek gehad met de covertegenwoordigers van de CoRaad.
We hebben afgelopen week de tweede evaluatie gehad met de overige
covertegenwoordigers. Waarbij weer opviel hoeveel studenten stress ervaren rondom hun
evaluaties/feedback. Studenten zijn wel tevreden met de coschappen zelf en hoe veel ze
mogen doen. Bij het eerste groepje mochten de studenten bij de wijkkliniek in eerste
instantie niet zoveel doen, ze gaven daar aan dat ze meer verantwoordelijk wilden  en uit
latere groepen horen we dat studenten wel eigen patiënten kregen.

- Op 13-01-2022 heeft Tosca een affiliatieoverleg kindergeneeskunde bijgewoond. Er is na de
kerst een toename aan coassistenten die in quarantaine moeten, maar niet zodanig dat het
voor problemen zorgt. Het overgrote deel is namelijk mensen die in contact geweest zijn,
niet mensen die zelf COVID hebben. Sommige affiliaties hebben compensatieopdrachten
voor coassistenten die te veel missen door quarantaine.

- Op 13-01-2022 heeft Tosca de plenaire vergadering (PV) van de Centrale Studentenraad
(CSR) bijgewoond. Er is gediscussieerd over het sturen van een brief naar Karen Maex over
haar exorbitant lijkende declaraties in 2020, besloten om een post te plaatsen met dat
studenten de proctorio plug-in moeten verwijderen. Verder is besloten om als CSR aanwezig
te zijn bij het #nietmijnschuld protest over compensatie voor studenten in het leenstelsel.

7. Mededelingen
- Aniek: vinden jullie het goed om het punt ‘Onderwerpen CSR/OTgen/OTMI/PR’ standaard van

de agenda af te halen? Dit vindt iedereen goed.

8. Vaststellen agenda
Het punt ‘zomerreces’ is verplaatst naar volgende week. Het punt ‘brief CSR’ is toegevoegd
aan de agenda. Een aantal tijdsindicaties is aangepast. Hierna is de agenda vastgesteld.

9. DB-update
Er waren geen DB updates die verder toegelicht moeten worden.

10. Naambekendheidsactie
Sinds kort doet de Studentenraad ieder jaar een naamsbekendheidsactie met als doel het
vergroten van het bereik van de Studentenraad, potentiële raadsleden enthousiasmeren en
alles wat we tot nu toe hebben bereikt, kenbaar maken. De PR-commissie heeft hiervoor een
plan gemaakt.
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De promotie zal bestaan uit verschillende informatieve filmpjes, posters, posts, Canvas

aankondigingen, een powerpointslide bij online colleges en koffietalks. De planning is te

vinden in het vergaderstuk. De verdeling is als volgt gemaakt:

Filmpje Wie? Wanneer opsturen naar
PR

Wat?

Introductie Roos Vrijdag 21 januari Ieder filmpje moet in
verticale stand opgenomen
worden door een tweede
persoon. Leuk om in het
AMC te doen, als dit lukt.

Filmpje 1 Dita
Filmpje 2 George
Filmpje 3 Tim & Jarno
Filmpje 4 Dafne/CoMa
Filmpje 5 Aniek
Koffietalk 1 Stan & Tosca
Koffietalk 2 Tobia &

George
Post adviesbrief:
begroting

Tekst voor in de post

Post adviesbrief:
tentaminering en
COVID
Post CoBa behaalde
punten
Post CoMa behaalde
punten
Post CoMI behaalde
punten

Ideeën voor de filmpjes:
Bij filmpje 3 kan nog worden toegevoegd hoeveel geld je krijgt. Dit vindt iedereen een goed
idee. Dit is wel nog afhankelijk van hoe het financieel geregeld wordt voor de raadsleden die
in hun wachttijd zitten.
Bij filmpje 4: zetten dat de vergaderingen openbaar zijn en dat mensen kunnen komen
kijken.

Jarno wil graag helpen bij het maken van Insta posts.
De posts heeft Dafne al mensen voor geappt. De deadline is 21 januari.
Over de begroting gaan Roos en Aniek het samen hebben.

11. Agenda informeel overleg Albert/Saskia/Hanneke

Dit zijn punten die het DB eventueel zou willen aandragen:

- Update vanuit ons over betaling wachttijders: bij mededelingen.

- Update over besteding kwaliteitsgelden (2): best een lang en belangrijk punt.
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- Kwaliteitsgelden + NPO-gelden gaan wegvallen → hoe wordt dit opgevangen:

leenstelsel gaat stoppen en Covid toelage gaat stoppen. Tosca heeft het

regeerakkoord gelezen en weet dat er meer geld naar onderwijs gaat wat dit

grotendeels zal compenseren Mag van de agenda af.

- Huisvestingsconstructie AMC (3): weinig geld voor huisvesting omdat dit vanuit een

AMC potje komt en niet vanuit de UvA.

- Reglement Facultaire Studentenraden: Aniek heeft contact gehad met Hanneke Lips,

ligt nu bij de decaan. Mag van de agenda af.

- Eigen rekening SR (1)

De agenda wordt dus als volgt:

1. Eigen rekening SR

2. Update over besteding kwaliteitsgelden

3. Huisvestingsconstructie AMC

Gezien dit wel grote punten zijn zou het fijn zijn om hier notulen van te hebben. Als er echter

belangrijke dingen worden besproken zal dit ook op andere formele overleggen worden

besproken en zal het dan in de notulen terecht komen.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt in met de agendapunten

en prioritering zoals hierboven besproken:

1. Voor: 10

2. Tegen: 0

3. Onthouding: 0

4. Blanco: 0

Hiermee is de agenda vastgesteld.

12. Adviesbrief over tentamenbeleid i.h.k.v. COVID

Vorige PV hebben we besloten om zowel mondeling als via een adviesbrief onze onvrede

over de gang van zaken bij de examencommissie (EC) aan te kaarten. Er is nu een brief

geschreven met ons ongevraagd advies betreffende de regeling voor studenten om een

tentamen online te kunnen maken.

De adviesbrief en aanpassingen zijn besproken en staan in het vergaderstuk en de bijlage.
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13. Betaling wachttijders

Tijdens de PV van 06-12-2021 is naar aanleiding van de update over het

Saskia/Albert/Hanneke overleg besloten dat de raad het in de PV over de nu geldende

regeling voor de betaling van wachttijders wil hebben. Deze regeling is: twee studenten die

in hun wachttijd zitten krijgen hun volledige vergoeding van het IOO, ook als ze DB of

afgevaardigde zijn. Deze regeling hebben we besproken met Albert en Saskia tijdens

bovenstaand overleg en er was weinig bereidheid om deze regeling te verruimen.

Er wordt nu nog een laatste mogelijkheid onderzocht waarbij de decaan het verschuldigde

collegegeld kwijtscheldt voor wachttijdstudenten die ingeschreven staan om de vergoeding

van het profileringsfonds te krijgen.

Met de huidige regeling is het dus zo dat in ieder geval twee studenten die in de wachttijd

zitten hun vergoeding vanuit het IOO krijgen. Wachttijd studenten die afgevaardigde worden

of in het DB zitten komen in aanmerking voor collegegeldvrij besturen en kunnen zich dus

inschrijven zonder collegegeld te hoeven betalen, zolang ze geen minor of ander onderwijs

volgen. Verder is de facultaire vergoeding die iedereen ongeacht status van inschrijving

krijgt op onze faculteit hoger dan moet volgens het profileringsfonds, voor een raadslid is

deze nu namelijk 180 euro terwijl het volgens de regeling 120 euro moet zijn.

Argumenten voor:

● Dit maakt de raad aantrekkelijker voor wachttijd studenten

○ Een SR jaar is een mooie invulling van de huidige lange wachttijd, dit zou

juist door de opleiding toegejuigd moeten worden door compensatie.

● Elk raadslid verdient compensatie voor zijn of haar werk

● Mogelijk scheve verhoudingen als raadslid A meer betaald krijgt dan B en daarom

irritaties

Argumenten tegen:

● Het is al een grote tegemoetkoming dat de faculteit voor twee raadsleden betaald

● Onze facultaire toeslag is hoger dan hoeft volgens het profileringsfonds

○ Echter zou dit dan voor elk raadslid moeten gelden.

● We hebben geen manier om dit af te dwingen

De SR vindt dat zij zichzelf hard moet maken voor de betaling voor de wachttijders, zeker nu

de wachttijd zo lang is. Aangezien dit eerder al via het IOO is geprobeerd, zullen we dit nu via

een andere route proberen. Deze mogelijke andere route is om aan de decaan te vragen om

het collegegeld kwijt te schelden voor studenten die zich inschrijven tijdens hun wachttijd.
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Dit is inmiddels voorgelegd aan Saskia, die gaat uitzoeken of dit mogelijk is. WHW-technisch

zou dit waarschijnlijk moeten kunnen.

Het artikel wat aangehaald wordt klopt toch niet. Lid B valt niet buiten de voltijdsregeling.

En het mag maar één keer gedurende een studiejaar waarin je niet mag studeren. We vragen

om kwijtschelding van collegegeld als oplossing. Alternatieve oplossing is om een aanstelling

bij het AMC te regelen voor de betreffende studenten.

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geneeskunde stemt voor het aandragen

van de mogelijkheid voor collegegeldvrij studeren voor de studenten in hun wachttijd die

raadslid zijn van de Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde:

1. Voor: 10

2. Tegen: 0

3. Onthouding: 0

4. Blanco: 0

Dit zal worden besproken in een overleg met Hans.

14. Brief CSR

De brief die we hebben geschreven over het incident met de voorzitter van de CSR is

verstuurd naar alle FSR’en. Momenteel wachten we op reactie van de FSR’en. Deze

verwachten we uiterlijk 20 januari 2022. Initieel was het idee om via Whatsapp de

opmerkingen te bespreken en eventuele wijzigingen door te voeren. Nu weten we dat

sommige FSR’en redelijk wat opmerkingen zullen geven en moeten we bespreken wat we

willen doen wanneer blijkt dat de discussie niet via whatsapp kan, gezien die kans erg reëel

is. We hebben vier opties:

Optie 1: de brief op onze PV van 24 januari besluitvormend bespreken.

Optie 2: de brief versturen zonder de opmerkingen van de FSR’en mee te nemen.

Optie 3: de schrijfcommissie volmacht geven over besluitvorming over de brief.

Optie 4: de brief versturen zonder aanmerkingen en met de optie om te medeondertekenen.

We kunnen als extra optie geven dat de FSR’en later onze brief met hun eigen opmerkingen

kunnen versturen.

Voordelen optie 1:
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- Eventuele nuttige opmerkingen van de FSR’en kunnen meegenomen worden

- Is in lijn met de afspraken die we hebben gemaakt met de andere FSR’en

- Meer ruimte om nog contact te hebben met FSR’en over het wel/niet meenemen van hun

voorgestelde wijzigingen

Nadelen optie 1:

- De brief wordt niet voor het evaluatieweekend van de CSR gestuurd

Voordelen optie 2:

- De brief wordt voor het evaluatieweekend van de CSR gestuurd

Nadelen optie 2:

- Eventuele nuttige opmerkingen van de FSR’en kunnen niet meegenomen worden

- Is niet in lijn met de afspraken die we hebben gemaakt met de andere FSR’en

- Minder ruimte om nog contact te hebben met FSR’en over het wel/niet meenemen van hun

voorgestelde wijzigingen

- Verliest kracht zonder medeondertekeningen van andere FSR’en.

Voordelen optie 3:

- De brief wordt voor het evaluatieweekend van de CSR gestuurd

- Eventuele nuttige opmerkingen van de FSR’en kunnen meegenomen worden

- Is in lijn met de afspraken die we hebben gemaakt met de andere FSR’en

- Meer ruimte om nog contact te hebben met FSR’en over het wel/niet meenemen van hun

voorgestelde wijzigingen

Nadelen optie 3:

- Kans dat niet de meerderheid van de raad achter de keuzes staat

- Geen plenair besluit

- Mogelijk hebben andere SR’en toch een mening die de schrijfcommissie dan moet verwerken

zonder input van de rest van de SR.

Idee van Dita is om het wel naar alle FSR’en te sturen zodat iedereen op de hoogte is. Idee

van Roos is om ook de betreffende FSR van Manish een apart bericht te sturen zodat ze

weten dat deze brief eraan komt.
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George vraagt of het goed in de notulen staat. Omdat het vandaag besproken wordt en er

opnieuw gestemd zal worden komt het goed in de notulen te staan.

Jarno wil graag een extra optie toevoegen (zie optie 4) om na de deadline de brief te

versturen zonder aanmerkingen van andere FSR’en, maar wel met medeondertekening.

Tosca kan persoonlijk contact opnemen met de voorzitters van de andere raden om te

vragen of zij verwachten de deadline te halen en te vragen wat zij willen.

Er is verdeeldheid tussen optie 1, 3 en 4. Het is lastig om een afweging te maken tussen de

timing (voor het evaluatieweekend) en de meest krachtige brief met medeondertekening.

Het is zonde om het nu gehaast af te maken en te sturen zonder medeondertekening. Ook is

de deadline al gekozen en hebben we al de mening van de andere FSR’en gevraagd. Aan de

andere kant is het sturen voor het evaluatieweekend wenselijk.

Hieruit komt voort dat er behoefte is aan andere opties dan de vier bovengenoemde. De

volgende opties zijn geformuleerd:

Optie van Roos: als niet alle FSR’en ondertekenen, sturen we de brief zonder

medeondertekening op. Als er alleen taalkundige opmerkingen komen, kan de

schrijfcommissie dit voor het weekend verwerken en de brief versturen. Bij kleine

opmerkingen kan de schrijfcommissie via de app vragen om goedkeuring van de andere

raadsleden. Als er veel opmerkingen zijn kan het op de PV nog een keer besproken worden

en versturen we de brief dus na het evaluatieweekend. Als de FSR’en de aangepaste brief met

verwerking van hun opmerkingen nog een keer willen zien voor medeondertekening wordt

de brief nogmaals op onze PV besproken en na het evaluatieweekend verstuurd.

Optie van Jarno (zie optie 4): de brief voor de deadline versturen, ook al kunnen dan

mogelijk niet alle opmerkingen van de FSR’en verwerkt worden, met de optie om te

medeondertekenen.

Wat doen we als er FSR’en zijn die de deadline gemotiveerd niet halen? Dan geven we de

optie om te medeondertekenen maar geen opmerkingen te plaatsen.

De deadline van voor het weekend zal waarschijnlijk niet gehaald worden omdat mogelijk de

FSR’en de brief nog een keer willen bespreken op de PV nadat hun opmerkingen zijn

verwerkt.
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We kunnen ook eerst vragen om een intentieverklaring om te inventariseren of de FSR’en

wel willen medeondertekenen, zodat we niet voor niks het versturen van de brief uitstellen.

Dit gaan we ondervangen met het belletje van Tosca.

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geneeskunde stemt voor de optie van Roos

zoals hierboven beschreven:

1. Voor: 8

2. Tegen: 1

3. Onthouding: 1

4. Blanco: 0

Hiermee is de stelling aangenomen.

15. Update taskforces

In ons jaarplan hebben we veel overkoepelende plannen. Deze plannen en de uitvoering

hiervan vallen onder de verantwoordelijkheid van de Taskforces.

Taskforce Wie Stand van zaken

Mentale
Gezondheid

- Aniek
- Tobia
-  Dita
- Dafne

- Op het OTgen onze zorgen om de mentale gezondheid van de
studenten geuit
- Meeting gehad 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. Hij
hoort nooit terug van mentoren dat dit een probleem is, vindt
het daarom niet iets om dan aan te pakken. Afgesproken dat
wij de enquêteresultaten met hem zullen delen.
- Gaan nog peilen bij de studieadviseurs en
studentenpsychologen hoeveel mensen er worden
doorgestuurd vanuit de mentoren. Mogelijk ook bij de
PO-mentoren peilen of zij zelf hier een probleem bij
ondervinden.
- Kijken of onze docenten ook vitaliteitsworkshops kunnen
krijgen. (Zoals in groningen)
- Info gedeeld  over waar terecht met mentale gezondheid,
stroomschema van vorig jaar.
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-Ellen Bosnak gesproken over dat we als SR bezig zijn met
mentale gezondheid. Doorverwezen naar Jacqueline Houting,
die we vervolgens gemaild hebben. Zij heeft enthousiast
gereageerd en wil met ons meedenken. Afspraak kwam er
helaas niet van door ziekte gevolgd door de vakantie.
Afspraak volgt spoedig.

Diversiteit - Dafne
- Tosca
- Dita

- Diversity agreement doorgenomen en besloten onze eigen
draai aan het agreement te geven (bv irrelevante punten voor
ons eruit halen)

Duurzaamheid - Dita
- Roos

Gaan nog een meeting plannen.

Duurzaamheid
(student en
wetenschap)

- Jarno Er is dus blijkbaar een mooi platform waar verschillende
zorginstellingen hun hulpvragen voor onderzoek per
specialisme kunnen neerzetten. Dit is ook verbonden aan de
UvA! Zie Onderzoek - Geneeskunde (bachelor) - Universiteit
van Amsterdam (uva.nl).

Deze site is gedeeld op onze socials en gedeeld met de JVT van
jaar 1, omdat zij zich het meest wegwijs moeten maken.
Jarno’s voorstel is om deze ook te delen in de eerstvolgende
nieuwsbrief en op de socials van JVT-⅔ (@tim @tobia), zodat
meer studenten dit leren kennen. Mogelijk kan dit ook met
coördinatoren gedeeld worden, zodat meer divisies van het
bestaan afweten.
Wel mooi om te zien dat onze droom al werkelijkheid was,
maar helaas weet bijna niemand van het bestaan af. Overigens
zag Jarno dat dit al wel op de A-Z lijst staat!

Duurzaamheid - Tosca
- Stan
- Tim

Gebeld met Larissa voor overdracht over dit dossier. De
taskforce gaat contact opnemen met verschillende relevante
mensen namelijk:

- Niek Sperna-Weiland over zijn initiatief voor het
opzetten van een leerlijn duurzame zorg in de master

- Marieke Sijm, milieucoördinator voor het onderwijs
- Suzanne Oudmaijer, milieucoördinator

Het opzetten van onderwijs in de bachelor is nogal lastig
gebleken. Er is een opzet gemaakt voor een keuzevak, maar
hier is geen coördinator voor.

Internationalise - Dafne - 6 wekelijks overleg met Erik Beune
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ring - Tobia - Wij worden bij de stuurgroep gevraagd indien zij studenten
input wensen
- Gaan mee vergaderen bij werkgroep vergaderingen
- Indien studenten nodig zijn voor overige taken, kunnen we
helpen de vacature te verspreiden
-Erik was naar Malawi gegaan om met ziekenhuizen te
overleggen voor uitbreiding van plekken voor co-assistenten.
- Internationalisering wordt in de bachelor bevorderd, (nieuw
'internationaliseringscollege' Ellen Bosnak, mogelijkheid
keuzevak in buitenland.)

Mogelijk kan de CoRaad bij sommige plannen worden betrokken. George gaat het jaarplan

doornemen met Aniek en mogelijk komt hier nog een nieuw idee uit voort.

Tobia gaat de bezwaren betreft ‘Student en wetenschap’ bespreken met Jarno; dit gaat

bijvoorbeeld over auteurschap en bescherming van arbeidsvoorwaarden. Veel studenten

weten niet hoe ze dit kunnen aankaarten. Echter is het de vraag of dat thuishoort in de

Taskforce; wel zou de SR hier zelf bijvoorbeeld informatie over kunnen posten.

Roos: kan je als student iets toevoegen aan het platform? Zodat een afdeling kan zien of er

een student iets heeft geplaatst bijvoorbeeld. Dit loopt nu via PI’s; via Who is Who zijn

mailadressen beschikbaar.

Een symposium organiseren is wel lastig om te realiseren binnen het huidige tijdsbestek.

Dita en Roos gaan hierover nadenken.

16. Brief n.a.v. tentamens in World Fashion Centre

Zoals vorige PV besproken, is een adviesbrief geschreven over de situatie die zich heeft

voorgedaan bij het World Fashion Centre tijdens het WDD-3 tentamen. De opmerkingen zijn

bij de brief gezet en worden verwerkt.

17. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

18. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

19. Rondvraag

Pagina 14 van 16
Notulen plenaire vergadering, 17-01-2022



- Tosca: wie wil deze woensdag 18:00-20:00 uur meedoen aan een training over
kwaliteitsafspraken? Er is plek voor drie mensen per FSR. Dafne gaat hierheen.

- Aniek: volgende PV willen we ons jaarplan evalueren. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen
over zijn/haar dossiers wat tekst invult.

- Aniek: wat willen wij nog met de mail de Petra terug heeft gestuurd naar de bezorgde
student? Tosca gaat een mail sturen om wat nuance aan te brengen, aangezien wij het er niet
volledig mee eens waren.

20. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

21. Nieuwe agendapunten
- Adviesbrief tentamenbeleid Covid
- Brief CSR
- Brief WFC
- Zomerreces
- Agenda OTgen

22. Nieuwe actielijst

Aniek 1. Gaat de eindtijd van het OTMI overleg opzoeken.
2. Gaat het jaarplan doornemen met George voor de update taskforces.
3. Gaat met Tosca nadenken over aanpassingen aan de agenda voor
tijdswinst.

1.
2.
3.

Stan

Tosca 1. gaat de uitwerking van het coalitieakkoord doorsturen naar de raad.
2. gaat Petra terug mailen nav de mail naar de bezorgde student.
3. Gaat met Aniek nadenken over aanpassingen aan de agenda voor
tijdswinst.

1.
2.

3.

Tim

Jarno 1. Gaat een post maken OTgen over verwarring na verandering

toetspercentage naar aanleiding van OTgen overleg.

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

voorzitter van de CSR online staan.

1.

2.

Tobia 1. Gaat de update betreffende internationalisering verbeteren in de
notulen.

1.

Dita 1. Gaat samen met Anne de OTgen notulen aanpassen.
2. Gaat de adviesbrief tentamenbeleid Covid aanpassen.

1.
2.
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Roos 1. Gaat een agendapunt schrijven over de uitwerking van de
aanbevelingsbrief.
2. Gaat de opmerkingen van de brief WFC aanpassen.

1.
2.

Dafne 1. Gaat een vergaderstuk maken over de werkafspraken nav de notulen. 1.

George 1. Gaat het jaarplan doornemen met Aniek voor de update taskforces. 1.

Anne 1. Gaat samen met Dita de OTgen notulen aanpassen. 1.

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

1.

Iedereen 1. Dossierhouders: gaan de prijzen van de enquête verdelen.
2. Gaat een stukje schrijven over zijn/haar dossiers voor de evaluatie
van het jaarplan.
3. Gaat werken aan zijn/haar stukje voor de naamsbekendheidsactie.

1.
2.
3.

23. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21:54 uur.
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