
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 18-10-2021

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Laura Overwijk Rodriguez

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. 2 min Notulen OTgen/SR overleg vaststellen Vaststellen

4. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

5. 5 min Updates Update

6. 1 min Mededelingen Informerend

7. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

8. 10 min Jaarplan Presentatie Besluitvormend

9. 15 min Tijdspad enquête van de SR Besluitvormend

10. 15 min Verbouwing Epsteinbar

Beeldvormend

15 min Pauze

11. 10 min Docent Professionaliseringsplan Beeldvormend

12. 10 min Diversity commitment Besluitvormend

13. 20 min Voorbespreken OTMI/SR overleg Besluitvormend

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
Aniek opent de vergadering om 18:52 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- De samenwerkingsovereenkomst is naar de leden van de Raad van Advies (RvA) van de

Studentenraad (SR) gestuurd.

3. Notulen OTgen/SR overleg vaststellen

Wie Wat Gedaan?

SR - Terugkoppeling geven over Canvas m.b.t. de overbodige communicatie

-  Gaat nadenken over mogelijkheden tot vermindering van deze verwarring na

verandering toetspercentage

OTgen - Procedure studieadviseurs voor studenten die zich m.b.t. Corona onveilig voelen
onder de aandacht brengen bij de studenten
- Communiceren naar de coördinatoren dat het type vragen zoveel mogelijk gelijk
getrokken moeten worden over de verschillende tentamens
- Gaat nadenken over mogelijkheden tot vermindering van deze verwarring na
verandering toetspercentage

Template van het OTgen/SR overleg moet aangepast worden, dit zal Jarno doen.

Opmerking over de veiligheid van studenten in de snijzaal: als meer studenten zich onveilig

voelen is het wel handig om te vragen hoe ze dit aan willen gaan pakken.

Opmerking over de melding op Canvas over de procedure bij het onveilig voelen: we zullen

in de gaten houden wanneer de opleiding dit gaat publiceren. Verder moeten we dit zelf ook

doen.

De notulen van het OTgen/SR overleg van 05-10-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat kijken naar aanpassen van de agenda tijdens de vergadering zelf.
2. gaat een gangborrel regelen
4. gaat de poster voor het jaarplan maken

1. gedaan
2. nog niet
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5. gaat de uitnodigingen voor het jaarplan maken
6. gaat het draaiboek voor de jaarplanpresentatie maken
7. gaat een presentatie template maken voor het jaarplan

3. nog niet
4. gedaan
5. gedaan
6. gedaan
7. nog niet

Stan 1. gaat overleggen met Vince over kaart en adresgegevens.
2. gaat kijken naar de verschillen van geld naar DSSD en
studieadviseurs
3. gaat de besproken punten over de evaluatie van de inwerkperiode
verwerken in een overzichtelijk document en zorgen dat het volgend
jaar meegenomen wordt
4. gaat een fotograaf + cadeau regelen voor het jaarplan

1.gedaan
2.nog niet

3.gedaan

4.nog niet
Tosca 1. gaat het agendapunt diversity commitment voorbereiden en

antwoorden zoeken op de vragen
2. gaat uitzoeken uitzoeken of er een dergelijk urenkader is waarin les
gegeven mag worden
3. gaat een gastenboek regelen

1. gedaan

2. gedaan

3. nog niet
Tim

Laura 1. mailt naar MIKpunt/JVT’s voor inventarisatie over hybride
onderwijs

1. onbekend

Jarno 1. gaat factchecken of het klopt dat nu als gevolg van COVID-19 één keer
per week spreekuur zelfstandig gedraaid wordt (m.b.t. het jaarplan)
2. gaat de hapjes en drankjes voor het jaarplan regelen

1.gedaan

2. nog niet
Tobia

Dita 1. gaat het jaarplan in het template zetten en naar de drukker sturen 1. gedaan

Roos 1. gaat het draagvlakonderzoek invullen
2. gaat het stuk MIKpunt en OTmi van jaarplan aanpassen
3. gaat promotie plaatsen over de NSE
4. gaat een nieuwe datumprikker maken voor het weekendje weg (na
januari)

1. gedaan
2. gedaan
3. Hier moet
Laura het
NSE stukje
voor sturen
4. gedaan

Dafne

Anne

DB

Iedereen
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De notulen van 11-10-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op 11-10-2021 hebben Tosca en Stan een SR-dienstencentrum overleg gehad. Wachttijd

pagina zou over ongeveer een maand klaar zijn. DSSD functioneert beter dan ooit sinds Floor
Biemans hoofd Dienstencentrum is, roostering gaat binnenkort ook via de DSSD. Karin
Moors hoort voortaan graag voor het overleg of het nuttig is voor haar om aan te sluiten.
Tosca gaat het nog een keer navragen hoe het precies zit.

- Op 15-10-2021 heeft Dita een gesprek gehad met Albert Kok. Albert dacht dat we een
afspraak hadden om de facultaire begroting door te nemen met zijn jaarplan. Aan het einde
vroeg hij om input vanuit ons, hem verwezen naar Aniek en Stan, zij gaan binnenkort een
afspraak plannen. Daarna de realisatie en begroting doorgenomen. Albert is blij te horen dat
de vergoeding voor de wachttijdstudenten waarschijnlijk UvA centraal kan worden geregeld.
Albert ziet het nut in van een eigen bankrekening en een stichting. Hij wil wel eerst weten of
dit ook bij andere facultaire raden zo is geregeld en gaat na of deze constructie binnen het
AMC kan en mag, wordt nog teruggekoppeld. Begroting is goedgekeurd.

- Op 14-10-2021 is Jarno begonnen met de bijdrage voor de Emphasis-editie. Hij vraagt om
op- en aanmerkingen.

- Op 06-10-2021 heeft Dafne vergaderd met de CoRaad. De CoRaad wil ook meer duidelijkheid
rondom de taken van CoRaad vs. SR rondom de evaluaties van de nieuwe master. Er is wens
tot duidelijkere verdeling, omdat er voor de SR een vergoeding voor staat en voor de CoRaad
niet. Nu is er afgesproken dat Dafne en de OmbudsCo (functie die de nieuwe
masterevaluaties en contactpersoon voor coassistenten is) veel contact gaan hebben met
elkaar. Er moet nog een nieuwe OmbudsCo gekozen worden deze maand.

- Op 12-10-2021 hadden Tosca, Dita en Dafne een masterstudentenoverleg. Cum laude
regeling wordt komende week besproken in het opleidingsteam. Opleiding wil nog niet dat
wij dit peilen onder de studenten, aangeboden om alsnog te doen indien gewenst. Er wordt
voor de nieuwe master gezorgd voor beoordelingen en of iedereen wel het gewenste kan
halen (elke dag één), denken wel dat het even aankijken wordt en dat het zich vanzelf gaat
aanpassen. Affiliaties nog steeds op minder dan 100% door te veel coassistenten, ook nu al
zorgen bij affiliaties vanwege het wegvallen van coschap plekken waardoor er bij anderen
meer ruimte gecreëerd moet worden. Wat betreft examencommissie: ze hadden afgelopen
donderdag (07-10-’21) gehoord dat de SR niet kon helpen met het recruiten van nieuwe EC,
verteld dat Stan hiermee bezig is.

- Op 12-10-2021 heeft Tosca deelgenomen aan een affiliatieoverleg van kindergeneeskunde.
Vraag aan de affiliaties om te inventariseren of zij nog extra coschap plekken konden
creëren, aangezien bij het starten van de Epicurus studenten volgend jaar er een
capaciteitsprobleem zou ontstaan. Geen van de affiliaties heeft plek voor extra coassistenten,
bij het OLVG worden het misschien zelfs minder plekken door lateralisatie. Verder werd er
ook gevraagd naar mensen die bij de portofoliocommissie wilden, maar mensen zijn bang
voor hoge werkdruk aangezien die compensatie aanzienlijk is (18000 euro).
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- Op 12-10-2021 heeft Stan een gesprek met de stuurgroep Epicurus bijgewoond. Hierin werd
het plan van docentprofessionalisering uitgelegd. Tevens werden punten besproken voor het
realiseren van een betere onderwijs cultuur binnen het AMC.

- Op 12-10-2021 heeft Tosca aan Karen Maex (rector magnificus) gevraagd of het niet toch
mogelijk is dat wachttijdstudenten uit het profileringsfonds betaald krijgen en daar gaat ze
achteraan.

- Op 14-10-2021 heeft Tosca gesproken met de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO).
Tosca gaat deelnemen aan een werkgroep over de visie van de UvA op toetsen in brede zin,
o.a. over programmatisch toetsen. Verder is er een visie blended learning gepresenteerd.

- Op 11-10-2021 hebben Roos, Laura en Tim kennismakend gesprek met
Opleidingscommissie MI (OCmi) gehad, met daarbij Yvonne Bulten (secretaris OCmi en
OCgen), Noa Stegeman (student assessor en contactpersoon voor SR), en Danielle Sent. Er is
gesproken over hoe we MI’ers willen gaan betrekken bij de SR, eventueel kiesdistrict etc.
Faciliteiten ging over het verdelen van kwaliteitsgelden op de faculteit voor studiefaciliteiten.
Er is een hele mooie nieuwe collegezaal, maar er is niet genoeg capaciteit voor de derdejaars,
bijvoorbeeld. De OC vindt dat dit een prioriteit moet zijn aankomend jaar. Er schijnt een
aantal jaar geleden een werkgroep kwaliteitsgelden te zijn geweest, en na corona is dit een
mooi project om weer op te pakken. Laura gaat met Aniek bespreken of we dit kunnen
uitzoeken.

6. Mededelingen
- Laura is dit weekend ziek geworden. Ze machtigt Tim

7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. Jaarplan Presentatie (23 minuten)

26 oktober is onze jaarplanpresentatie, het jaarplan is ondertussen gestuurd naar de

drukker, maar de precieze plannen voor de avond zelf staan nog niet vast.

Twee jaar geleden is  besloten dat er drie sprekers zouden zijn, waarvan Daniëlle er één is.

Uiteindelijk hebben Daniëlle, Thomas en Stan gesproken. Dit hebben ze besloten n.a.v. een

stemming. Vorige plenaire vergadering (PV) is kort besproken dat de commissievoorzitters

de stukken van de desbetreffende commissie zouden presenteren, DB het deel

‘overkoepelend’ en Aniek zou de boel aan elkaar knopen. Er zit een groot verschil in het

aantal sprekers van twee jaar geleden en nu (drie vs. vijf). Ook hebben we hier bij de vorige

PV slechts erg kort bij stil gestaan. Op basis van ons initiële plan en het plan van twee jaar

geleden, zijn er 3 opties:
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Optie 1:

Aniek knoopt de boel aan elkaar, Stan/Tosca presenteert het deel ‘overkoepelend’,

commissievoorzitters presenteren het deel van hun commissie.

Voordelen:

- Duidelijke structuur

- Zo was het eerder besproken

- Sprekers hebben de inhoud misschien net iets beter in hun

omdat het ook los in de commissies besproken is.

Nadelen:

- Veel sprekers

- Sprekers hebben zelf niet kunnen kiezen of ze dit wel/niet wilden

Optie 2:

Aniek knoopt de boel aan elkaar en presenteert het deel ‘overkoepelend’,

commissievoorzitters presenteren het deel van hun commissie.

Voordelen:

- Iets minder sprekers

- Redelijke structuur

- Niet veel afwijkend van  zoals we eerder hadden besproken

Nadelen:

- Iets mindere structuur

- Wijkt wel af van zoals we eerder hebben besproken

Optie 3:

Aniek knoopt de boel aan elkaar en presenteert het deel ‘overkoepelend’, 2 anderen

die zich aanbieden/gekozen worden presenteren de rest (onderling verdelen).

Voordelen:

- Weinig sprekers

- Mensen die spreken kunnen hier zelf voor kiezen

Nadelen:

- Wijkt veel af van zoals we eerder hebben besproken

- Weinig structuur
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- Mensen hebben weinig tijd gehad om na te denken over of ze

wel/niet willen spreken

(Extra) Optie 4:

Maar één spreker

Voordelen:

- Rustig

- Een iemand

Nadelen:

-  Je moet lang spreken in je eentje

- Meer voorbereiden

We hebben ongeveer maar 45 minuten voor het spreekgedeelte van de jaarplanpresentatie. Het

jaarverslag is 10 minuten.

Tim en Dita lijkt het als commissievoorzitters prima om hun gedeelte te presenteren. Laura is

aanwezig dus dit kunnen we niet vragen. Wanneer Laura niet wil doen we commissievoorzitters en

iemand anders van de CoMI.

De Studentenraad heeft gekozen voor optie 2 van de presenteermogelijkheden.

Aanloop Jaarplanpresentatie

Tijd (uur) Onderwerp Doel Inhoud Wie Nodig

14.00-15.00 Hapjes Voorberei
den

Ofwel ophalen
bij de cateraar
ofwel
boodschappen
van de
supermarkt

Jarno - Hapjes
- Bestek
- Schalen
- Servetten
- Prikkers
- Dienbladen

15.00-16.00 Epsteinbar
aankleden

Gereed
maken
voor de
borrel

Ep versieren,
hapjes
klaarzetten,
jaarplannen
neerleggen,
prosecco glazen.

Dita
(verantwoor
delijk),
iedereen die
kan komt
helpen

- Versiering
- Gastenboek
- Prosecco-
glazen
- Jaarplannen

16.30-17.00 Samen eten Iedereen

vanaf 17.00 CZ-2 openen CZ-2 Beveiliging Aniek - Telefoon
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klaarmak
en voor
gebruik

bellen voor het
openen van CZ-2,
beamer
aanzetten + ppt,
apparatuur
testen, eerste 2
rijen reserveren
voor bijzondere
gasten

(beveiliging bellen)

vóór 18.30 Drank klaar
in de
Epsteinbar

Prosecco-
glazen
klaarzette
n

Alvast zorgen dat
de glazen klaar
staan voor het
inschenken na
afloop

Jarno - Prosecco
- Glazen
- Dienbladen

Boodschappenlijstje (hoofdverantwoordelijke: Jarno (Tosca, Tim))

Er zijn een aantal dingen die we voorafgaand moeten regelen, hieronder kort een lijstje:

● Hapjes (kaasblokjes, olijven, nootjes, chips)
● Bestek
● Schalen
● Servetten
● Prikkers
● Dienbladen
● Gastenboek
● Prosecco glazen + prosecco
● Tafelrokken (via MFAS, Ivana als contactpersoon)

● Ballonnen

Aniek heeft tappers geregeld, Aniek gaat dit doorgeven aan Ivana. Ook de planning zal kort

besproken worden, evenals de tafelrokken.

Aanvang Jaarplanpresentatie

Tijd (uur) Onderwerp Doel Inhoud Wie Nodig

17.30-18.0
0

Inloop Gasten
ontvange
n
(4 keer)

Stan, Roos,
Tosca, Anne,
Aniek

- Gastvriendelijk-
heid
- Presentatie
staat gereed
- Gastenboek ligt
klaar
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18.00-18.0
5

Welkom Officieel
openen

Welkomstwoord
namens de
Studentenraad

Aniek - Presentatie
gereed

18.05-18.2
0
(+ ca. 5
min
uitloop)

Jaarverslag Presenter
en
jaarversla
g SR
‘20-’21

Sarah??
presenteert het
jaarverslag
2020-2021 en
reikt hun
jaarverslag uit
aan Hans Romijn

SR ‘20-’21 - Jaarverslag
2020-2021

18.20-18.3
0

Bedankwoord Oude
raad
bedanken
voor hun
inzet

Hans Romijn
houdt een kort
woordje over hun
raadsjaar

Hans Romijn

18.30-18.3
5

Voorwoord +
voorstellen

Nieuwe
raad
voorstelle
n

Korte introductie
van het jaarplan +
voorstellen raad

Aniek

18.35-18.5
5
( + ca. 5
min
uitloop)

Jaarplanprese
ntatie

Presenter
en van
onze
speerpun
ten en
doelen

3 sprekers zullen
kort de
overkoepelende
thema’s belichten
en onze plannen
hiervoor

Commissievo
orzitters
(zojuist
besproken)

18.55 Dankwoord Afsluiten
van de
avond

Kort alle sprekers
bedanken; de
gasten uitnodigen
voor de borrel
Jaarplan uitreiken
aan:
- Hans Romijn
- OT GEN & MI

Aniek

18.55 CZ-2
opruimen

Afsluiten
van de
avond

Opruimen van de
papiertjes, alle
apparatuur
afsluiten

Jarno, Roos,
Tim, Aniek,
Dafne
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Bij de collegezaal is een QR-code niet nodig, bij de Epsteinbar wel. Dit is verantwoordelijkheid van

de MFAS.

Aniek gaat aan Hans Romijn vragen of hij een dankwoord voor de oude raad kan doen.

Ontvangen bar: Tosca, Stan, Dita, Laura, Anne.

Het opruimen van de Epsteinbar doen de tappers.

Verder moeten we nog bepalen welke kleding we aan willen doen. Hier drie opties als voorstel:

Optie 1:

Zwarte broek, witte blouse, zwarte blazer

Voordelen:

- Uniformiteit

- Formeel

- Iedereen heeft het

Nadelen:

- Lijkt redelijk op kleren die je draagt naar een begrafenis

- Te formeel?

Optie 2:

Lichte spijkerbroek, witte blouse, zwarte blazer

Voordelen:

- Iedereen heeft het

- Niet te formeel

- Uniformiteit

Nadelen:

- Niet formeel genoeg?

Optie 3:

Zwarte broek, witte blouse

Voordelen:

- Iedereen heeft het

- Formeel

- Uniformiteit
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Nadelen:

- ?

Optie 4:

Lichte spijkerbroek, witte blouse

Voordelen:

- Niet te formeel

- Iedereen heeft het

- Uniformiteit

Nadelen:

- Niet formeel

Optie 5:

Iedereen kiest zelf formele kleding uit (één verantwoordelijke voor afstemming op

elkaar)

Voordelen:

- Formeel

- Speels

- Vrouwen kunnen een rok/jurk aan

Nadelen:

- Niet herkenbaar

- Geen uniformiteit

De Studentenraad stemt voor optie 5 van de kleding. Roos en Dafne zijn samen

verantwoordelijk voor de uniformiteit van de outfits.

De uitnodigingen zijn eruit naar de andere faculteiten.

9. Tijdspad enquête van de SR (6 minuten)

Elk jaar stelt de Studentenraad enquêtes op (twee voor MI, twee voor Geneeskunde:

bachelor en master) om de ervaringen van studenten en problemen in kaart te brengen. De

enquête bevat meestal wat algemene vragen, opleidingsspecifieke vragen en vragen over

specifieke situaties binnen onze dossiers (zoals bijvoorbeeld Honours, mental health etc.).

De enquête wordt gemaakt via EvaSys (het systeem dat ook gebruikt wordt voor de

vakevaluaties). Voorgaande jaren werd deze enquête uitgezet in december en werd dan ook
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de Sinterklaasenquête genoemd of  in januari en dus werd het de Nieuwjaarsenquête

genoemd.

Voor de enquête dit jaar moeten we beslissen in welke periode wij de enquête willen

houden. Hierna zullen  de dossierhouders met de enquête aan de slag gaan binnen hun eigen

commissie.

Optie 1 - Periode december (Sinterklaas)

We starten  de enquête op maandag 30 november en dan twee-vier weken (tot uiterlijk 31

december). We kunnen er dan voor kiezen om de kerstvakantie mee te nemen.

Voordelen:

- We hebben in het nieuwe jaar voldoende tijd om de resultaten te verwerken

en ermee aan de slag te gaan

- Meer tijd tussen onze enquête en de NSE (Nationale Studenten Enquête die

in januari/februari van start gaat)

- Het geeft meteen een goede impuls aan de naamsbekendheid van de

Studentenraad

- Rondom kerst: een goede sfeer

- Veel studenten aanwezig

- Veel studenten vinden het fijn om na een tentamen een enquête in te vullen,

eventueel bij IWO staan om studenten eraan te herinneren.

- Je hebt goede PR kansen (eventueel een bedrukte kerstbal)

Nadelen:

- Studenten zijn meer bezig met Sinterklaas en Kerst

- Het is al snel waardoor we nu moeten beginnen met de voorbereidingen

- In december vinden er ook tentamens plaats, waardoor studenten hun

laatste loodjes vooral hierop leggen en geen aandacht hebben voor de

enquête

- Waarschijnlijk zelf ook druk in deze periode

- Het kost tijd voor de PR commissie om dit op tijd voor te bereiden.

Optie 2 - Periode januari (Nieuwjaar)
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We houden de enquête in het nieuwe jaar, vrijwel direct na de kerstvakantie dus startende

op 4 januari en dan twee-vier weken (tot uiterlijk 31  januari).

Voordelen:

- Meer tijd voor de voorbereidingen

- Studenten zijn niet meer bezig met Sinterklaas en Kerst

Nadelen:

- Onze enquête zit vrij dicht op de NSE (mogelijk zelfs overlap) wat voor de

student als een overkill aan enquêtes kan over komen

- Minder tijd om de resultaten te verwerken en ermee aan de slag te gaan

(mogelijk pas eind maart)

- Er is sprake van een winterdip

- Het is vrij laat, we missen tijd waarin we de enquête kunnen gebruiken

- Opstartproblemen na de vakantie

Tijdspad:

Zes weken ervoor: vragen bedenken per commissie

Vier weken ervoor: vragen uitwerken per commissie

Drie weken ervoor: vragen naar Centrum for Evidence Baced Education (CEBE) zodat zij

ze kunnen checken/tips kunnen geven + laatste

aanpassingen doen op basis van feedback CEBE

Twee weken ervoor: inleveren vragen bij CEBE zodat zij ze voor ons kunnen digitaliseren

Eventueel kunnen we er ook voor kiezen om de gegevens zelf in te voeren. Dan hebben we

wat meer tijd, maar dit kost wel ongeveer een halve dag om in te voeren.

De Studentenraad heeft gekozen om voor de Sinterklaas-enquête te gaan.

Vervolgstappen:

- Definitief tijdspad maken (Stan)

- Afspraak met Hotze Lont voor algemene tips (Stan)

- Rondvragen bij andere gremia of zij nog input hebben (nog te bepalen)

- Aan de slag met het bedenken van vragen (alle commissies onder leiding van de

dossierhouders enquête)

- Als we kiezen voor het zelf invoeren van de vragen, dan afspraak maken met Yvonne

Garst over het invoeren van de vragen (nog te bepalen)
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10. Verbouwing Epsteinbar (13 minuten)

Tijdens dit vergaderstuk zal het hele proces rondom de verbouwing van de Epsteinbar is

verlopen en loopt duidelijk gemaakt worden door middel van een Powerpoint presentatie.

2017-2018: De MFAS kreeg te horen dat de Epsteinbar verbouwd gaat worden.

2018:2019: De Epsteinbar mag blijven maar moet wel verbouwd worden, maar vergeten

in de begroting

2019-2020: Vanuit RvB komt een budget en een locatie waar de MFAS tevreden mee is.

- AMC neigt naar interne bouw (lost probleem waarschijnlijk niet op)

- Per jaar is permanente bouw het goedkoopste

- Momenteel is de Epsteinbar weer geopend en Evidence Based Practice (EBP) is ook

weer opgestart. EBP kan niet op een andere dag dan donderdag.

- Gaat niet samen → probleem moet snel opgelost worden

De Studentenraad bespreekt dit, omdat het probleem nu realiteit wordt. We willen dat de

studenten samen kunnen komen. Verder zorgt het voor een actieve MFAS en dus voor

raadsleden. Het is dus zeker belangrijk voor het vormen van de faculteit. De SR hoeft hier

niet veel aan te doen, behalve het uitoefenen van druk en ons gezicht laten zijn bij

gesprekken hierover. Het is belangrijk om te laten zien dat het ons interesseert.

Op woensdag en donderdagavond zijn er EBP avonden, dus zou de MFAS borrel op dinsdag

plaats moeten vinden en dat betekent dat de externe borrels alleen op maandag en vrijdag

kunnen en de Epsteinbar dus minder tot geen inkomsten meer heeft. Dit is dus geen

mogelijkheid.

De enige partij die voor het isoleren is, is huisvesting. De rest van de partijen, de MFAS en

EBP, vinden dit onrealistisch.

Pauze

11. Docent Professionaliseringsplan (17 minuten)

Tijdens de Stuurgroep Epicurus vergadering van 12 oktober werd het plan van de

opleiding om het aantal docenten binnen de opleiding Geneeskunde te verminderen

gepresenteerd. Dit heeft als doel de docenten professioneler te laten zijn in het geven van
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onderwijs en op die manier de focus van de docenten meer te richten op het onderwijs. (In

plaats van af en toe lesgeven)

Gezien de verandering die de opleiding teweeg wilt brengen, van aanzienlijke grootte is, is

het van belang dat wij als raad hier een duidelijk beeld van hebben. De stuurgroep

Epicurus is erg positief over dit plan, omdat hiermee de kwaliteit van het onderwijs sterk

bevorderd kan worden.

Op de volgende PV gaan we een oordeel vormen over het plan van de opleiding om het

aantal docenten te verminderen en hun takenpakket hiermee uit te breiden.

Er zijn 750 docenten die allemaal een klein beetje onderwijs geven in plaats van minder

docenten die heel veel onderwijs geven. Dit is veel meer dan het nationale gemiddelde. Dit

vindt de opleiding een probleem, want 550 docenten dragen maar heel minimaal bij

aan het onderwijs.

- Nu: 1.3 uur per week met 750 docenten

- Straks: 1 dag per week met 135 docenten. Je krijgt 135 kerndocenten omdat je allemaal

hetzelfde onderwijs geeft en niet 1 werkgroep doen in de zoveel maanden.

De vragen die tijdens de stuurgroep benoemd zijn:

- Hoe komen we tot deze docentenpool? → een antwoord hierop was dat we dit in de

loop van de tijd aantrekkelijk moeten maken, maar hier is geen concreet plan voor.

- Zien jullie minder docenten met meer onderwijs per persoon ook als de weg vooruit?

- Wat zijn de knelpunten bij één docent met één dag per week onderwijs i.p.v. zes

docenten met 1.3 uur onderwijs per persoon per week.

Het doel van de stuurgroep is om dit te realiseren. Wij als Studentenraad kunnen hier

echter een ongevraagd advies over geven. Stan heeft dit vergaderstuk ingediend om ons te

informeren en te inventariseren hoe wij hierover denken.

Dit is een plan voor de curriculumherziening van ongeveer 2025.

Dit plan staat ook in de facultaire begroting.

De opleiding acht het haalbaar dat het nakijken van alle scripties met 135 docenten lukt.

Stan gaat de notulen van de stuurgroep doorsturen naar de Studentenraad.

Ook zal Stan om toelichting vragen over het verschil tussen de hoeveelheden in de
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faculteiten. Stan zal ook extra navragen hoe de financiering per divisie volgens het plan

zal worden.

12. Diversity commitment (16 minuten)

Er is centraal vanuit de Centrale Studentenraad (CSR) een commitment opgesteld dat

diversiteit op de universiteit moet bevorderen. Onze raad heeft nu geen (vorm van) een

diversity commitment, en als wij dit wel zouden willen, zal zoiets zelf opgesteld moeten

worden met eventueel het diversity commitment van de CSR als basis.

Wat de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), de Faculteit

der Economie en Bedrijfskunde (FEB) en de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) in

hun diversity commitment hebben is nog niet bekend, het staat niet op hun site, maar het is

allemaal gebaseerd op het commitment van de CSR.

De opties zijn:

- Geen diversity commitment opstellen

- Een diversity commitment opstellen op basis van dat van de CSR

- Zelf een diversity commitment opstellen

Voordelen:

- Te weinig voordelen voor het maken van een diversity commitment

- Het is goed voor de PR, laat onze behaalde doelen zien

- Het zorgt voor regels en gedachten om voor ons als SR op terug te vallen

- Het laat zien dat wij ons inzetten voor diversiteit

Nadelen:

- Doel van het diversity commitment is niet

- De vraag is of het haalbaar is voor onze faculteit

- Het kost veel tijd, je kan je tijd beter investeren in de vorm van diversiteit

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor het opstellen van

een diversity commitment.

Er zal een commissie opgesteld gevormd worden die gaat kijken naar de inhoud van de

commitment. Dita, Dafne en Tosca zullen hierin deelnemen. Zij zullen ook een tijdspad voor

maken.
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13. Voorbespreken OTMI/SR overleg (20:39 20 minuten)

Opening

1. 2 min Doorlopen actielijst

Wie Wat Gedaan?

OTMI Inplannen fysieke bijeenkomst
met nieuwe CoMI en OTMI.

OTMI Bespreken werving MI
studenten voor SR met PR en
marketingcommissie.

2. 2 min Vaststellen notulen

3. 5 min Mededelingen

4. 1 min Vaststellen agenda

5. 5 min Afwezigheid studenten/docenten door onveilig gevoel (COVID)

Doel: Inventariseren of er vanuit het OTMI geluiden zijn geweest over studenten/docenten die zich

onveilig voelen op de faculteit in het kader van COVID.  Huidig beleid voor deze studenten/docenten

bespreken.

6. 5 min Update plannen MI in de SR

Doel: De Studentenraad zal hier een update geven over de plannen omtrent het gebrek aan een

Medische Informatiekunde student in de raad.

7. 5 min StaVaZa E-Health lab

Doel: Inventariseren wat de stand van zaken is betreft het E-Health lab.

8. 1 min WVTTK

9. 5 min Rondvraag

10. 2 min Nieuwe agendapunten

11. 2 min Nieuwe actielijst

12. Einde vergadering

Pagina 17 van 20
Notulen plenaire vergadering, 18-10-2021



De Studentenraad heeft de agenda van het OTmi-SR overleg voorbesproken.

14. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

15. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Tosca gaat aan de CSR vragen hoe zijn het diversity commitment hebben opgesteld.

Overleg met Hans Romijn en Saskia Peerdeman: betaling wachttijders, collegezaal 2.

OTmi: vragen of er een plan is voor de derdejaarsstudenten van MI-studenten die nu

eigenlijk geen onderwijs hebben in collegezaal 3.

16. Rondvraag
- Stan: Maandag 25 oktober is de opruimdag van de SR-kamer! → is een vergaderverzoek voor

gemaakt.
- Roos: Gaan we ook vrienden uitnodigen voor onze consti? En doen we aan een max i.v.m.

max bedrag gratis drankjes? → iedereen is welkom in de collegezaal, wordt als
onderwijs(activiteit) gezien. In de Epsteinbar mogen er vijf mensen per persoon uitgenodigd
worden.

- Anne: Nogmaals: ik ben 20 oktober niet bij het OTmi, ik zal de notulen wel voorbereiden en
bij toestemming zal de vergadering opgenomen worden en anders zal een van jullie
notuleren, ... wie? → wordt onderling bij CoMI geregeld.

- Dita: is er een pedel voor de consti? → Dita regelt de pedel
- Dita: moeten we allemaal aanwezig zijn bij de UvA brede Programma Onderwijs Logistiek?

→ hoeft niet verplicht, mag wel
- Aniek: Stan en Aniek waren bij een voorzitterstraining. Hier was de conclusie uit dat het DB

te veel vergaderstukken voorbereid. Het DB zal dus vaker gaan vragen of andere raadsleren
de vergaderstukken willen voorbereiden.

17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

18. Nieuwe agendapunten
- Collegezaal 2
- Tijdspad enquête van de SR

- Verbouwing Epsteinbar

- Docent Professionaliseringsplan

- Overkoepelende dossier bespreken en concrete actieplannen hierbij bespreken, voor 1

november, Roos gaat dit voorbereiden

- Facultaire begroting
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- Evaluatie OTmi-SR overleg

- Aanwezigheid co-assistenten op PV

19. Nieuwe actielijst

Aniek 1.gaat een gangborrel regelen
2. gaat een presentatie template maken voor het jaarplan
3. gaat nadenken hoe hybride vergaderen beter kan
4. gaat de Epsteinbar zaken afstemmen met Ivana

1.
2.
3.
4.

Stan 1. gaat kijken naar de verschillen van geld naar DSSD en
studieadviseurs
2. gaat een fotograaf + cadeau regelen voor het jaarplan
3. gaat de vervolgstappen van de enquête uitwerken
4. gaat de vragen uit agendapunt docent professionaliseringsplan
uitwerken + notulen stuurgroep doorsturen

1.

2.
3.
4.

Tosca 1. gaat een gastenboek regelen
2. gaat het nog een keer navragen hoe het zit met de roosting naar DSSD
3. gaat aan de CSR vragen hoe zijn het diversity commitment hebben
opgesteld
4. gaat het diversity commitment uitwerken (+ Dita, Dafne)

1.
2.

3.

4.
Tim

Laura 1. gaat het samenvattende stukje van de NSE MI naar Roos sturen voor
de PR

Jarno 1. gaat de hapjes en drankjes voor het jaarplan regelen

2. gaat de mail in het template van de OTgen-SR overleg notulen

aanpassen

1.
2.

Tobia

Dita 1. gaat het diversity commitment uitwerken (+ Tosca, Dafne)
2. gaat een pedel regelen voor de jaarpresentatie

1.
2.

Roos 1. is verantwoordelijk voor de uniformiteit in de jaarplanpresentatie
outfit
2. gaat een vergaderstuk voor de overkoepelende thema van het
jaarplan voorbereiden (voor 1 november)
3. gaat promotie plaatsen over de NSE van de MI

1.

2.

3.
Dafne 1. is verantwoordelijk voor de uniformiteit in de jaarplanpresentatie

outfit
2. gaat het diversity commitment uitwerken (+ Tosca, Dita)

1.
2.

Anne
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DB

Iedereen 1. doet zijn/haar taak voor de (voorbereiding van de)
jaarplanpresentatie

1.

20. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21.10 uur.
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