
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 20-12-2021

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 18:50 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. 2 min DB update Update

8. 2 min Stemrecht George Besluitvormend

9. 10 min Afronding voor kerstreces Besluitvormend

10. 15 min Incident Voorzitter CSR betreft Proctorio Informerend

11. 20 min OTgen/SR-overleg Besluitvormend

10 min Pauze

12. 20 min OER Oordeelsvormend

13. 20 min Medeondertekening adviesbrief CSR tentaminering en COVID Oordeelsvormend

14. 1 min WVTTK Informerend

15. 2 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 18:55 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- Ulla Remer heeft een adviesbrief gemaild betreft hybride werkcolleges.
- Raad van Bestuur (21.05.157) benoeming directeur bedrijfsvoering divisie 10
- Petra Habets heeft gemaild dat het plan  voor hybride werkcolleges wordt geparkeerd tot de

maatregelen anders toelaten

3. Notulen en actielijst

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

1. nog bezig
2. nog niet

3. gedaan
4. gedaan

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

1. lopend

2. gedaan

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

1. nog niet
2. gedaan

Tim 1. gaat de herverdeling van CoMI doorgeven aan Dafne 1. gedaan

Jarno

Tobia 1. gaat na welke werkcolleges nu allemaal fysiek gegeven worden
2. gaat checken in de evaluatie van WDD-3 van vorig jaar controleren
wat er is gezegd over online onderwijs als het ook fysiek zou kunnen
3. gaat een tweede agendapunt over de Covid-maatregelen schrijven
voor het OTgen/SR-overleg

1. niet
gedaan
2. nog niet
3. gedaan

Dita

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

1. nog niet

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

1. gedaan
2. gedaan

Anne

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

1. nog niet

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

1. gedaan
2. gedaan

3. gedaan
4. gedaan
5. gedaan
6. gedaan

PR 1. gaat de vacature van de moderator delen op de sociale media 1. Ulla regelt
het intern

De notulen van 13-12-2021 zijn besproken en vastgesteld.

Tobia verlaat de vergadering om 19:10 uur.

4. Updates
- Op 15-12-2021 hebben Stan, Aniek en Tosca een overleg gehad met Hans Romijn, Hans van

Goudoever en Saskia Peerdeman. Ze waren allemaal positief over het vastleggen van ons
adviesrecht over de IOO-begroting in het reglement Facultaire Studentenraad. Er is
ingestemd met ons voorstel om bij deze overleggen te zijn met het dagelijks bestuur (DB)
plus betrokken raadsleden. Het plan voor afschalen bij coschappen is hetzelfde als de vorige
golf en Saskia heeft gezegd dat coschappen niet weer worden bevroren. Verder ligt tot nu toe
alles op schema voor het benoemen van een nieuwe opleidingsdirecteur per 1 maart, Saskia
gaat uitzoeken of de raad betrokken kan worden bij het sollicitatieproces. Verder wordt
uitgezocht of de decaan de mogelijkheid heeft om verschuldigd collegegeld vrij te schelden
en zo een beurs krijgen zonder collegegeld te hoeven betalen mogelijk te maken.

- Op 14-12-2021 heeft de PR-commissie besloten om de naamsbekendheidactie te verplaatsen
naar 24 januari tot 4 februari.

- Op 15-12-2021 heeft de Commissie Master (CoMa) een vergadering gehad. OER van de
master is  besproken en het  informeel overleg met Paul van Trotsenburg is voorbesproken.

- Op 14-12-2021 was Tosca bij het affiliatieoverleg. Er is aangegeven dat er nog genoeg
capaciteit is bij kindergeneeskunde om alle coassistenten een volwaardig coschap te laten
lopen. Het Flevoziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum hebben SAS plekken die nog niet
zijn gevuld, ons is gevraagd om dit te promoten naar studenten.

- Op 14-12-2021 heeft de Commissie Medische Informatiekunde (CoMI) een vergadering
gehad. Het OTMI/SR-overleg is voorbesproken, de dossiers zijn herverdeeld, het
voorzitterschap van de commissie is besproken en George is aangewezen als voorzitter.
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Tevens is er een korte overdracht gegeven aan George over de algemene gang van zaken
binnen de SR. Ook is aan George uitgelegd waar de SR mee bezig is en is er een plan de
campagne opgesteld voor het OER-proces.

- Op 15-12-2021 heeft het OTmi/SR-overleg plaatsgevonden. De problemen betreft de
kenmerkende toetsen zijn aangekaart. Het OTMI vertelde dat in jaar 1 hier problemen mee
zijn geweest. Dit academisch jaar is voor het eerst de kenmerkende toets ingevoerd. Deze
toets gaat over stof waarvoor je onderwijs hebt moeten volgen, wil je het tentamen halen. Als
je deze toets dus niet met een 4 zou afronden, zou je de herkansing vrijwel niet kunnen
halen. Momenteel staat het nog in de kinderschoenen en het OTMI zal dit met het CEBE
evalueren. Op basis van deze evaluatie zal in het academisch jaar van 2023-2024 een
eventuele aanpassing komen. We houden elkaar op de hoogte over het verloop van de
kenmerkende toetsen en het OTMI zal bij eventuele aankomende problematiek een passende
oplossing zoeken voor de studenten. Verder hebben we de problematiek bij MI-X2.2
aangekaart. Het OTMI heeft alle problemen die nu nog zouden kunnen worden opgelost
opgelost. Verder zullen ze kritisch zijn bij de evaluatie en beoordelen of het nodig gaat zijn
om de coördinator van het vak komend jaar  te ondersteunen.

- Op 14-12-2021 en 15-12-2021 heeft Tosca een plenaire vergadering (PV) van de Centrale
Studentenraad (CSR) bijgewoond. Er is besloten een ongevraagd advies te sturen over het
disfunctioneren van het Centrale Studenten Stembureau. Verder heeft de CSR een standpunt
tegen het gebruik van de corona-check app op de UvA ingenomen. De CSR is op de tweede
PV geïnformeerd over het incident betreffende informatievoorziening over Proctorio.

- Op 16-12-2021 heeft Tosca een overleg gehad met de Universitaire Commissie Onderwijs
(UCO). Er komt een werkgroep die de mogelijkheden voor implementatie van community
service learning gaat verkennen en definiëren. Een voorbeeld hiervan is een project voor
studiepunten dat op een manier bijdraagt aan de samenleving. Verder zal er worden gekeken
naar een nieuwe definitie van een contactuur in het kader van digitalisering en het contact
tussen student en docent, wat verschilt per onderwijsvorm. Ook is er een werkgroep in het
leven geroepen om te kijken naar eventuele oplossingen voor de problemen met
capaciteitsgebrek.

5. Mededelingen
- Aniek zal bij de DB-update de spoed situatie van Corona toelichten.
- Aniek maakt de regels voor online vergaderen duidelijk.

6. Vaststellen agenda
Agendapunt 11, 13 en 14 zullen ook besluitvormend besproken worden.
Er zal een agendapunt worden toegevoegd, namelijk de online promotie van de enquête.
De pauze zal na het agendapunt van de OER plaatsvinden.

7. DB update
Er heeft gister een spoedoverleg plaatsgevonden over Corona. Praktisch onderwijs gaat door,
waarbij het verplicht is om een mondkapje op te hebben. Verder stopt het fysieke onderwijs.
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Er zijn in de bachelor geneeskundestudenten die gemeld hebben kwetsbaar te zijn, zij
mogen bij praktisch onderwijs zelf patiënten kiezen en tentamens online maken. Het OTMI
verwacht geen knelpunten. Het OTgen gaat in overleg over de knelpunten bij de bachelor
geneeskunde en heeft aangegeven dat bij de master fysiek onderwijs niet meer gestopt kan
worden. Ze gaan inventariseren welk onderwijs online zou kunnen worden gegeven en wat
absoluut noodzakelijk fysiek moet. De nieuwe regel is al het onderwijs online tenzij dit
mogelijk is zoals bijvoorbeeld verplicht lichamelijk onderzoek. Voor de tentamens komen
stewards die bij de IWO-zalen de 1,5 meter bewaken en er komen tenten voor het
IWO-gebouw waar studenten kunnen wachten voordat ze hun tentamen kunnen maken. De
tentamenzalen zelf zullen misschien eerder opengaan, zodat de stroom studenten die naar
binnen gaat beter verspreid is. De universiteitsbibliotheek, medische bibliotheek en de
lokalen voor derdejaars studenten blijven toegankelijk voor studenten die thuis niet kunnen
studeren. Er zal weer promotie komen voor de 1,5 meter, maar deze zal niet zo uitgebreid
worden als voorheen. Het online onderwijs kan op tijd geregeld worden en voor de
medewerkers, waaronder de Studentenraad ook valt, geldt dat ze thuis moeten werken. Er
komt communicatie waarin duidelijk wordt aangegeven wat wel doorgaat, werken bij
boosterprikstraten wordt gepromoot en duidelijk de richtlijnen voor kwetsbare studenten
aangegeven wordt. De studentenbalie sluit en de J0-ingang blijft open. De infographics over
vitaliteit en het initiatief van de psychologiestudenten wordt gepromoot. Dinsdag 4 januari
zal het volgende overleg plaatsvinden.
De infographics van mentale gezondheid zullen weer gedeeld worden door de
PR-commissie.

Tobia neemt om 19:27 uur deel aan de vergadering.

8. Stemrecht nieuw raadslid (3 minuten)
George In der Maur is aangenomen als raadsassistent, volgens het huishoudelijk reglement
heeft een raadsassistent geen stemrecht, tenzij de raad hier anders over beslist. Dit is de
eerste PV waar George aanwezig is, dus zullen wij stemmen of hij stemrecht krijgt.

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

stemrecht aan George in der Maur als raadsassistent.

9. Afronding voor kerstreces (9 minuten)
Over de volgende zaken moeten we afspraken maken: mail, bereikbaarheid, de eerste PV en
de bereikbaarheid van het DB.

Mail: Tijdens het reces heeft de SR in principe vakantie en hoeven niet al onze mailtjes

beantwoord te worden. Hiervoor is een automatisch antwoord handig. In de

studentenraadsmail zal een automatisch antwoord komen waarin wordt verteld dat door het

reces het antwoord vertraagd kan zijn. Hoewel we in een reces zitten is het belangrijk om
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ongeveer om de dag een blik te werpen op je mail, zodat we belangrijke mails niet missen.

Verder is Tosca van 28 december tot en met 3 januari op wintersport en is daardoor erg

slecht bereikbaar. De vraag is dus wie tijdelijk de studentenraadsmail kan overnemen in die

periode. Tosca zal een korte overdracht geven over de mail. Er wordt niet veel mail verwacht,

alleen spoedmail zou gemaild kunnen worden.

Bereikbaarheid: Hoewel bereikbaarheid niet verwacht wordt, kunnen er situaties

voordoen, waarbij er toch van de SR verwacht wordt bereikbaar te zijn. Vorig jaar is er

afgesproken dat men wel verwacht werd de zakelijk groepschat bij te houden, waarin

belangrijke mails gedeeld worden, zodat de bereikbaarheid naar externen voldoende blijft.

Verder was het DB voor belangrijke personen telefonisch bereikbaar. Willen wij deze

afspraken overnemen?

Eerste PV: Ons reces duurt tot en met 9 januari. De eerste PV is 10 januari al. Om deze PV

goed te laten verlopen is het van belang dat de agenda en vergaderstukken op tijd worden

ingediend, updates, post in/uit, mededelingen, rondvraag en afspraken op tijd worden

ingevuld en dat de PV goed wordt voorbereid.

Er zal geappt worden als er een belangrijk mailtje gestuurd is. Dit zullen alleen spoed

mailtjes zijn. DB zal in hun automatische antwoord een ander telefoonnummer noemen

wanneer iedereen op vakantie is. Als er een crisis situatie plaatsvindt om reden van de

omikron-variant/covid en de master hierdoor in gevaar komt, moet de CoMa op zichzelf

keuzes kunnen maken en is er twee uur de tijd om te reageren. Als dit niet lukt, zal de mail of

informatie zonder jouw toezegging verstuurd worden. Iedereen die bij een spoedoverleg kan

zijn, moet proberen erbij te zijn.

Jarno zal in de wintersport van Tosca de mail overnemen. Verder nemen we de ideeën die

hierboven benoemd zijn over en deze plannen worden gebruikt tijdens het kerstreces.

10. Incident Voorzitter CSR betreft Proctorio (15 minuten)
Ter voorbereiding van het eerste FSR/CSR-overleg van 5 oktober 2021 werden de
(vice)voorzitters gevraagd om informatie betreffende Proctorio. De informatie die werd
gevraagd was het aantal studenten dat Proctorio destijds op alle faculteiten had gebruikt en
hoeveel studenten destijds nog steeds gebruik maakten van Proctorio. Ook werd er gevraagd
om de instructies die studenten hebben gekregen over Proctorio en of studenten de
instructie hebben gekregen de Proctorio plug-in te verwijderen. Tijdens het overleg is de
vraag gesteld wat de reden was voor het opvragen van deze informatie. Er werd ons verteld
dat op dat moment daar nog niks over verteld kon worden. Ook werd er gevraagd of het
verstandig was om de plug-in te verwijderen, het antwoord daarop was nee. We kregen te
horen dat we bij het opvolgende FSR/CSR-overleg meer informatie hierover zouden krijgen.
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Bij het tweede FSR/CSR-overleg (op 9 december 2021) werd gevraagd om de beloofde

toelichting. Ons werd verteld dat de informatie vertrouwelijk was en we de opvolgende

maandag bericht zouden krijgen inclusief includerende verdere informatie betreft Proctorio.

Tijdens dit overleg is er doorgevraagd naar de vertrouwelijkheid van deze kwestie.

Uiteindelijk werd ons duidelijk dat Proctorio ethisch gehackt was en het lek ondertussen

gedicht was. Ook werd ons verteld dat de vraag om vertrouwelijkheid van deze zaak vanuit

het College van Bestuur (CvB) kwam en ons werd gevraagd om het gegeven voor ons te

houden tot en met maandag 13 december om 17:00 uur. Gezien de vraag vanuit de CvB zou

komen, heeft Aniek besloten dit tijdelijk vertrouwelijk te houden tot maandag 13 december

17:00 uur. De FEB gaf aan reeds een brief naar hun decaan te hebben gestuurd waarin ze een

pleidooi gaven om Proctorio vaker te gebruiken. De Faculteit der Rechten (FdR) en Faculteit

der Economie en Bedrijfskunde (FEB) gaven aan erg veel studenten te hebben die nog steeds

Proctorio gebruiken die tevens in de nabije toekomst Proctoriotentamens hebben staan.

Bovendien is benoemd dat de FSR’en niet in hun goede geweten de brief die de CSR heeft

gestuurd betreft tentaminering en Proctorio plenair kunnen bespreken zonder de op tafel

gekomen informatie te delen. De deadline voor het ondertekenen van de brief werd hierdoor

verplaatst. Tevens is er een overleg gepland op dinsdag om 17:00 uur om de kwestie met de

complete informatie nogmaals te bespreken.

Uiteindelijk heeft de voorzitter van de CSR Aniek na het overleg gebeld en vertelde hij dat de

informatie op dinsdag 14 december om 17:00 uur zou komen i.p.v. maandag 13 december

om 17:00 uur. Om deze reden heeft Aniek destijds besloten om het agendapunt over de brief

van de CSR een week uit te stellen.

Tijdens het overleg van dinsdag 14 december om 14:00 uur kwamen de volgende

bevindingen op tafel:

- Het bleek dat de vraag om vertrouwelijkheid niet vanuit de CvB kwam, maar vanuit

RTL. RTL wilde niet dat hun ‘scoop’ verloren ging door het eerder vrijkomen van de

informatie;

- Het bleek dat de Plug-In van Proctorio wel verwijderd had moeten worden door

studenten;

- Het bleek dat de CvB later wist van de hackbaarheid van Proctorio dan de voorzitter

van de  CSR.
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- Het bleek dat de informatie die de FSR’en in vertrouwen hebben gegeven aan de CSR

gebruikt zijn voor een externe partij (RTL) zonder dat de FSR’en hiervan op de

hoogte waren.

De voorzitter van de CSR is gewezen op de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk

onderzoek (WHW). Een van de taken van Studentenraden is het bevorderen van

openbaarheid: ‘De raad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling

overleg in de universiteit’ (artikel 9.32 lid 3). Naar het inzien van de aanwezigen van het

overleg op dinsdag 14 december, heeft de voorzitter van de CSR zich hier niet aan gehouden.

De voorzitters van de FEB en FdR gaan met de CvB in gesprek over de voorgedane situatie en

het functioneren van de CSR-voorzitter. Tevens zal de CSR-voorzitter de FSR’en voorzien van

alle additionele informatie betreft deze situatie.

De voorzitter van de CSR heeft deze informatie, toen hij deze heeft gekregen, niet plenair met

de hele raad noch met het DB van de CSR besproken. Dit voorval wordt in januari intern

geëvalueerd.

Woensdag 15 december is Aniek gebeld door de voorzitter van de CSR en is op persoonlijke

titel gevraagd hoe zij er nu tegenover staat. Ze heeft haar zorgen geuit betreft het

functioneren van de CSR-voorzitter. Ook heeft ze aangegeven dat ze niet zozeer denkt dat het

voorval is ontstaan door kwaadwillendheid, maar uit onkunde en onwetendheid. Ze heeft de

bal bij de CSR-voorzitter gelegd om deze relatie te herstellen. Verder heeft ze haar

ontevredenheid geuit over de verdere aanpak van de CSR-voorzitter. Naar Aniek haar inziens

had de CSR-voorzitter eerder zijn excuses moeten aanbieden, minder smoesjes voor zijn

wangedrag moeten geven en meer moeten luisteren naar de zorgen die de FSR’en uitten.

Hoe de veiligheid van Proctorio is beoordeeld door de UvA is als volgt:

Bij de keuze en implementatie van Proctorio door de UvA, begin 2020, is er gekeken naar en

getest op mogelijke privacy en security issues met Proctorio en de bijbehorende Plug-In.

Daarbij is Proctorio gevraagd om een onafhankelijk pentest uit te laten voeren op hun

infrastructuur en de browser plugin. Ook is Proctorio ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is

dé mondiaal erkende norm voor informatiebeveiliging. In dit zorgvuldig doorlopen traject

zijn op dat moment geen kwetsbaarheden aangetroffen.

In verband met een veiligheidsmelding heeft de UvA contact opgenomen met Proctorio. Het

blijkt hier te gaan over een kwetsbaarheid in de Browser plugin die een security researcher

heeft gemeld bij Proctorio op 17 juni 2021. Proctorio heeft deze melding direct onderzocht
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en op 24 juni 2021 een nieuwe versie van deze plugin uitgebracht. De security researcher

heeft op 3 augustus bevestigd dat de kwetsbaarheid was opgelost in de versie van 24 juni.

Er zijn bij de UvA geen indicaties dat de kwetsbaarheid in de plugin ook daadwerkelijk is

misbruikt. Tot op heden zijn er ook bij de UvA geen meldingen binnengekomen naar

aanleiding van de Proctorio browser plugin en de Uva heeft gelukkig geen indicatie dat

gegevens van studenten op straat zijn komen te liggen of dat zij bespioneerd zouden zijn.

Bij de ingebruikname van Proctorio zijn er risicoanalyses en Data Protection Impact

Assessments uitgevoerd en voorgelegd aan de Chief Information Security Officer (CISO) en

de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Op basis daarvan zijn afspraken gemaakt met de

leverancier over o.a. het regelmatig uitvoeren security audits, het verkrijgen en houden van

een ISO 27001 certificering en het omgaan met gevoelige data.

Op dit moment is de genoemde kwetsbaarheid opgelost. Mocht er toch een risico zijn dan zal

de UvA dat direct opnieuw beoordelen en op basis van die analyse besluiten over de

toekomst van Proctorio aan de UvA.

De veiligheidscheck van Proctorio is centraal en dus niet facultair geregeld. Of onze faculteit

afwist van de ethische hack is onbekend.

De voorzitter van de CSR heeft inmiddels een brief met zijn excuses gestuurd die de hele

raad heeft ontvangen.

Voor de volgende keer is het belangrijk om binnen de Facultaire Studentenraad geen

vertrouwelijke informatie meer te houden. Als voorzitter ben je aanspreekpunt van de hele

FSR en zal deze informatie gedeeld moeten worden.

De SR vindt het belangrijk om duidelijk te maken dat deze situatie niet door de beugel kan.

Verschillende opties liggen op tafel. We zouden een formele brief kunnen schrijven, waarin

we ons ongenoegen uiten. Deze zouden we zelf kunnen sturen, of in samenspraak met

andere faculteitsraden van de UvA. Een voordeel van zelf een brief schrijven is dat wij de

meeste regie hebben over wat er in de brief komt te staan. Een voordeel van een brief

schrijven in samenspraak met andere faculteitsraden is dat het bericht dat we over willen

brengen sterker is. Uiteindelijk hebben we besloten dat we  het liefst met alle Facultaire

Studentenraden de brief schrijven, mits iedere FSR hieraan meedoet. Als dit niet zo is, zullen

we een eigen brief schrijven. We zullen de FEB en de FdR informeren door middel van het

sturen van de brief.
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Verder willen we als Studentenraad de studenten informeren over wat er is gebeurd, dit om

een transparant beleid te voeren. Er zal gepost worden dat er meer informatie te vinden is

op de SR-site.

In de brief biedt de voorzitter zijn excuses aan voor het niet eerder delen van de informatie

over het gevonden lek en zijn initieel defensieve houding. Verder staan er enkele punten in

die onderdeel zijn van een strategie om transparanter te worden, zoals meer

voorzittersvergaderingen met de voorzitters van elke facultaire raad.

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

het schrijven van een brief in samenspraak met alle FSR’en waarin we ons ongenoegen uiten

betreffende bovengenomende situatie, mits allen FSR’en deze brief zullen ondertekenen. Als

dit niet zo is, zullen we een eigen brief schrijven en de FEB en FdR informeren over deze

brief.

Tosca gaat vragen  aan de andere Facultaire Studentenraden of zij mee willen werken. Als de

FSR’en niet mee doen, zullen Aniek en Tosca de brief schrijven.

Pauze

20:28 uur aanvang pauze
20:40 uur herstart vergadering

11. Voorbereiden definitieve versie OTgen/SR-overleg (20 minuten)
Het volgende OTgen/SR-overleg zal 21-12-2021 plaatsvinden, de agenda zal nu definitief
gemaakt worden

De verschillende bijlagen bevatten de vergaderstukken:
1. Mental Health (Dita)

2. COVID-angst (Tim)

3. Werkgroepen die fysiek kunnen, moeten ook fysiek (Tobia)

4. Bezwaartermijn tentamens (Tosca)

5. Canvaspagina SR (Stan)

Dit agendapunt zal geparkeerd worden om eerst de tentaminering te bespreken.

12. OER (7 minuten)
Op dit moment is het zo dat wanneer een student aan het einde van de bachelor nog één vak
open heeft staan, dan moet deze student zich voor een extra jaar inschrijven om dit laatste
vak nogmaals te volgen. Het voorstel is om een regeling in de OER te krijgen waardoor
studenten in deze situatie een extra herkansingsmogelijkheid krijgen om dit vak nog te
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halen. Deze regeling bestaat onder andere al voor de studies Economie en Bedrijfskunde en
Bèta-gamma van de UvA.

Argumenten voor:

- Scheelt veel zorgen en stress voor studenten

- Scheelt veel kosten

- Vermindert het aantal recidivisten op de opleiding

- Student zit niet tegen zijn of haar wil in een jaar te wachten op het behalen van zijn

of haar diploma

- Het scheelt de student een jaar wachttijd

Argumenten tegen:

- De opleiding moet een extra tentamen maken

Op de VU hebben ze deze regeling ook, zelfs nog met een mondelinge mogelijkheid tot

herkansen na de mogelijkheid.

Dit agendapunt wordt plenair besproken, omdat dit meerdere opleidingen betreft. Het is

voor de prioritering in het OER-proces belangrijk om in ons achterhoofd te houden dat dit

misschien niet makkelijk uit te voeren is voor de opleiding.

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

het aandragen van een extra herkansingsmogelijkheid aan het einde van de

bachelorperiode voor studenten die nog één vak open hebben staan in de OER (voor alle

opleidingen).

13. Medeondertekening adviesbrief CSR tentaminering en COVID
De raad heeft een verzoek tot medeondertekening ontvangen van de CSR, hieronder te
lezen:

De Centrale Studentenraad (hierna: CSR) stuurt u dit ongevraagde advies dat reeds met de

grootst mogelijke spoed naar het CvB is gestuurd, omdat onmiddellijk handelen in de

huidige situatie cruciaal en vereist is. Wij vragen u of u het eens bent met de twee

aangereikte oplossingen zoals vermeld op de tweede pagina. Bovendien vragen wij u of u

deze twee mogelijkheden kunt voorleggen aan uw decaan en of u deze brief wilt

ondertekenen.
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Wij vinden het roekeloos en simpelweg onaanvaardbaar om studenten in een situatie te

brengen waarin zij moeten kiezen tussen hun eigen veiligheid en die van hun

medestudenten en hun studiesucces. Wij vragen het CvB dan ook om niet alleen de

richtlijnen van de overheid te volgen, maar om proactief te zijn en de decanen en daarmee de

opleidingscoördinatoren, op te dragen om één van de geboden oplossingen aan te bieden.

De twee aangereikte oplossingen die worden genoemd zijn:

1. Bied studenten met Covid-gerelateerde klachten of andere Covid-gerelateerde

redenen van afwezigheid de mogelijkheid om het tentamen gelijktijdig online af te

leggen

2. Bied een extra herkansingsmogelijkheid vóór de normale herkansing en dichter bij

de oorspronkelijke examendatum voor studenten die het examen niet konden

bijwonen vanwege Covid-gerelateerde problemen

Deze brief is geschreven en verstuurd voordat de hele CSR wist van het lek dat was gevonden

in proctorio.

Overnemen aangedragen brief:

Argumenten voor:

- Solidair

- Goed voor studenten die zich niet veilig voelen

Argumenten tegen

- De brief propageert het gebruik van proctorio

- Niet faculteitsspecifiek

Het zelf schrijven van een brief:

Argumenten voor:

- Geeft het eigen standpunt meer weer

- Specifiek voor de faculteit

Argumenten tegen

- Niet solidair
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- Wij behandelen dit al op het OTgen, kan dubbelop lijken

Geen brief schrijven:

Argumenten voor

- Punt een wordt al gedaan. Aniek heeft gisteren een update gekregen dat kwetsbare

studenten het tentamen online af mogen leggen

- Beide punten kunnen op andere manieren aangedragen worden

Argumenten tegen: geen.

In de brief wordt proctorio gepropageerd, hier worden wij als SR niet warm van. Ook vinden

wij de brief inhoudelijk niet sterk. We willen de opleiding informeren over de komst van de

brief, omdat we blij zijn met de manier waarop het toetsen nu gaat. Wel willen we dat de

communicatie naar studenten beter wordt, omdat de gang van zaken betreft tentaminering

nu blijkbaar niet duidelijk genoeg is bij studenten.

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

tegen en drie stemmen onthouding tégen het ondertekenen van de brief uitvoeren.

We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en we willen niet dat mensen moeten

komen naar een tentamineringsmoment als ze zich hier niet goed bij voelen. Gezien de

oplopende cijfers van de omikron-variant, zou je het ook als zeer onveilig kunnen zien om

met driehonderd mensen in een tentamenzaal te zitten. We vinden wel dat we moeten

meenemen dat er veel studenten zijn die het wél fysiek willen maken. Bovendien is er meer

kans op fraude bij een online tentamen. Dit benadeeld studenten die geen fraude plegen bij

een tentamen.

Uiteindelijk willen we fysiek tentamineren, maar wel met duidelijke en goede mogelijkheden

voor mensen die dit niet willen.

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

twee stemmen tegen en twee stemmen onthouding vóór het het goedkeuren van fysiek

tentamineren mits studenten met een lage drempel (het schrijven van een korte motivatie)

het tentamen op een andere manier kunnen maken.

Pagina 13 van 15
Notulen plenaire vergadering, 20-12-2021



Dit standpunt zal besproken worden op het OTgen/SR-overleg.

14. Online promotie van de enquête
Het is belangrijk dat de enquête meer online gepromoot wordt, nu alles online is. Alles zal in
de Whatsapp groepen gegooid worden en eventueel op de Facebook. Promo team gaat
hiernaar kijken. Dita gaat kijken naar de inlog van de Facebook pagina.

15. WVTTK

Er is verder niks ter tafel gekomen

16. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

17. Rondvraag
- George: Zijn er concrete zaken die ik moet regelen? → George krijgt nog een sleutel en gaat

zijn gegevens doorsturen naar Tosca om de betaling te regelen.
- Dita: Wie gaan er mee naar het Nationale Coassistenten Congres (kaart verkoop is op 3

januari)? → iedereen gaat appen naar Dita
- Dita: Hoe staat het ervoor met het afscheidscadeau voor Hans Romijn? → er wordt een

bloemetje en een kaartje bij het Raad van Bestuur bezorgd. Tosca gaat ook nog een goede
fles wijn regelen.

- Dita: Datumprikker voor groepsbindingsactiviteit is mislukt, favoriete datum (zaterdag 26
februari) kunnen Anne en Tobia niet. Zal ik een nieuwe prikker maken, met als eerste
mogelijkheid pas in juni of zullen we deze prikken? → Het zal plaatsvinden op 26 februari

- Dita: Laatste meubels bij de Ikea halen gaat niet door i.v.m. de nieuwe maatregelen. Een
nieuwe datumprikker zal volgen.

- Dita: Ons weekend staat op 28 januari gepland, laten we het doorgaan? En zo ja, wie gaat het
boeken? → DB is dit aan het regelen. George laat nog weten of hij kan.

- Aniek: Willen we promotie maken voor dry january? → Ja, dit zal gedeeld worden.

18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

19. Nieuwe agendapunten
- Betaling wachttijders

20. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Tosca)
2. gaat de brief schrijven betreffende de voorzitter van de CSR, samen
met Tosca, als de andere FSR’en niet mee willen werken.

1.
2.
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Stan

Tosca 1. gaat de besluitenlijst bijwerken
2. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Aniek)
3. zal een korte overdracht geven over de mail aan Jarno
4. zal de notulen aanvullen zodat de brief van de voorzitter van de CSR
nog nader wordt toegelicht in de notulen
5. gaat vragen  aan de andere Facultaire Studentenraden of zij mee
willen werken aan de brief naar de voorzitter van de CSR
6. gaat de brief schrijven betreffende de voorzitter van de CSR, samen
met Aniek, als de andere FSR’en niet mee willen werken
7. gaat een goede fles wijn regelen voor Hans Romijn

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
Tim

Jarno 1. zal in de wintersport van Tosca de mail overnemen 1.

Tobia 1. gaat de evaluatie van WDD-3 van vorig jaar controleren wat er is
gezegd over online onderwijs als het ook fysiek zou kunnen

1.

Dita 1. Dita gaat kijken naar de inlog van de Facebook pagina. 1.

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

1.

2.

Dafne

George 1. gaat zijn gegevens doorsturen naar Tosca om de betaling te regelen
2. gaat laten weten of hij bij het weekendje weg kan zijn

1.
2.

Anne

DB 1. gaat een vergaderstuk maken over de digiborden en het delen van de
adviesbrieven
2. zal in hun automatische antwoord een ander telefoonnummer
noemen wanneer iedereen op vakantie is

1.

2.

Iedereen

PR 1. gaan de infographics van mentale gezondheid delen
2. gaat kijken naar de promotie van de enquête
3. gaat promotiemateriaal maken voor dry january

1.
2.
3.

21. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 22.31 uur.
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