
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 20-06-2022

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Jarno de Haas, Dita Bolluyt, Roos van Rhijn,
Dafne Umans, George In der Maur

Afwezig Tim van der Putten

Gast

Notulist Fabiënne Meurs

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. 1 min Mededelingen Informerend

5. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

6. 2 min Term voor recidivisten Besluitvormend

7. 10 min Definitieve vergaderstukken OTMI/SR-overleg Besluitvormend

8. 10 min Kaderbrief UvA 2023 Besluitvormend

9. 20 min Artikel Professioneel Gedrag Oordeelsvormend

10. 10 min Updates Update

11. 5 min DB update Update

15 min Pauze

12. 10 min OER bachelor geneeskunde Besluitvormend

13. 15 min Agenda OTgen/SR-overleg Besluitvormend

14. 10 min Verplicht onderwijs in de master Besluitvormend

15. 20 min Kaderbrief Oordeelsvormend

16. 1 min WVTTK Informerend

17. 10 min Rondvraag Informerend

18. 5 min Evaluatie PV Informerend

19. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

20. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

21. Einde vergadering Om 21.25 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. Post in/uit en afspraken
- Er is geen post in/uit geweest.

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. Gaat vragen of algemeen directeur een UvA-functie betreft of ook
geharmoniseerd wordt
2. Gaat agenda informeel overleg Albert/Saskia/Hanneke/SR sturen
3. Gaat de agenda versturen naar OTgen voor het OTgen/SR-overleg
4. Stuur ook aparte tabellen voor bachelor en master naar de OTgen
5. Gaat een gesprek aan met Denise Dijkstra om te bespreken wat
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation (EBIDTA)
precies inhoudt en of de personeelsstop effecten heeft, en zo ja, welke.
6. Meet de vergadertafel en geeft maten door aan Dita
7. Aniek gaat de situatie over het positief adviseren bestuursreglement
kort beschrijven in overdrachtsbestand
8. Aniek gaat de definitieve versie van de begrotingscyclus maken en
deze sturen naar de betrokkenen
9. Gaat aan de vorige FSR vragen hoe de discussie over het ontbreken

van onderwijs in de kaderbrief is afgelopen

10. Gaat een afspraak plannen met de nieuwe raad over de begroting

1.gedaan
2.gedaan
3.gedaan
4.gedaan
5.gedaan
6.gaat Dita
doen
7.nog niet
8.gedaan
9.nog niet
10.nog niet

Stan 1. Gaat een verdeling maken voor het aanpassen van het
overkoepelende inwerkboek van de SR
2. Gaat voor Fabiënne een badge regelen en uitbetaling regelen.
3. Gaat aan Dita vragen of het financieel mogelijk is om een huisje van
1820 euro in Drenthe te boeken voor het weekend.
4. Gaat aan de slag met de aanbevelingsbrief van de decaan als
promotie voor raadsleden.

1.nog niet
2.nog niet
3.nog niet
4.nog niet

Tosca 1. Gaat het vergaderstuk over sociale veiligheid schrijven voor het
OTgen/SR-overleg
2. Gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje opgehangen
worden
3. Gaat het besluitenboek in orde maken
4. Gaat de presentatie voor het jaarverslag plannen

1.gedaan
2.nog niet
3.bezig
4.bezig
5.gedaan
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5. Gaat aan Sabrine vragen of zij document over aanwezigheid, die zij
had uitgevraagd, kan mailen

Tim 1. Bepalen wie de besluitenlijst gaat invullen voor het
OTgen/SR-overleg

1. onbekend

Jarno 1. Gaat het vergaderstuk over de motivatie van studenten voor het

OTgen/SR-overleg schrijven

2. Gaat naar andere locaties kijken voor het huisje voor het weekend.

1.gedaan
2.gedaan

Dita 1. Gaat de besproken meubels bestellen (samen met George en Jarno) 1.bezig

Roos

George

Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

DB

Iedereen 1. Gaat kijken welke dossiers er precies zijn in het jaarverslag
2. Gaat zijn/haar deel schrijven in het jaarverslag
3. Gaat informeel aan de slag met het feit dat vacatures niet genoeg
ingevuld worden.

1. CoMi nog
niet
2.bezig
3.nog niet

CoBa 1.

PR 1. Gaat de top 10 brief delen op de sociale media 1.gedaan

De notulen van 13-06-2022 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
- Tim machtigt Jarno.

5. Vaststellen agenda
Het vergaderpunt ‘definitieve versie vergaderstukken OTgen/SR-overleg’ gaan we deze
plenaire vergadering niet bespreken, aangezien dit overleg niet doorgaat.

6. Term voor recidivisten
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Het OTgen heeft aan ons gevraagd of wij willen nadenken over een alternatieve term voor

recidivisten, omdat er een negatieve smaak aan de term zou zijn komen te zitten in de

afgelopen jaren.

Dafne denkt dat er alleen wat aangepast moet worden als er daadwerkelijk iets mee gedaan

gaat worden. Aniek en Stan vinden het een goed idee om te term helemaal af te schaffen. Je

zou ze studenten zo minder in hokjes stoppen. Volgens George moeten deze studenten een

naam krijgen, omdat je er anders niet over kan praten. Tosca zegt dat de term ‘recidivist’ ook

in de onderwijs- en examenregeling (OER) en andere regelingen staat. Er zou daarom veel

aangepast worden om de term te veranderen en dit vindt ze te veel gedoe voor wat de

aanpassing op zou leveren. Dafne denkt dat recidivisten op andere faculteiten als ‘student’

worden gezien en niet als ‘recidivist’.

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

één onthouding en één tegen het behouden van de term recidivisten.

7. Definitieve vergaderstukken OTMI/SR-overleg

George gaat mailen naar het OTMI dat er geen vergaderpunten zijn en vragen of het overleg

dan niet plaatsvindt.

Indien het overleg niet doorgaat, gaat Aniek Erik Joukes mailen (opleidingshoofd Bachelor

Medische Informatiekunde) om een nieuwe afspraak in te plannen.

8. Kaderbrief UvA 2023

De CSR heeft ons gevraagd of wij input hebben voor de kaderbrief van de UvA. Het is aan ons

om te bepalen of en wat voor input wij hierop hebben.

Er is aan de CSR een instemmingsverzoek gevraagd voor de kaderbrief van de UvA. De CSR

heeft ons de mogelijkheid gegeven om input te leveren betreffende deze kaderbrief om onze

meningen, dan wel opmerkingen mee te nemen in het antwoord.

Het is aan ons om te kijken of wij aan- opmerkingen hebben op deze kaderbrief zodat onze

faculteit op de juiste manier hierin meegenomen wordt.

De CSR krijgt zowel de facultaire begroting als de UvA begroting in één keer voorgelegd. De

adviesperiode van de facultaire begroting wordt ingekort naar twee weken, zodat er op

centraal niveau genoeg tijd is om de decentrale adviezen mee te nemen.
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Matching en Stimulering Europees Onderzoek (SEO) zouden als kritische punten worden

aangedragen aan de CSR, zodat zij dit kunnen meenemen in hun komende vergadering.

Aniek gaat hierover een brief naar de CSR sturen.

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

een één stem blanco voor het aandragen van de hierboven genoemde punten op de

kaderbrief.

9. Artikel Professioneel Gedrag

Sinds 2010 bestaat het ‘iudicium abeundi’ en kunnen disfunctionerende

geneeskundestudenten worden weggestuurd. Maar nog steeds komt het voor dat studenten

die dat niet verdienen een artsendiploma krijgen. De examencommissies geneeskunde zijn

met een plan gekomen.

De geplande aanpak van het Landelijk Overleg Examencommissies (LOVEC) onprofessioneel

gedrag, heeft impact op de studenten die wij vertegenwoordigen.

Dafne vond het artikel interessant en is het met veel uit het artikel eens. Ze vond het

bijzonder dat het geen probleem was voor de artsen die hierbij betrokken zijn. Tosca vindt

de cruxs van het idee wel goed. George denkt dat er voorzichtig mee omgegaan moet worden

aangezien er een potentieel risico is met negatieve gevolgen voor de studenten. Stan is het

over het algemeen eens met het artikel. Het artikel greep Jarno heel erg aan. Hij vindt het

onterecht om zomaar handtekeningen te zetten op diploma's terwijl een commissie het hier

niet mee eens is. Hij vindt dat je voorzichtig moet zijn, maar tegelijkertijd ook hard moet zijn

indien nodig. Hij vindt dat we de onderwijskwaliteit moeten bewaken. Aniek is het in de kern

eens met het artikel, maar vindt dat het voor minder extreme gevallen misschien niet

helemaal terecht is. Dafne vindt dat artsen al snel studenten patiënten laten zien, waardoor

artsen niet goed door hebben of zich daar onprofessioneel gedrag voordoet.  Artsen en

verpleegkundigen zouden het principe op tijd door moeten hebben als er iets niet goed gaat.

Dita vindt dat studenten niet zomaar van de opleiding worden gezet, maar dat er een

patroon in onprofessionaliteit moet zijn en daarna pas mensen van de opleiding kunnen

worden gezet. Tosca vindt dat er soms artsen werkzaam zijn in de praktijk die hier eigenlijk

niet zouden mogen staan. George vindt dat ook de vroegere doorstroom nog gecompenseerd

moet worden. Als dat door het systeem wordt gedaan (werkgevers en tucht) hoeven wij dit

ook niet te veranderen.
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We begrepen het artikel over het algemeen goed en waren het ermee eens, het was wel

enigszins stellig en soms wat heftig. De extreme gevallen moeten uit de opleiding worden

gehaald.

Dafne vindt dat er ook meer concreet in bekend moet worden hoe vaak een bepaald soort

gedrag vertoond wordt en wat hier precies schadelijk aan is. Stan is het hiermee eens. Jarno

vindt een goede uitwerking belangrijk en daarom moet de FSR wel betrokken zijn in het

kader van de rechten van de student. Je moet niet zomaar weggestuurd worden van de

opleiding. Tosca denkt dat het goed is om strenge voorwaarden en gesprekken gehad te

hebben alvorens een student van de opleiding wordt gestuurd. Aniek denkt dat goed

vastgelegd moet worden dat alleen studenten die gedrag vertonen dat echt niet door de

beugel kan van de opleiding gestuurd worden. Dita vindt dat het definiëren van welk gedrag

dan precies onredelijk is, lastig wordt in de praktijk. Professioneel gedrag gaat verder dan de

inhoud van het coschap. Wel kan het zijn dat de beoordelaar invloed kan hebben op de

beoordeling van professioneel gedrag. Dit kan nu nog niet precies gespecificeerd worden

volgens haar. We kunnen kijken naar wat de examencommissie ons gaat voorleggen. Jarno

vindt dat het Nijmeegse model niet echt handig is om in dit soort gevallen aan te houden, de

situaties kunnen per jaar namelijk verschillen. Ook vind hij het belangrijk dat

onprofessioneel gedrag veilig en anoniem gemeld moet worden. Tosca vindt het belangrijk

dat er meer redenen moeten zijn om iemand van de opleiding af te sturen dan dat één

opleider zich zorgen maakt.

De twee belangrijke standpunten van de Studentenraad zoals besproken zijn: We willen de

mening van student vertegenwoordigd hebben, het moet niet te makkelijk zijn voor de

opleiding om mensen eraf te gooien (maatwerk).

We gaan onze kritische punten met Mario Maas bespreken. Wanneer een concreet plan

voordoet zullen we dit besluitvormend bespreken. Aniek gaat dit gesprek inplannen.

10. Updates
- Op 14-06-2022 heeft Aniek een Overleg gehad met Karen Maex en voorzitters FSR’en. De

betrokkenheid van de CvB bij de verkiezingen is besproken. Afdeling communicatie wordt al
betrokken, de Facultaire Studentenraden worden binnen de faculteit in het licht gezet en het
wordt gedeeld in de nieuwsbrief. Ooit waren er stemtablets op de faculteiten, er wordt
gekeken of dit terug kan komen. De Faculteit der Rechten (FdR) had een 5% stijging bij de
stemming. Hun promotie was fysiek en er werd eten uitgedeeld. De algemene zichtbaarheid
van de FSR verhogen zou ook helpen om meer studenten te laten stemmen. Wellicht is het
een idee dat de regels voor de campagneperiode versoepelen. Ook zou er een enquête
uitgegooid kunnen worden over waarom studenten niet stemmen. Een paar jaar geleden is
er een dergelijke enquête geweest, deze wordt teruggezocht. Vanaf 1990 daalt het
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stempercentage.
Het gedrag van studenten na de lockdown is besproken. Karen vermoedt twee mogelijke
oorzaken, mentale problematiek en een verandering in attitude bij studenten. Actie is nodig
bij de opleidingen zelf. Er is nog veel onduidelijk over de oorzaak van de verandering in
gedrag van studenten. Het College van Bestuur is aan het kijken naar een nieuw beleid ten
aanzien van digitaal en fysiek onderwijs, gezien er bij online onderwijs discussie, interactie
en levenservaring mist.
Studieadviseurs hebben veel no shows, dit was ook voor COVID, het is onduidelijk of het
erger is geworden. Er gaat uitgezocht worden wat er aan de hand is.
De UvA wil momenteel niet groeien. Bij het instellen van een tijdelijke numerus fixus komt
een counter-effect de jaren erna. De CvB is in gesprek met de minister over de numerus fixus.
Internationale studenten worden vanaf heden verzocht om Nederlands te leren. Ook zal er
een bericht uitkomen dat het erg moeilijk is om een kamer in Amsterdam te vinden. Er wordt
gekeken naar extra studentenkorting voor gemotiveerde internationale studenten die
Nederlands willen leren.
De staking van docenten op de FMG is besproken. Momenteel is alles opgelost en er is een
nieuw reglement voor docenten zodat ze meer baanzekerheid hebben.

- Op 15-6-2022 hebben Stan, Tosca en Aniek een informeel overleg gehad met Albert Kok,
(directeur bedrijfsvoering (Instituut Onderwijs en Opleiden) (IOO)) en Hanneke Lips,
(stafadviseur Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO)). De harmonisatie van het Instituut
Onderwijs en Opleiden (IOO) is een complexe situatie. Bij de lateralisatie van coschappen
ontkomt men er uiteindelijk niet aan om deels te harmoniseren. Het Instituut Onderwijs en
Opleiden (IOO) is veel breder dan alleen Faculteit der Geneeskunde (FdG) (ook
vervolgopleidingen vallen bijvoorbeeld onder het (Instituut Onderwijs en Opleiden) (IOO)).
Wat buiten de FdG valt, moet juist wel harmoniseren. Differentiatie binnen de opleidingen
blijft. De Raad van Bestuur (RvB) wil een bedrijfsvoerder voor onderwijs, de faculteit blijft
een aparte eenheid. Human Resources (HR) en controllers gaan wellicht wel harmoniseren.
Dienstencentrum en het ICT in onderwijs en onderzoek (ICTO) niet. De functie van Albert,
directeur bedrijfsvoering van het  Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO), is druk. Er zullen
dus meer taken uitbesteed moeten worden, zoals planning & control en Human Resources
(HR). Ook zal Theo, de toekomstig directeur bedrijfsvoering, het kritischer zijn waar hij
allemaal bij gaat zitten. Daarnaast zal er meer stafondersteuning komen. De gesprekken over
de tijdsbesteding zijn nog lopende. Betreffende de besteding van de financiële middelen is
ons duidelijk gemaakt dat de Facultaire Studentenraad bij de UvA of VU hoort, welke juist
niet gaan harmoniseren. Het  Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO) moet bij de UvA en VU
verantwoording afleggen, wat deze differentiatie tussen beide opleidingen zal controleren.
De universiteiten willen namelijk hun identiteit behouden. Algemeen directeur van het
Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO) is niet een functie die gaat harmoniseren. Delen van
het IOO die gaan harmoniseren, zoals de Amstel business school hebben aparte directeuren.
De algemeen directeur functie van het  Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO) komt bij de
functie vice-decaan. Alles over deze structuur staat nog niet vast. In september komt er
instemmings/adviesvraag over het plan.
Wat betreft project modernisering faciliteiten (MoFa) werd verteld dat men bezig is met het
maken van afspraken met de  projectleiders. Stap 1 is de Raad van Bestuur (RvB) uitnodigen
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in de kelder zodat zij het probleem zien. Nu is men op zoek naar de middelen. Albert is nu
afspraken aan het maken met Frida, lid van de Raad van Bestuur (RvB), om geld te parkeren.
Er is vanuit de kwaliteitsgelden nog geld over voor faciliteiten. Vlak na de zomer hopen ze
met een plan te komen. Het kostenplaatje is nog onduidelijk. Nu is het de kwestie om zoveel
mogelijk geld op te halen.
Er zijn twee NPO-budgetten, waarvan een voor de master (coschappen en keuzeonderwijs)
bestaande uit het overeind houden van de capaciteit van interne geneeskunde, investeren in
de wachttijdverkorting en  keuzeonderwijs. Mirjam is bezig met het ontwikkelen van een
keuzehulp voor het keuzeonderwijs. Er is nog geld over, ze zien graag het plan voor
extracurriculaire bijscholing tegemoet.
De kwaliteitsgelden bestaan uit twee periodes: de eerste 3 jaar is periode 1 en de tweede 3
jaar is periode 2. Komt een app aan waarbij studenten feedback kunnen geven op onderwijs.
Voor de herziening van de  bachelor komt ook geld. De UvA heeft een studentenwerkplek
gemaakt, deze werkt prima, maar heeft problemen binnen de ICT van het AMC. Er lopen
projecten die drie jaar geleden zijn vastgesteld, door de tijd heen hebben deze projecten
andere accenten gekregen.

- Op 14-06-2022 hebben Dita, Tosca en Roos een afspraak gehad over Voortgang Nieuwe
Master. iVGT is heel goed gemaakt de afgelopen keer. Hoe vaker de toets wordt gemaakt, hoe
beter.
We willen dit communiceren naar studenten. Officieel mag er geen onderwijs worden
gegeven over de VGT, echter bij de VU geeft de studentenvereniging wel oefenmateriaal uit.
Ze zouden dit ook willen opzetten via ons. Er is aangegeven dat dit beter via de
MFAS/CoRaad zou moeten. Dita zal contact opnemen met beide. Daarnaast gaat Dita ook
kijken naar andere faculteiten hoe zij VGT oefenmateriaal uitbrengen. Het aantal verplichte
momenten van de VGT is besproken met het OTgen, zij nemen voor d om een besluit te
nemen volgende week. Dit is een belangrijke deadline gezien dit in de OER gewijzigd moet
worden. Er komen dan zes verplichte momenten, maar er is een dringend advies om het
vaker te doen gezien het bovenstaande. Studenten moeten zich dat zelf aanmelden. Er zullen
9 tot 11 momenten totaal zijn.
De CoRaad heeft wederom een mail gestuurd naar Paul over dat de Canvas chaotisch is.
Dit komt vanuit de studentenvertegenwoordigers vergadering, daar was een student die
bepaalde dingen niet kon vinden. Er is geen mogelijkheid voor een zoekfunctie in Canvas.
Patricia wil graag in gesprek met de CoRaad hierover. Het is niet handig als dit via Paul loopt.
We willen graag dat studenten direct via DSSD vragen stellen en suggesties doen via DSSD.
Dita zal dit naar de CoRaad terugkoppelen.
De opleiding wil meer informatie van studenten over de coschappen. Ze zouden het liefst een
jaarvertegenwoordiging willen in de master. Het lijkt ons lastig te realiseren gezien de vele
mastergroepen en de wisseling in masterfases. We zouden eventueel de
covertegenwoordigers kunnen verenigen in een evaluatie groep. Dita had aan de CoRaad
geopperd om de colunches weer te herstarten, het liefst samen met de opleiding zodat er
directe terugkoppeling is. Dita zal vragen of de CoRaad 30 juni kunnen aanhaken om dit
verder te bespreken.
Vandaag (14-06) gaan de wijzigingen in portfolio van start, voor het overleg is dit nog niet
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gelukt, de fout ligt bij het bedrijf van het programma. Ze zijn hard bezig om dit wijzigingen.
- Op 16-06-2022 had Tosca een Evaluatie Farmacotherapie Epicurus. Het wordt heel goed

geëvalueerd, veel studenten geven aan dat het een goede toevoeging is en zouden zelfs graag
meer farmaco onderwijs willen. De opkomst bij de werkgroepen is relatief goed (70/80%),
maar bij de terugkomdagen dramatisch, maximaal 30%. Glenn Dumont pleit voor een aparte
Canvas pagina voor de leerlijnen, ook zodat bij de toets aan het eind van masterfase 2
materiaal goed terug te vinden is. Glenn is tegen verplicht onderwijs, en vindt dat onderwijs
als het goed genoeg is zorgt voor hoge opkomst en dat het de eigen verantwoordelijkheid is
van de student. Hij geeft aan het jammer te vinden dat er onderwijs is gemaakt voor 70
studenten en er dan 7 op komen dagen, maar ook dat hij het leuk vindt om het onderwijs aan
te passen voor die kleine enthousiaste groep. Verder komt in de evaluatie van de leerlijnen
terug dat studenten graag zouden willen dat een groter aandeel van het onderwijs klinisch
inhoudelijk is en dat het aandeel lijnoverstijgend kleiner is, en dat onderwijs op de
terugkomdag nuttiger zou zijn als voorbereidend onderwijs.

- Op 14-06-2022 heeft Tim een Bachelorcoördinatorenoverleg gehad. Erik Beune heeft de
inventarisatie gepresenteerd over internationalisering in het huidige curriculum. We hebben
het gehele rapport van de inventarisatie bij hem opgevraagd. Verder is kort gesproken over
de voortgang van Epicurus 2026 (dat de nieuwe projectleider per september start). De
precieze punten staan op de slides die ons nog toegezonden worden.
Verder lichtte Linda Roossien de resultaten van haar promotie op TBL toe: het concept TBL
werkt (en elke fase in het proces is nodig), en het type interactie dat nodig is voor hogere
leerdoelen (nml. constructive conflict, dus discussie met argumenten) wordt in online
settings matig bereikt. Esther Reefman en Jan Aten, RA1-coördinatoren, deelden hun best
practices in de verbetering van RA1. Het slagingspercentage lag voorheen rond de 65% en
dit jaar op 80,3%. Uit de toetsanalyse zou blijken dat de toets niet per se veel makkelijker is
geworden, aldus Jan Aten. Dus, het vak is inhoudelijk verbeterd. Verbeteringen die zijn
doorgevoerd, zijn o.a. meer tussentijdse evaluatie (o.a. met JVT’s), Wooclap gebruiken als
basis voor responsiecolleges, meer peer-feedback op toetsvragen, en een veel uitgebreidere
en meer specifieke toetsmatrijs, wat studenten enorm waardeerden. Het OTgen zou niet
meteen alle coördinatoren aanraden om deze toetsmatrijs te gaan kopiëren, omdat een
minder uitgebreide het huidige format is en ze de toetsmatrijzen uniform wil houden.

- Op 15-06-2022 heeft Tim een Bachelorstudentenoverleg (BSO). Gesproken over de
verbetering in RA1 (zie update hierboven) en dat CMI1 ook goed lijkt te lopen. JVT1 gaf aan
bij beide vakken tussentijdse, kortere evaluaties heeft met coördinatoren en/of docenten
en/of medical educators. Dit wordt door alle deelnemers als heel positief ervaren.
Verder is gesproken over de invulling van dit overleg en de rol van de bachelorassessor.
Verschillende BSO-deelnemers gaven aan niet altijd scherp te hebben wanneer naar de
bachelorassessor te moeten/mogen, en bovendien door de korte lijntjes JVT/SR/MFAS lang
niet altijd die behoefte of urgentie voelen. Lotte en OTgen koppelen naar de SR terug zodra
er een concept ligt voor de invulling van deze rol; daarin wordt ook de functie van het BSO
meegenomen.
Tot slot is gesproken over het probleem dat studenten minder naar de faculteit komen en de
vacatures lastiger gevuld raken. Iedereen herkende dit. De IFMSA gaf aan heel korte lijnen te
hebben met andere faculteiten en gaat voor volgend BSO inventariseren of dit op andere
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faculteiten ook gevoeld wordt.
- Op 13-06-2022 heeft Aniek een Evaluatie PO jaar 2 gehad. De deadlines van PO en andere

blokken vielen soms samen. Hier wordt momenteel aan naar gekeken voor komend jaar.
Vaak werden opdrachten herhaald bij de mentorlessen i.p.v. dat er dieper in de stof in werd
gegaan. De opzet van deze mentorlessen is dat er juist aandacht is voor verdieping en
verbreding. Bij patiënt en zorg was er verwarring bij de voorwaarden waar een patiënt aan
moest voldoen. Dit jaar was er geen introductie van dit onderdeel. Deze komt volgend jaar
weer terug, waar aandacht gegeven zal worden aan de voorwaarden waar een patiënt aan
moet voldoen. Sommige mentoren lopen wat achter met hun nakijkwerk, de coördinatoren
hebben hier slecht zicht op. Studenten zijn niet op de hoogte van de deadlines die er zijn
voor de mentoren. Soms worden mentorlessen te laat gegeven, waardoor de stof niet meer
vers in het hoofd van de student zit, roostering zal de coördinatoren inlichten wanneer
mentoren hun les te laat willen plannen. Het invullen van de evaluatie van PO zal vanaf
heden ingeroosterd worden, om de response rate te verhogen. Bij interprofessioneel
onderwijs (IPE) was er een slechte verdeling van de disciplines, de geneeskunde studenten
moesten vaak het voortouw nemen en vaak waren er weinig studenten van de HvA
aanwezig. Bij de HvA geldt nog niet een 100% aanwezigheidsplicht, deze komt er
waarschijnlijk wel aan. Tot slot waren er veel problemen met online IPE onderwijs.

- Op 13-06-2022 heeft Aniek een Evaluatie PO jaar 1 gehad. De evaluatie had een ietwat
hogere respons dan andere jaarlagen. De studentmentoren waren goed bereikbaar, ook voor
persoonlijke problemen. Vaak werd de mentorles als overbodig beschouwd, omdat het niks
toe zou voegen. Er was een team based learning (TBL) groep die hun mentorles in het
weekend had. Soms was de feedback die studenten kregen niet bruikbaar. Bij de deadlines
wordt er in dagen gerekend, niet in werkdagen, wat verwarrend is voor studenten. De lessen
van vakdocenten (zoals medische psychologie) werden als erg leuk ervaren.

11. DB update

De DB update is mondeling toegelicht.

12. OER bachelor geneeskunde

De Studentenraad heeft de advies- en instemmingsaanvraag gekregen voor de Onderwijs- en

Examenregeling (OER) bachelor Geneeskunde 2022-2023. De Onderwijs- en Examenregeling

(OER) van dit jaar is doorgenomen door de commissie bachelor (CoBa) en de punten van de

commissie bachelor (CoBa) zijn aangedragen tijdens de Onderwijs- en Examenregeling

(OER) onderhandelingen met de Opleidingscommissie, Examencommissie en het

Opleidingsteam bachelor Geneeskunde. Deel A is óók deel A voor de bachelor MI.

De meeste ingebrachte punten zijn ofwel overgenomen of met goede onderbouwing vanuit

een of meerdere gremia verworpen. Hieronder de twee thema’s toegelicht waarover op een

later tijdstip buiten de reguliere onderhandeling nog overleg is geweest.
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Deel A

- Artikel 6, lid 2: verklaring BIG geregistreerde arts of paramedicus; uitleg staat

bovenaan 6.4. De Examencommissie heeft aangegeven dat deze wijziging haar

werkwijze beter beschrijft, de Examencommissie vraagt namelijk geregeld een

verklaring van een BIG geregistreerde arts of paramedicus voor het geven van

vrijstellingen etc.

Deel B

- Artikel 4.8, lid 3: verplicht onderwijs voor doorstromers; hierover is later nog

overleg geweest tussen Gabor Linthorst en Tosca, die zijn uitgekomen op artikel 4.6,

lid 3.

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

voor, voor het versturen van de brief met instemming en positief advies betreffende de

Onderwijs- en Examenregeling (OER) bachelor Geneeskunde 2022-2023 na de besproken

wijzigingen.

Tosca gaat de brief over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) opsturen.

13. Agenda OTgen/SR-overleg

Aniek gaat een mail sturen naar het OTgen dat het niet fijn is dat het OTgen/SR-overleg niet

doorgaat.

14. Verplicht onderwijs in de master

Vanwege de lage opkomst bij onderwijs is er in de master Epicurus sprake van het verplicht

maken van onderwijs. Het voorstel is om een minimum aanwezigheid van 80% te eisen, met

als consequentie mogelijk een aantekening in het portfolio voor professioneel gedrag. Dit is

echter nog niet helemaal zeker. Naast de lage opkomst ansich speelt ook dat studenten door

het missen van het onderwijs belangrijke kennis missen, en dat sommige docenten hebben

aangegeven op deze manier geen les te willen geven. Het onderwijs is nu volgens het

opleidingsteam overigens ook al verplicht, maar er zijn nu geen consequenties voor

afwezigheid.

De Studentenraad heeft dit onderwerp afgelopen vergadering uitgebreid besproken. Naar

aanleiding van deze discussie de onderstaande structuur voor het bespreken van dit

onderwerp:

1. Wat vindt de raad goede eerste actie(s) om opkomst te verhogen?

Pagina 11 van 16
Notulen plenaire vergadering, 20-06-2022



a. Communiceren naar studenten dat onderwijs verplicht is en aanwezigheid

registreren ter inventarisatie, zonder hier direct een consequentie aan te

verbinden

b. Onderwijs verbeteren a.d.h.v. de evaluaties: in sommige evaluaties wordt op

dit moment al aangegeven dat het voorbereidende onderwijs te veel

lijnonderwijs bevat (vakoverstijgend), en te weinig klinisch inhoudelijk voor

het aankomende coschap. Dit onderwijs komt juist wel terug tijdens de

terugkomdag tegen het einde van het coschap, wat studenten ervaren als

mosterd na de maaltijd. Daarnaast heeft de Studentenraad ook al gehoord dat

het rooster soms niet even handig is voor studenten (gatenkaas)

c. Verplicht stellen van alleen ‘essentieel’ onderwijs (zoals rectaal toucher) met

consequentie, zoals ingangseis voor coschap (hierbij worden wel

inhaalpractica mogelijk gemaakt) of professioneel gedrag aantekening

d. Verplicht stellen van al het onderwijs in masterfase een om de gewoonte van

aanwezig zijn aan te leren, met uitfasering hiervan in masterfase twee en

drie, met inhaalpractica/opdrachten voor gemist onderwijs

e. Geen actie

f. Optie a + gesprek (met bijv. een mentor) bij hoge afwezigheid

g. Verplicht stellen van al het onderwijs in de gehele master met

inhaalpractica/opdrachten

Tosca gaat na of wij uitgenodigd worden voor het coördinatorenoverleg van de master.

Over de consequenties van onderwijs missen zegt Roos dat het onderwijs registreren geen

schijn moet zijn en essentieel onderwijs dan ook daadwerkelijk verplicht gesteld moet

worden. Dit kan je volgens haar niet oplossen met een mentorgesprek. Jarno is niet per se

tegen optie G, maar hoopt dit te bereiken  met A en B. Dita ziet over alle punten het liefst

eerst een inventarisatie waardoor het komt dat er weinig aanwezigheid is. Ze vindt een

combinatie van A en B een goed idee. Communicatie dat lessen verplicht zijn en d.m.v.

enquêtes waarin gevraagd wordt waarom studenten niet komen vindt ze belangrijk. Step-up

approach vindt ze een goede vervolgstap. Ze vindt dat gemist essentieel onderwijs ingehaald

moet worden en dat aanwezigheid geregistreerd moet worden, maar ze vindt niet dat er

verdere consequenties voor moeten gelden. Ze denkt dat studenten de urgentie van het

onderwijs niet altijd inzien en dat hier met ze over gesproken moet worden. Dafne denkt dat

optie A, B en C te goed zijn en staat open voor input van studenten hierin. Jarno vindt dat

vrijheid voor de student om te kiezen om wel/niet te komen wel belangrijk is. Hiermee

bedoelt hij dat je vooral niet essentieel onderwijs wel eens kan missen als een student een
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andere belangrijkere taak/afspraak heeft. Roos vindt optie F een goed idee. Bij de master

krijg je al een rode kaart (voor een slechte beoordeling) waarmee je op gesprek moet.

Studenten zijn daarmee al gewend aan een gesprek. Ze vindt dat er consequenties moeten

zijn en er moet registratie gedaan worden volgens haar. Stan vindt dat het vanaf twee kanten

moet komen: zowel studenten als docenten moeten reflecteren. Hij vindt het de eigen keus

van de student of hij/zij onderwijs volgt. Hij vergelijkt het met een college niet volgen en

vervolgens je tentamen niet halen. Tosca vindt optie A, B, C en F een goed idee. Er moet zo

snel mogelijk actie ondernomen worden, hier passen F en B bij. Inhaalpractica duren langer

om in te voeren, maar ze zou dit wel graag als tweede optie zien. Aniek vindt dat wij de

studenten moeten vertegenwoordigen. Daarom moeten we voorzichtig zijn in het

tegenwerken van studenten en zou dan niet per se meteen consequenties gaan doorvoeren.

Ze zou liever eerst onderzoeken waarom studenten niet naar het verplichte onderwijs gaan.

Hier passen  A, B, C, F goed bij. Dita stelt een gesprek met de mentor voor als consequentie.

Jarno en Dita denken dat je kan beginnen met een mentorgesprek en daarna zwaardere

consequenties (step-up) wanneer dit niet werkt. Zo kan de mentor bijvoorbeeld naar de

examencommissie of dat er een aantekening wordt gemaakt in het portfolio van de student.

Concluderend willen we dat de aanwezigheid van studenten bij verplicht onderwijs

geregistreerd wordt, aanwezigheid onderwijs geëvalueerd (middels een enquête) en het

onderwijs eventueel verbeterd kan worden, essentieel onderwijs verplicht moet zijn als

ingangseis met practica en dat er eerst een gesprek met de mentor komt wanneer een

student niet naar de lessen komt en daarna eventueel step-up kan plaatsvinden als het

gesprek met de mentor niet voor meer aanwezigheid zorgt.

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

voor en één stem tegen voor het innemen van een standpunt voor het implementeren van de

optie(s) A, B, C en F (waarbij C net een andere insteek heeft omdat het gaat over het

evalueren).

15. Kaderbrief

We zijn 3 juni jl. om advies gevraagd betreffende de concept kaderbrief van het Amsterdam

UMC 2023.

Tijdens het overleg met Albert (directeur bedrijfsvoering van het Instituut Onderwijs en

Opleiden (IOO)) en Hanneke Lips (stafadviseur Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO)) is de

kaderbrief besproken en zijn de vragen n.a.v. afgelopen PV gesteld. Vorig jaar is negatief

geadviseerd door de Studentenraad, gezien de kaderbrief weinig inhoudelijks over
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onderwijs bevatte. Voorgaande jaren heeft de Studentenraad een wensenlijstje aangedragen

en toegelicht.

Tosca wil graag met Hans van Goudoever , decaan, en Saskia Peerdeman, vicedecaan,

bespreken of het mogelijk is een uitgebreidere kaderbrief te krijgen volgend jaar. George

vindt het gek dat deze kaderbrief middels een PowerPoint wordt weergegeven. Hij vindt dat

we negatief  mogen adviseren aangezien het onderwijs niet benoemd wordt, wat wel

gewenst is in een medisch centrum. Stan is het hiermee eens. Jarno sluit zich aan bij Tosca.

Dafne zou negatief adviseren en zeggen wat we erin willen. Dita zou negatief adviseren. Ze

weet niet waarom wij stemmen aangezien het niet over studenten gaat in deze kaderbrief.

Aniek vindt het ook niet goed dat je in een academisch ziekenhuis niks over onderwijs in de

kaderbrief geschreven ziet. Ze denkt dat negatief adviseren praktisch gezien niet veel

verschil gaat maken, terwijl het wel voor vertraging zou zorgen. Ze zou het wel graag nog

met Hans van Goudoever, en Saskia Peerdeman, bespreken. Tosca wil het ook nog graag met

de ondernemingsraad (OR) bespreken. Jarno vindt het gek om onze eigen lijn niet door te

zetten, aangezien er vorig jaar ook al negatief is geadviseerd, omdat de kaderbrief geen

onderwijs bevatte. Roos is het hier niet echt mee eens, aangezien alsnog niet is gebeurd wat

we willen. Ze wil liever een positief adviseren en dan inhoudelijk nog invulling onze

wensenlijst meegeven, omdat dit beter overkomt.

Vorig jaar is er weinig inhoudelijke input gegeven en was er geen toelichting. Concrete

punten meegeven, die goed uitgewerkt zijn in de begroting, lijkt Tosca een goed idee. George

is het met Roos en Tosca eens over dat we iets willen bereiken, maar vindt het gek om

positief te adviseren terwijl we het eigenlijk niet helemaal eens zijn met de kaderbrief.

We willen de top 12 aandragen; iets belangrijks kan altijd nog toegevoegd worden.

Aniek gaat een gesprek met de nieuwe raad en Albert Kok en Denise Dijkstra (Finance and

Control) inplannen over de kaderbrief. De kaderbrief wordt nog besluitvormend besproken.

16. WVTTK
Morgen is de sollicitatie met de nieuwe raadsassistent. Willen wij de sollicitatiecommissie
een mandaat geven om dit goed te keuren. Er moet dan wel met de nieuwe raad gebeld
worden dat zij akkoord zijn met deze persoon die dan ook mee gaat doen in hun raad.
Bij de volgende PV legt Tosca verantwoording af over de sollicitatie.

17. Rondvraag
- Tosca: 1. De 22e 19:00 is de functieverdeling voor de nieuwe raad, wees erbij als je kunt! Er

is discussie binnen DB of het handig is als er mensen aanwezig zijn.
2. Ik ben de PV van 1 juli afwezig i.v.m. overdrachtsweekend Centrale Studentenraad (CSR).
3. Iemand bezwaar tegen jaarplanpresentatie/jaarverslagpresentatie op 26 oktober? Er is
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geen bezwaar.
- Roos: Hadden we nog reactie gekregen van Hans op ons top 12? Is al besproken.
- Dita: Er is gevraagd of er een duurder huisje kan vanuit de begroting. Dit is niet mogelijk

gezien ik daarvoor geen akkoord heb van Albert en ik niet denk dat het netjes is om voor iets
als een overdrachtshuisje meer geld uit te geven. Alles wat we boven budget (€ 1.750,00)
uitgeven is dus uit eigen zak. Zijn we nog steeds voor een duurder huisje of gaan we toch
voor Wouda? We kunnen aan Albert vragen of er 250 euro extra beschikbaar kan komen
voor het weekend. Dita gaat Albert mailen om dit te vragen. Stan gaat het huisje boeken.

18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

19. Nieuwe agendapunten
- De kaderbrief, begroting Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO) en artikel van Mario Maas en

raadsassistenten  besluitvormend bespreken

20. Nieuwe actielijst

Aniek 1. Kijkt naar de afkorting SEO
2. Aniek gaat de situatie over het positief adviseren bestuursreglement
kort beschrijven in overdrachtsbestand
3. Gaat aan de vorige FSR vragen hoe de discussie over het ontbreken
van onderwijs in de kaderbrief is afgelopen
4. Gaat een afspraak plannen met de nieuwe raad over de begroting
5. Gaat Aniek Erik Joukes mailen (opleidingshoofd Bachelor Medische

Informatiekunde) om een nieuwe afspraak in te plannen.

6. Aniek gaat een brief naar de CSR sturen over de punten ‘matching’ en

‘Stimulering Europees Onderzoek (SEO)’ in de kaderbrief UvA 2023

7. Gaat de twee kritische punten betreffende Artikel onprofessioneel

gedrag met Mario Maas bespreken

8. Gaat een mail sturen naar het OTgen dat het niet fijn is dat het

OTgen/SR-overleg niet doorgaat.

9. Aniek gaat een gesprek met de nieuwe raad en Albert Kok en Denise

Dijkstra (Finance and Control) inplannen over de kaderbrief.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stan 1. Gaat een verdeling maken voor het aanpassen van het
overkoepelende inwerkboek van de SR
2. Gaat voor Fabiënne een badge regelen en uitbetaling regelen.
3. Gaat aan Dita vragen of het financieel mogelijk is om een huisje van
1820 euro in Drenthe te boeken voor het weekend.
4. Gaat aan de slag met de aanbevelingsbrief van de decaan als
promotie voor raadsleden.

1.
2.
3.
4.
5.
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5. Gaat het huisje voor het weekend boeken
Tosca 1. Gaat ipv kolommen uit de bijlage, de artikelen uit de OER noemen in

de notulen van 13-6
2. Gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje opgehangen
worden
3. Gaat het besluitenboek in orde maken
4. Gaat de presentatie voor het jaarverslag plannen
5. Gaat de brief over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) opsturen
6. Gaat na of wij uitgenodigd worden voor het coördinatorenoverleg
van de master

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tim 1. Bepalen wie de besluitenlijst gaat invullen voor het
OTgen/SR-overleg

1.

Jarno 1. 1.

Dita 1. Gaat de vergadertafel meten
2. Gaat de besproken meubels bestellen (samen met George en Jarno)
3. Contact opnemen met de MFAS/CoRaad betreffende oefenmateriaal
voor de iVGT
4. Gaat Albert mailen om te vragen of er 250 euro extra beschikbaar kan
worden gesteld voor het weekend

1.
2.

3.

4.

Roos 1.

George 1. Stuurt de evaluatie van MI
2. George gaat mailen naar het OTMI dat er geen vergaderpunten zijn
en vragen of het overleg dan niet plaatsvindt.

Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

DB

CoMi 1. Gaat kijken welke dossiers er precies zijn in het jaarverslag 1.

Iedereen 1. Gaat zijn/haar deel schrijven in het jaarverslag
2. Gaat informeel aan de slag met het feit dat vacatures niet genoeg
ingevuld worden.

1.
2.

21. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21:22 uur.
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