
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 22-08-2022
Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Roos van Rhijn

Gast Karen Hooijer, Berk Uzunalioglu, Kim Doelman, Lyanne Zonderman en Chen Lu Wang

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. 5 min Notulen OTgen/SR-overleg Vaststellen

5. 1 min Mededelingen Informerend

6. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

7. 10 min Risicoinventarisatie

8. 10 min Agenda FSR AMC/VUmc overleg

Besluitvormend

9. 20 min Agenda en voorbereiding OTgen/SR-overleg Besluitvormend +

oordeelsvormend

10. 10 min Updates Update

11. 5 min DB update Update

15 min Pauze

12. 10 min Financiële realisatie Oordeelsvormend

13. 3 min Instemmen masterraadslid Vaststellen

14. 10 min OER master Geneeskunde Besluitvormend

15. 10 min OER Medische Informatiekunde

Besluitvormend

16. 20 min Reglement Studentenraad Oordeelsvormend

17. 1 min WVTTK Informerend

18. 10 min Rondvraag Informerend

19. 5 min Evaluatie PV Informerend
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20. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

21. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

22. Einde vergadering Om 21.35 uur

1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Aniek opent de vergadering om 18:50 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- Marike de Ruiter heeft de SR een proces rondom herstart schakelprogramma geneeskunde

gestuurd

- Raad van Bestuur heeft een brief gestuurd met als onderwerp: Ontmoeting ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)/medezeggenschapsraden betreffende de fusie

van Amsterdam UMC

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. Gaat de situatie over het positief adviseren bestuursreglement kort
beschrijven in overdrachtsbestand
2. Gaat bij Erik Joukes langs (opleidingshoofd Bachelor Medische
Informatiekunde)
3. De jaarplan poster ophangen
4. Gaat met Vince in gesprek over de gebruikelijke sollicitatieprocedure
voor de OC studentleden
5. Gaat de wensenlijst voor het Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO)
aandragen bij Albert Kok en Theo van Veldhuizen
6. Gaat bellen met iemand van het secretariaat van de Raad van
Bestuur (RvB) over het Reglement Studentenraad
7. De brief over het Reglement Studentenraad aanpassen en opsturen
8.  Deelt de PV map met de nieuwe raad
9. Gaat nogmaals contact opnemen met de jurist betreffende het
reglement studentenraad

1. nog niet
2. nog niet
3. nog niet
4. nog niet
5. nog niet
6. gedaan
7. nog niet
8. gedaan
9. gedaan

Stan 1. Gaat aan de slag met de aanbevelingsbrief van de decaan als
promotie voor raadsleden.
2.  Gaat het stuk over Canvas verduidelijken in het jaarverslag
3. Gaat de benoemingsbrieven betreffende de opleidingscommissie
(OC) studentleden opstellen

1. lopend
2. gedaan
3. gedaan

Tosca 1. Gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje opgehangen
worden

1. nog niet
2. gedaan
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2. Gaat de presentatie voor het jaarverslag plannen
3. Gaat de  benoemingsbrieven betreffende de opleidingscommissie
(OC) studentleden opsturen naar de Raad van Bestuur (RvB)
4. Wijzigt en verstuurt de brief over het bestuursreglement indien

nodig

3. gedaan
4. gedaan

Tim

Jarno 1. 1.

Dita 1. 1.
2.

Roos 1. 1.

George

Dafne 1. 1.

Fabiënne 1. 1.
2.

DB

Iedereen

De notulen van 18-07-2022 zijn besproken en vastgesteld.

4. Notulen OTgen/SR-overleg

De notulen van het OTgen/SR-overleg op 19-07-2022 zijn besproken en vastgesteld.

5. Mededelingen
- Stan: Ik ben afwezig vanaf 20.15 uur, ik machtig Tim vanaf dan.
- Roos: Ik ben afwezig ivm vakantie.

6. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

7. Risicoinventarisatie

Karen Hooijer houdt een presentatie over risicomanagement.

Meestal wordt via jaarplannen of projectplannen een risico inventarisatie gedaan.

Jaarplannen zijn operationele risico's. Karen mist het strategische risico (kansen en

bedreigingen) gezien de kant van de studenten en daarom komt ze bij de SR vragen welke
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“strategische” risico's  volgens de SR hoog op de agenda van de Raad van Bestuur (RvB) en

het management in 2023 moeten staan, met het oog op  het behalen van strategische doelen.

De SR geeft aan de volgende mogelijke risico’s te zien:

- Ontwrichting van onderwijs in het najaar door COVID-19.

- Bij vlugge beslissingen wordt de studentenraad minder betrokken

- Kwaliteitsgelden en NPO-gelden die moeten worden uitgegeven zijn lastig om goed

uit te geven, door de personeelsstop. De geldstromen bij het ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) volgen is lastig. Het risico is daarmee dat

er weinig zicht is op of het geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap (OCW) daadwerkelijk naar het onderwijs gaat

- Het verliezen van karakter van beide universiteiten (VU en UvA) door de fusie

- Problemen in de capaciteit van de coschappen door de fusie van de afdelingen

- Door hogere prijzen in Amsterdam blijven veel studenten thuis wonen en gaan ze

minder naar colleges. Hierdoor is er minder socialisatie en leren zij minder van

elkaar.

- Sinds COVID-19 is er minder connectie met de faculteit, waardoor er minder sociale

vaardigheden getraind worden en minder motivatie van de studenten is.

- Kansen om te studeren in het buitenland zijn kleiner voor studenten door COVID-19.

- Minder betrokkenheid van studenten bij het verbeteren van het onderwijs

(medezeggenschap).

- Er zijn steeds meer datalekken op de UvA, dit zorgt voor een privacy risico voor

studenten

8. Agenda FSR AMC/VUmc overleg

We hebben 23 augustus overlegvergadering met de FSR van de VU.

De agendapunten die we hebben bedacht zijn:

1. VGT cursus: we hebben vernomen dat jullie een VGT cursus hebben georganiseerd

met daarin tips en een aantal oefeningen. Hoe hebben jullie dit aangepakt en zouden

wij misschien als voorbeeld gebruik kunnen maken van jullie PowerPoint?

2. Sociale veiligheid: hoe gaat dat bij jullie en hoe staat het ervoor?

3. Gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over fusie

4. Rondvraag

Pagina 4 van 9
Notulen plenaire vergadering, 22-08-2022



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

de agenda zoals besproken.

Aniek gaat de agenda mailen naar de FSR van de VU.

9. Agenda en voorbereiding OTgen/SR-overleg

Agendapunten n.a.v. vorig overleg:

- Motivatie studenten (discussie): vorige keer half gedaan.
- Problematiek invullen van vacatures: vorige keer door tijdgebrek niet aan

toegekomen.

Aniek stuurt de agenda naar OTgen.

10. Updates
- Op 19-07-2022 heeft Dita mail contact gehad met Sabrine van den Borg (projectleider

master Epicurus). Dita vroeg zich af of OTgen al akkoord heeft gegeven over het verminderen
van het aantal verplichte VGT-momenten. Sabrine van den Borg (projectleider master
Epicurus) gaf het volgende antwoord: OTGEN is inderdaad akkoord met de twee verplichte
momenten per masterfase. Omdat dit een voordeel voor de studenten is, mag dat ook na de
deadlines van het vaststellen van de OER doorgevoerd worden. Dit kan namelijk alleen in
mei definitief worden vastgesteld. As we speak wordt de Canvas Course IVTG aangepast met
o.a. bijgaand plaatje om het nog meer te verduidelijken.

- Op 22-07-2022 had de commissie master (CoMa) een informeel overleg met Paul van
Trotsenburg en Patricia Griffioen. Er is nogmaals de argumenten voor het verplicht stellen
van onderwijs in de master besproken. Tot de consensus gekomen dat we het met elkaar
eens zijn, namelijk dat de opkomst hoger moet en dat niet gaan naar onderwijs
onprofessioneel is. Ook Paul en Patricia zijn benieuwd naar de uitkomst van onze enquête.
Na enkele kleine wijzigingen is deze akkoord bevonden voor rondsturen. Op dit moment
moeten studenten zich via een formulier actief afmelden als ze een goede reden hebben om
afwezig te zijn. Afwezigheid blijft ondanks dat een probleem. Bij heelkunde onderwijs was
laatst niemand aanwezig. Docenten willen geen onderwijs meer geven op deze manier. In
september evalueren we onder enquête en in november wordt de afwezigheidsregistratie
geëvalueerd.
Gehad over inhaalcursussen voor de gemiste tijd in de kliniek door COVID. Paul heeft dit met
Saskia Peerdeman overlegd, maar zij gaf aan dat dit niet onder de NPO-gelden valt. Cursus
staat ook niet gelijk aan klinische ervaring. Kan wel gaan om cursus over
welbevinden/welzijn. Er zijn nog NPO gelden over en deze tot 2023 kunnen uitgeven.
De opleiding is bezig om een overzichtelijk overzicht te maken van welke keuzecoschappen
er mogelijk zijn met ook de verschillende locaties (binnen- en buitenland). Zo hoeven
studenten niet zelf eindeloos te zoeken. Ditzelfde willen ze doen voor de semi-arts stage. Dat
moet wel in samenspraak met de VU gezien de gedeelde plekken.
Dita heet een update over loopbaanoriëntatie gegeven. Er wordt gekeken naar open-source
site zoals de VU. Tevens wens voor Career officer geuit en aangedragen dat wij dit hebben
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aangedragen voor de IOO begroting. Paul vindt het een goed idee.
Roos heeft de brochure kwaliteit coschap locaties laten maken. Plan om te gaan presenteren
en daarna te verspreiden. Eind augustus/ begin september is weer een
coördinatorenoverleg, dan komt Roos presenteren.

- Op 26-07-2022 had de commissie master (CoMa) de overdracht commissie master
2022-2023. Masterdossiers en overige zaken omtrent de masteropleiding overgedragen aan
de nieuwe raad.

11. DB update
Er is geen DB update mondeling toegelicht.

12.Financiële realisatie

Op het moment hebben we € 7.229,25 van de totaal € 10.543,80 uitgegeven. De verwachting

is dat er geen (grote) uitgaven meer zullen volgen.

Wat betreft de investering in meubels is totaal € 1.824,82 van de begrote € 2.100,00

uitgegeven.

Met het inwerkweekend zijn we € 196,45 over budget gegaan. Echter zijn er andere posten

zoals PR en huishoudelijke kosten, waar we ruim budget over houden.

13. Instemmen masterraadslid

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor Nicole van Dijk als

raadsassistent master.

14. OER master Geneeskunde

Na de eerste OER onderhandelingen zijn er nog punten nagestuurd voor de OER die

behandeld zijn tegelijk met de onderwijsregelingen, vandaar de relatief late afhandeling van

deze OER cyclus. De OER is kort voor het reces voorgelegd aan de Studentenraad, en Hotze

Lont (die de OER cyclus op onze faculteit regelt), heeft vriendelijk verzocht of ons antwoord

voor 25 augustus verstuurd zou kunnen worden. Dit zodat de OER’en voor het begin van het

academisch jaar kunnen worden vastgesteld.

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

het positief adviseren en instemmen met de concept Onderwijs- en Examenregeling

masteropleiding Geneeskunde 2022-2023, Curius+ en Epicurus.

15. OER Medische Informatiekunde
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In het voorjaar zijn de onderhandelingen met alle gremia geweest voor de OER’en, en het

uitgewerkte concept is inmiddels voorgelegd aan de Studentenraad. Deze vergadering gaat

de SR besluiten of zij gaat instemmen en positief gaat adviseren. Ook voor deze

adviesaanvraag geldt dat het antwoord voor 25 augustus wordt verwacht, zodat de OER’en

voor het nieuwe academisch jaar kunnen worden vastgesteld.

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

een één stem tegen het positief adviseren en instemmen met de concept Onderwijs- en

Examenregeling masteropleiding Medical Informatics 2022-2023 en de concept Onderwijs-

en Examenregelingen bacheloropleiding Medische informatiekunde 2022-2023 (oude

programma en nieuwe programma (MI-X)).

16. Reglement Studentenraad

Vlak voor ons reces hebben we de adviesaanvraag betreffende het reglement Studentenraad

ontvangen.

I.v.m. ons reces is er contact geweest via Whatsapp over de laatste versie van het reglement.

Gezien we er via dit medium niet uitkwamen, bespreken we het nu nog eens. Het

struikelpunt was artikel 12.4: 'De studentenraad zal haar instemming ten aanzien van een

besluit bedoeld in lid 2 niet onthouden voordat de decaan/raad van bestuur in de

gelegenheid is gesteld nader overleg met de studentenraad te voeren.' N.a.v. de gesprekken

op Whatsapp heeft Aniek contact opgenomen met Orian van der Beek en Marian Mens, ze

heeft nog geen reactie ontvangen. Daarom bespreken we het volgende week nog een keer

nadat we antwoord hebben ontvangen.

17. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

18. Rondvraag
- Dita: 1. Dinsdag 30 augustus om 17.30u (na het OTgen-SR overleg) is er een afspraak over

het project vitaliteit (festival met thema mentale gezondheid na COVID om studenten weer te
verbinden), is er iemand vanuit de nieuwe raad die sowieso het dossier mentale gezondheid
op zich gaat nemen die bij deze afspraak kan zijn? De nieuwe Raad gaat zorgen dat iemand
kan.
2. Onze enquête staat nog steeds niet op de site. Ik heb hier nu meerdere keren vraag naar
gehad. Kan dit nog z.s.m. worden gedaan? Wordt aan Stan gevraagd.
3. Heeft iemand tijd om de tafel in elkaar te zetten? Tosca samen met Dita.
4. Heeft de nieuwe raad al auto’s geregeld? Nee, nog niet.

- Dafne: 1. Op 30 augustus is er ook een brainstormsessie over internationalisering met de
stuurgroep waarbij het fijn is als de Studentenraad aanwezig is. Begint om 12 uur en duurt
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ongeveer 2 uurtjes (fysiek). Is er iemand van de nieuwe raad die daarbij aanwezig kan zijn
(en mogelijk de taskforce Internationalisering gaat doen)?  De nieuwe Raad gaat zorgen dat
iemand kan.
2. Heeft iemand het nummer van Jonathan van de MFAS voor mij? Hij organiseert de
brainstormsessie. Heeft Dita al gedaan.

- Fabiënne: Gaat de nieuwe raad in hun eerste PV de notulen bespreken en hebben zij een
eigen Drive voor hun jaar (waar ik dan ook in zou moeten)? Zij krijgen een eigen Drive.

19. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

20. Nieuwe agendapunten
- Evaluatie OTgen/SR-overleg
- Vergaderstukken OTgen/SR-overleg
- Reglement studentenraad
- Jaarverslag

21. Nieuwe actielijst

Aniek 1. Gaat de situatie over het positief adviseren bestuursreglement kort
beschrijven in overdrachtsbestand
2. Gaat bij Erik Joukes langs (opleidingshoofd Bachelor Medische
Informatiekunde)
3. De jaarplan poster ophangen
4. Gaat met Vince in gesprek over de gebruikelijke sollicitatieprocedure
voor de OC studentleden
5. Gaat de wensenlijst voor het Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO)
6. De brief over het Reglement Studentenraad aanpassen en opsturen
7. Gaat de datum van het Reglement Studentenraad sturen
8. Gaat de term ‘recidivisten’ nog toelichten uit het OTgen/SR-overleg
9. Agenda mailen naar de FSR van de VU

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

Stan 1. Gaat aan de slag met de aanbevelingsbrief van de decaan als
promotie voor raadsleden.
2. Gaat in het overdrachtsbestand iets schrijven over NPO-gelden.

1.
2.

Tosca 1. Gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje opgehangen
worden
2. Gaat het afscheidscadeau voor Hans en Saskia halen
3. Gaat aan Karen vragen om uitwerkingen van risico inventarisatie
eerst te mailen voordat ze ze rondstuurt

1.
2.
3.
4.

Tim
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Jarno 1. 1.

Dita 1. Gaat samen met Dafne een busje regelen voor het inwerkweekend 1.

Roos 1. 1.
2.

George

Dafne 1. 1.
2.

Fabiënne 1. 1.
2.

DB

Iedereen 1. 1.

PR 1. Enquête op Instagram plaatsen 1.

22. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21:43 uur.
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