
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 23-05-2022

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Roos van Rhijn

Gast Fabiënne Meurs

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 OTgen/SR-overleg notulen Vaststellen

4. 5 min Notulen en actielijst

Vaststellen/Update

5. 1 min Mededelingen Informerend

6. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

7. 5 min Evaluatie OTgen/SR-overleg Evalueren

8. 20 min Inventaris SR-kamer Besluitvormend

9. 10 min Updates Update

10. 5 min DB update Update

15 min Pauze

11. 2 min Benoeming ambtelijk secretaris Besluitvormend

12. 10 min Herbenoeming OCgen studentlid Besluitvormend

13. 1 min WVTTK Informerend

14. 10 min Rondvraag Informerend

15. 5 min Evaluatie PV Informerend

16. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

17. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

18. Einde vergadering Om 20.55 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Aniek opent de vergadering om 18:51 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- Raad van Bestuur (RvB) heeft 22.02.103/FK.ak.A betreffende de vaststellen van de regeling

selectie Bachelor Geneeskunde 2023-2024 gemaild.
- De SR heeft de U.22.10 adviesbrief betreffende de harmonisatie bestuurlijke inrichting

gemaild naar Hans van Goudoever.

3. OTgen/SR-overleg notulen
De notulen van 17-05-2022 zijn besproken en vastgesteld.

4. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat terugkoppelen naar Dita wat de student precies heeft benoemd
over diversiteit
2. gaat de top 10 brief verder uitwerken
3. gaat vragen of algemeen directeur een UvA-functie betreft of ook
geharmoniseerd wordt
4. gaat een gesprek inplannen met Saskia en Albert
5. gaat navragen hoe rechtsgeldig mailcontact is

1. gedaan
2. nog niet
3. nog niet
4. nog niet
5. gedaan

Stan 1. gaat een verdeling maken voor het aanpassen van het
overkoepelende inwerkboek van de SR
2. gaat na goedkeuring van de kieslijst de sollicitatie van de master
raadsassistent online gooien
3. gaat de verdeling maken van de vernieuwing van het inwerkboek

1. lopend
2. lopend
3. lopend

Tosca 1. gaat verder achter de genderneutrale WC’s aan
2. gaat navragen of de VU co’s meer geld krijgen en of wij dat dan ook
kunnen krijgen
3. gaat de top 10 brief opsturen, ook naar de PR-commissie
4. gaat samen met Roos zitten om met Sacha te praten over de
stemprocedure

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

Tim

Jarno 1. 1.

Dita 1. 1.
2.

Roos 1. gaat samen met Tosca zitten om met Sacha te praten over de
stemprocedure

1.
2.
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George

Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

DB

Iedereen 1.
2.

1.
2.
3.

PR 1. gaat de Diversity Commitment delen op de sociale media
2. gaat publiceren op de sociale media dat er een diversity commitment
is en dat er genderneutrale WC’s komen
3. gaat de top 10 brief delen op de sociale media

1. gedaan
2. nog niet
3. nog niet

De notulen van 16-05-2022 zijn besproken en vastgesteld.

5. Mededelingen
- Roos machtigt Dafne

6. Vaststellen agenda
Het vergaderpunt benoeming Ambtelijk Secretaris zal als eerste besproken worden.

7. Benoeming Ambtelijk Secretaris (2 minuten)

Dit is de laatste PV waarbij Anne aanwezig zal zijn. Fabiënne is aanwezig t.b.v. de overdracht.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor Fabiënne als

nieuwe Ambtelijk Secretaris.

8. Evaluatie OTgen/SR-overleg (2 minuten)

Het OTgen/SR-overleg is geëvalueerd.

9. Inventaris SR-kamer (17 minuten)

Bij het bespreken van de halfjaar financiën kwam naar voren dat de verwachting is veel geld

over te houden. Er werd geopperd om dit geld te investeren in nieuwe meubels voor de SR

kamer. De wens was om te kijken of we meubels via het AMC kunnen kopen, zoals de

meubels in de Visserzaal. Dita heeft contact gehad met Albert Kok en hij vond het een goed

idee om te investeren in nieuwe meubels. Hij heeft ons in contact gebracht met Marjan du

Prie (onderwijssupport), zij heeft de prijzen voor de meubels opgestuurd.
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Vanuit het potje ‘congressen en evenementen’ is niks uitgegeven. De verwachting is dat wij

dit ook niet meer zullen doen. Dit geld kunnen wij investeren in nieuwe meubels. Ook staat

er nog budget voor wat wij orgineel hadden begroot voor inventaris. In totaal komt dat uit

op een bedrag van €4479,- wat wij kunnen uitgeven aan nieuwe meubels.

De prijzen voor meubels vanuit het AMC:

Bureaustoel €220,67

Elektrisch zit/sta tafel €626,37

Stoel zonder armleuning €202

Van de vergadertafel hebben we (nog) geen prijs gekregen, maar we kunnen ervan uitgaan

dat deze ongeveer even duur zal zijn als de zit/sta tafel, of wat goedkoper.

Het voorstel zou zijn om een vergadertafel te kopen met daarbij zes stoelen (meer past

waarschijnlijk niet). Met een tafel zou dat neerkomen op €1838,-. Dit past dus in het budget.

Eventueel zouden we ook nieuwe bureaustoelen en/of een IKEA kast kunnen kopen.

Een andere optie zou zijn om meubels elders te kopen, bijvoorbeeld bij de Ikea.

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

en twee stemmen tegen vóór het investeren van het SR-budget in nieuwe meubels voor de

SR-kamer.

Willen wij meubels bij het AMC kopen?

Argumenten voor:

- Goede kwaliteit, gaat waarschijnlijk lang mee.

- Makkelijk geregeld, bestelling via het AMC.

- We hoeven de meubels niet zelf in elkaar te zetten (zoals bij de Ikea).

- Er is voldoende budget.

- Alles wat wij van het AMC kopen zou ergonomisch verantwoord zijn

Argumenten tegen:

- Dure meubels, elders kunnen we het goedkoper krijgen.

Aniek geeft aan dat ze voor sommige meubelen graag ergens anders zou willen bestellen.

Dita geeft aan dat deze vraag alleen de vergadertafels en vergaderstoelen betreft, geen IKEA

kast. Daarom bespreken we eerst over welke meubels we willen kopen.
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Elke meubels willen we kopen?

- Vergadertafel?

- Dita geeft aan dat de vergadertafel er niet representatief uit ziet. Hij is vies.

Dafne geeft aan dat zij de tafel prima vindt. George geeft aan dat als we een

soortgelijke tafel ervoor terugkrijgen, dat de vervanging dan niet hoeft. Jarno

geeft aan dat hij een wat sterkere tafel zou willen. Uiteindelijk kiezen we

ervoor om geen nieuwe tafel te kopen, maar wel een kast.

- Stoelen?

- Jarno geeft aan dat veel stoelen stuk zijn. Hij geeft aan dat hij liever

afneembare stoelen zou kopen.

Er wordt besproken dat het makkelijker is om voor een uitgewerkt plan te stemmen in plaats

van voor alle meubels apart. Dita geeft aan dat er een plan is, zoals hierboven benoemd.

Namelijk een nieuwe tafel met zes stoelen en een extra bureaustoel.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met zeven stemmen

voor en twee stemmen onthouding vóór het kopen van de meubels volgens het plan

uitgewerkt door Dita plus een IKEA kast.

Dita schat dat het uiteindelijk uit zou komen op ongeveer 2100 euro.

Dita gaat de besproken meubels bestellen bij het AMC. George en Jarno gaan meekijken

naar de bestelling hiervan. Tosca gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje

opgehangen worden.

10. Updates (7 minuten)

- Op 09-05-2022 hebben Aniek en Tosca een SR/DC (dienstencentrum) overleg gehad.
Besproken hoe wij eventueel met onze rechten over de besteding van de financiële middelen
het dienstencentrum kunnen helpen. Floor Biemans, hoofd van het dienstencentrum, gaf aan
dat de International Office extra mankracht nodig heeft. Op 10-05-2022 heeft Aniek een
vergadering gehad over de begrotingscyclus. Gesprek met Albert en Jenny gehad over de
begrotingscyclus gehad. Zij kijken nog een keer na de nieuwe versie, passen deze aan waar
nodig en sturen de nieuwe versie op. Ook de overdracht met de nieuwe raad besproken:
zodra de dossierhouders er zijn, is het handig om  ze meenemen naar gesprekken over de
besteding van de financiële middelen t.b.v. de continuïteit.

- Op 13-05-2022 hebben Tim en Tosca de Studentenraad-dag van de Geneeskundestudent
bijgewoond. Het was heel gezellig. Andere studentenraden worden echt heel slecht betaald,
bijvoorbeeld maar 300 euro per jaar. We hebben het gehad over het capaciteitsprobleem; het
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totaal aantal plekken voor Geneeskunde ligt namelijk elk jaar hoger dan de bovengrens zoals
geadviseerd door het capaciteitsorgaan. Op elke faculteit zorgt dit voor problemen in de
vorm van wachttijd, maar sommige faculteiten hebben nog veel meer problemen hierdoor.
Erasmus heeft bijvoorbeeld het probleem dat een groot deel van de bachelorstudenten
online onderwijs moet volgen omdat er niet genoeg onderwijsruimten zijn, en ze veel
kleinschalig onderwijs hebben. Verder hebben we de urenbesteding in de master besproken,
want bij elke faculteit gaan studenten over de urennorm van 46 uur heen. Het leek Tim en
Tosca een goed idee om over te dragen dat bij de volgende enquête van ons en van de
Geneeskundestudent moet worden gelet op een eventuele verandering in hoeveel UvA
studenten over de urennorm heen gaan.

- Op 17-05-2022 heeft Aniek een overleg gehad met het implementatieteam studieplanning en
vakaanmelding. Wat betreft de vakaanmelding is besloten dat masterstudenten van
geneeskunde zich moeten inschrijven voor de wetenschappelijke stage en het keuze
onderwijs. Bij MI zullen studenten zich moeten inschrijven voor herkansingen en de
masterstudenten zullen zich ook moeten inschrijven voor het keuzeonderwijs. N.a.v. deze
verandering is nog gekeken naar de OERen om te checken of alles wat betreft de
vakaanmelding goed is geformuleerd.

- Op 11-05-2022 heeft Aniek een evaluatie gehad over de mentoren met Hotze. Hotze vertelde
dat een van de redenen waarom het zo lastig is om de mentoren te evalueren, de AVG is.
Hierdoor kost het erg veel moeite om alles ‘legaal’ te doen. Het moet dus echt de moeite
waard zijn om de mentoren te evalueren. Bij een pilot is gebleken dat maar erg weinig
studenten het evaluatieformulier invullen, waardoor het de vraag is of dit dus wel de moeite
waard is. Wat wel zou kunnen is bijvoorbeeld een klachtenprocedure, of het laten evalueren
van mentoren door de mentoren zelf (dat alleen de mentoren de evaluatieformulieren te zien
krijgen). Later mailde Hotze nog met een toevoeging, dat i.h.k.v. het facultair strategisch doel:
onderwijs van kerntaak naar cultuur je ook zou kunnen pleiten dat er minder mentoren
moeten komen, zodat de mentoren die er zijn intensiever bezig kunnen zijn met het
mentorschap.

- Op 12-05-2022 hebben Tosca en Dafne plenair overleg OER deel B master Geneeskunde
bijgewoond. Veel punten waren al vooraf besproken, zoals het ontbreken van de uitwerking
van het proces rondom portfolio beoordelingen. Dit wordt uitgewerkt in de volgende regels
en richtlijnen van de examencommissie en in de tussentijd kunnen studenten zich wenden
tot de uitwerkingen gepubliceerd op Canvas. Bij het punt over het publiceren van reden voor
wijziging als capaciteit wordt gewijzigd werd gezegd dat dit vrijwel altijd t.b.v.
kwaliteitswaarborging zou zijn, en dat dit informeel wel wordt besproken met de SR.

- Op 17-05-2022 hebben Roos, Tosca en Dita het studentenperspectief van de high stake
beoordelingen besproken. Met Chantal Albedinger (Deelprojectleiders Feedback &
Beoordelen master Epicurus) besproken over de High Stake beoordeling. Studenten waren
helaas niet aanwezig. Chantal heeft zelf al een aantal verbeterpunten, namelijk het gelijk
uitzenden van de beoordeling. Voor iedereen eenzelfde beoordeling, gaat al een stuk beter
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nu er maar 30 beoordelaars zijn. Ook hoe te zorgen we hoe een beoordeling geen verrassing
gaat zijn. Studenten moeten leren kritisch te kijken naar portfolio, dit wordt wel besproken
tijdens het onderwijs hierover. Echter het onderwijs wordt slecht bezocht. Er zijn geen
inhoudelijke problemen bij de portfoliocommissie, er zit een steile leercurve en er steeds
meer unanimiteit komt over de beoordelingen. Uitdaging zit in hoeveelheid wat meer gaat
worden als meer masterfases tegelijk lopen. Nog niet te beoordelen portfolio’s lopen af in
aantallen, gaat er vanaf komende groepjes dan ook uit. We plannen geen nieuwe afspraak in
met de studenten, zij kunnen eventuele punten op de mail naar ons zetten. Verdere evaluatie
gaat via de PDCA-cyclus en in gesprekken met de SR. In gesprekken met de SR en opleiding
voortaan scheiden tussen Low Stake en High Stake beoordelingen als we over het portfolio
praten om meer duidelijkheid te krijgen. Indien er zaken spelen zullen we contact opnemen.

- Op 17-05-2022 heeft Jarno de evaluatie van RA-1 bijgewoond. Voor het eerst een waslijst
positieve punten bij RA-1. Jan Aten, Coördinator gaf aan echt positief te zijn over wijzigingen
in onderwijsaanbod en verscheidenheid aan onderwijsvormen en docenten. Recidivisten
bleken redelijk goed mee te komen in RA-1. Er werd nog gesproken over verbetering van een
aantal practica en e-learnings, maar over het algemeen is de tendens die ik hoor bijzonder
positief. Gal, galwegen en cholelithiasis schenen nog behoorlijk lastig te zijn.
Responsiecolleges schenen te lang te zijn en flink uit te lopen, met als grote oorzaak de
gedrevenheid van Jan Aten om uitleg te geven tot men het snapt.

- Op 17-05-2022 heeft Tosca de evaluatie van RA-4 bijgewoond. Over het algemeen een
positieve evaluatie. Verbeterpunten waren nog de grote hoeveelheid voorbereiding voor de
lichamelijk onderzoek practica, dit wordt mogelijk opgesplitst, en het practicum zelf
mogelijk ook. Verder spelen de bekende problemen met responsiecolleges, die slecht worden
bezocht, en het ontbreken van patiënten bij patiënt colleges ook weer tijdens dit blok. Er
gaat worden gekeken naar de best practices van andere blokken waarbij de
responsiecolleges wel goed bezocht worden, en voor patiënt colleges wordt gekeken naar
alternatieven met bijv. een videoconsult of vooraf opgenomen video als een patiënt
onverhoopt niet bij het college kan zijn. Ulla gaat daarnaast nogmaals bij roostering
aankaarten dat roostering voor de ‘lagere’ TBL groepen (1-15 ongeveer) veel gunstiger is
dan die voor de hogere groepen.

- Op 28-04-2022 hebben Tosca en George plenair overleg OER deel B Bachelor MI besproken.
De kenmerkende toets die moet worden gehaald in de bachelor om de herkansing te mogen
maken wordt voor in ieder geval volgend jaar gehandhaafd, en wordt bij de volgende
onderhandelingen na verdere evaluatie besproken. Verder is besproken dat herkansingen nu
de eerste twee dagen na onderwijsvrije weken kunnen worden geroosterd; hier zijn we
tijdens dit overleg niet uitgekomen en er is nog een vervolggesprek gekomen met Erik
Joukes hierover.

- Op 09-05-2022 hebben Tosca en George de herkansingen in OER bachelor MI besproken.
Met Erik Joukes is besproken waarom door het OTMI is gekozen voor de huidige opzet met
enkele herkansingen op de eerste maandag na de kerstvakantie. Hij heeft uitgelegd dat dit
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conform het toetsingsbeleid van de UvA is, en zij dit beter vinden voor studenten dan
herkansingen in de vakantie. Het was een fijn gesprek en wij zijn tevreden met de
onderbouwing.

- Op 11-05-2022 heeft Tosca een plenaire vergadering (PV) gehad van de Centrale
Studentenraad (CSR). De CSR heeft Abbey Gilchrist aangesteld als nieuwe voorzitter. Er is
besloten nogmaals een benefiet te organiseren voor Oekraïne met Oekraïense muzikanten in
de Oude Lutherse kerk. Verder heeft de CSR besloten in te stemmen met het nieuwe
toetsingskader voor een afwijkend instellingscollegegeldtarief. Veel faculteiten hebben een
afwijkend tarief, geneeskunde bijvoorbeeld vanwege kostendekkendheid. Om buitensporige
stijgingen van collegegeldtarieven te voorkomen en faculteiten een betere onderbouwing
aan te laten leveren is hier nu een kader voor gekomen.

- Op 13-05-2022 heeft Tosca een gemeenschappelijke vergadering (GV) centrale
studentenraad (CSR)/centrale ondernemingsraad (COR) gehad. Studenten uit Rusland en
Belarus die hulp nodig hebben worden af en toe onheus bejegend door UvA medewerkers,
bijvoorbeeld bij het aanvragen van financiële ondersteuning. Verder wordt er door een groep
docenten nog gestaakt om te protesteren tegen flexcontracten, door cijfers niet te publiceren.
Wat betreft de huisvesting is Roeterseilandcampus V (REC V) vertraagd, dus zijn er op dit
moment niet genoeg collegezalen en onderwijslokalen om alle studenten volgend jaar op
campus les te kunnen geven. Dit is niet gecommuniceerd naar de GV, dus er wordt een
gezamenlijk overleg vergadering (GOV) ingelast waarbij het College van Bestuur (CvB) zich
moet verantwoorden, aangezien het CvB al eerder de GV gebrekkig heeft geïnformeerd.

- Op 18-05-2022 heeft Tosca de PV van de CSR bijgewoond. Alicja Staszak is benoemd als
nieuwe vicevoorzitter van de CSR. Verder heeft de CSR gestemd voor het innemen van het
standpunt dat zij faculteiten meer vrijheid wil geven in hoe soepel zij hun BSA inrichten en of
dit bindend is.

George gaat bekijken wat er precies gezegd is over Plenair overleg OER deel B Bachelor

MI.

11. DB update (1 minuut)

Aniek geeft een update over de harmonisatie bestuurlijke inrichting. Vorige week is het

advies niet op tijd ontvangen, dus er is niet ingestemd.

12. Herbenoeming OCgen studentlid (4 minuten)

Alle studentleden van de OC (onderwijscommissie) geneeskunde kiezen ervoor om niet nog

een jaar zitting te nemen in de OC met uitzondering van Vince Schilder. De Studentenraad is

daarom gevraagd om te beoordelen of zij hem nog een jaar zou willen benoemen.
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De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor de herbenoeming

van Vince Schilder als studentlid van de OC geneeskunde.

Tosca gaat de benoemingsbrief sturen.

13. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

14. Rondvraag
- Stan: Volgende week ben ik hoogstwaarschijnlijk afwezig ivm EEG gedoe
- Anne: Is er op Tweede Pinksterdag vergadering? Nee
- Anne: Kunnen alle geplande (OTgen/OTmi) vergaderingen doorgestuurd worden naar

Fabiënne? Dit gaat Tosca doen.

15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

16. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten besproken.

17. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat de top 10 brief verder uitwerken
2. gaat vragen of algemeen directeur een UvA-functie betreft of ook
geharmoniseerd wordt
3. gaat een gesprek inplannen met Saskia en Albert
4. gaat de aangepaste afspraken over het OTgen/SR-overleg in het
werkbestand veranderen

1.
2.
3.
4.

Stan 1. gaat een verdeling maken voor het aanpassen van het
overkoepelende inwerkboek van de SR
2. gaat na goedkeuring van de kieslijst de sollicitatie van de master
raadsassistent online gooien
3. gaat de verdeling maken van de vernieuwing van het inwerkboek

1.
2.

Tosca 1. gaat de top 10 brief opsturen, ook naar de PR-commissie
2. gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje opgehangen
worden
3. gaat de benoemingsbrief naar de OC sturen
4. gaat alle geplande overleggen doorsturen naar Fabiënne

1.
2.

Tim

Jarno 1. 1.
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Tobia 1. 1.

Dita 1. gaat de besproken meubels bestellen (samen met George en Jarno) 1.
2.

Roos 1. 1.
2.

George 1. gaat bekijken wat er precies gezegd is over Plenair overleg OER deel
B Bachelor MI

Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

DB

Iedereen 1.
2.

1.
2.
3.

PR 2. gaat publiceren op de sociale media dat er een diversity commitment
is en dat er genderneutrale WC’s komen
3. gaat de top 10 brief delen op de sociale media

18. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 20.31 uur.
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