
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 24-01-2022

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. 1 min Mededelingen Informerend

5. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

6. 5 min DB update Update

7. 5 min Nietmijnschuld protest Besluitvormend

8. 15 min Waar zijn we met ons jaarplan Evaluatie

9. 20 min Aanbevelingsbrief decaan Besluitvormend

15 min Pauze

10. 10 min Updates Update

11. 10 min Brief tentaminering i.h.k.v. covid Besluitvormend

12. 10 min Brief naar EC Besluitvormend

13. 10 min Agendapunten voor overleg met Karen Maex Besluitvormend

14. 15 min Agenda OTgen/SR-overleg Besluitvormend

15. 1 min WVTTK 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 20.55 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
- Ulla Remer heeft het aangepast voorstel Zomerplan verwerking Epicurus toetsen 21-22

gemaild
- Een student heeft gemaild dat hij/zij moeite heeft met regelen van een SAS plek
- Een student heeft gemaild over het gebruik van Proctorio bij de iVTG in de master

Verderop in de vergadering zullen we Proctorio bespreken.

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. Gaat de eindtijd van het OTMI overleg opzoeken.
2. Gaat het jaarplan doornemen met George voor de update taskforces.
3. Gaat met Tosca nadenken over aanpassingen aan de agenda voor
tijdswinst.

1. gedaan
2. gedaan
3. gedaan

Stan

Tosca 1. gaat de uitwerking van het coalitieakkoord doorsturen naar de raad.
2. gaat Petra terug mailen nav de mail naar de bezorgde student.
3. Gaat met Aniek nadenken over aanpassingen aan de agenda voor
tijdswinst.

1.gedaan
2. gedaan
3. gedaan

Tim

Jarno 1. Gaat een post maken OTgen over verwarring na verandering

toetspercentage naar aanleiding van OTgen overleg.

2. Gaat een post maken voor op Instagram wanneer de notulen over de

voorzitter van de CSR online staan.

1. gedaan

2. nog niet

Tobia 1. Gaat de update betreffende internationalisering verbeteren in de
notulen.

1. niet
gedaan

Dita 1. Gaat samen met Anne de OTgen notulen aanpassen.
2. Gaat de adviesbrief tentamenbeleid Covid aanpassen.

1. gedaan
2. gedaan

Roos 1. Gaat een agendapunt schrijven over de uitwerking van de
aanbevelingsbrief.
2. Gaat de opmerkingen van de brief WFC aanpassen.

1. gedaan
2. gedaan
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Dafne 1. Gaat een vergaderstuk maken over de werkafspraken nav de notulen. 1. nog niet

George 1. Gaat het jaarplan doornemen met Aniek voor de update taskforces. 1. gedaan

Anne 1. Gaat samen met Dita de OTgen notulen aanpassen. 1. gedaan

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

1. nog niet

Iedereen 1. Dossierhouders: gaan de prijzen van de enquête verdelen.
2. Gaat een stukje schrijven over zijn/haar dossiers voor de evaluatie
van het jaarplan.
3. Gaat werken aan zijn/haar stukje voor de naamsbekendheidsactie.

1. nog niet
2. niet
gedaan
3. gedaan

De notulen van 17-01-2022 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
Er zijn geen punten medegedeeld.

5. Vaststellen agenda
Dita vraagt of de tijd die nu gereserveerd is voor het agendapunt de aanbevelingsbrief
Decaan niet erg lang is. Er wordt wel verwacht dat er een discussie zal ontstaan.
Het agendapunt ‘Waar zijn we met ons jaarplan’ zal vervangen worden door Zomerreces.
De agenda is na deze wijzigingen vastgesteld.

Stan gaat voor volgende PV ‘Waar zijn we met ons jaarplan’ vroeg in de map zetten zodat
iedereen volgende week de tijd heeft om dit aan te vullen.

6. Nietmijnschuld protest (4 minuten)

Op zaterdag 5 februari komen studenten massaal samen om 13:00 uur op de Dam in

Amsterdam voor het Compensatieprotest. Voor de compensatie van leenstelselstudenten

wordt in het nieuwe regeerakkoord maar 1 miljard extra uitgetrokken en dat is veel te

weinig. Studenten moeten eerlijk gecompenseerd worden.

Deze vergadering gaan we besluiten of we achter de boodschap van dit protest staan en

willen aansluiten. De Centrale Studentenraad ondersteunt dit al.

Tobia vraagt hoe we willen aansluiten. Als we hierbij aansluiten komen we op de lijst met

organisaties die bij het protest aansluiten en we zullen fysiek bij het protest zijn.

Tobia geeft aan dat een tegenargument zou kunnen zijn dat de SR zich niet mengt in politieke

zaken. Dafne geeft aan dat het als taak van de SR is om politiek beslissingen te verdedigen.
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Dita geeft aan dat we er zijn voor de rechten van de student, dus dit argument te weerleggen

is.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt negen stemmen voor en

één stem blanco vóór het steunen van het Nietmijnschuld protest.

Tosca zal bij het protest aanwezig zijn. Dita gaat de SR inschrijven voor het protest. De PR

commissie gaat het plaatsen op Instagram. Iedereen die dit wil gaat hiervoor de petitie

tekenen.

7. Zomerreces (8 minuten)

Tijdens het reces zijn er geen PV’s en in principe geen vergaderingen. De tijd na het reces

hebben we nog nodig voor het inwerken, de overdracht en onze eigen afronding. Vroeg met

reces gaan betekent meer tijd om in te werken/af te ronden, laat met reces betekent dat in

principe (bijna) alles voor het reces af moet zijn en na het reces alleen de laatste kleine

dingen gedaan zouden moeten worden. Tijdens het reces wordt de mail wel bijgehouden,

maar persoonlijke mail hoeft niet bijgehouden te worden. Het is handig om altijd iemand te

hebben die bereikbaar is voor spoedzaken.

Tobia vraagt of er PV’s zijn in de zomervakantie buiten het reces om. Als antwoord wordt

gegeven dat we gewoon PV’s hebben en dat sommige dingen door blijven lopen, dus er wel

plenaire vergaderingen zullen plaatsvinden.

Jarno geeft aan dat een argument voor een eerder reces is om meer PV’s na het reces te

hebben die je samen met de nieuwe raad hebt. Tosca geeft aan dat als je alles goed afrondt

voor het reces, je genoeg tijd hebt na het reces om de nieuwe raad in te werken. Dita geeft

aan dat de verwachting van nieuwe raadsleden waarschijnlijk is dat je in eind juli ingewerkt

wordt in plaats van eind augustus.

George vraagt hoe het is als je door externe zaken niet je vakantie periode kan aangeven. Als

antwoord komt hierop dat je wel je best moet doen om je vakantie in het reces te plannen,

maar als het niet mogelijk is kan je online aansluiten.

Er zijn meerdere opties:

a. 11 juli - 7 augustus

i. We hebben dan nog vier weken na het reces.

b. 18 juli - 14 augustus
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i. We hebben dan nog drie weken na het reces.

c. 25 juli - 21 augustus

i. We hebben dan nog twee weken na het reces.

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

een stemmen tegen en drie stemmen onthouding vóór het zomerreces van 25 juli t/m 21

augustus.

8. Aanbevelingsbrief decaan (9 minuten)

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) heeft ons 23

november j.l. een brief gestuurd met daarin suggesties voor het vergemakkelijken van het

werven van nieuwe raadsleden. Een van deze suggesties was een aanbevelingsbrief van de

decaan voor raadsleden.

Tijdens de PV van 06-12-2021 hebben we deze optie besproken. Tijdens het informeel

overleg met Saskia Peerdeman is kort gepeild hoe Saskia over zo’n dergelijke brief denkt. Ze

zei dat zij zelf dit in het verleden al wel eens gedaan heeft en was er positief over. Ze vertelde

dat het het handigste was als wij een opzet zouden sturen met wat wij graag in de brief

zouden willen zien.

Voordelen van een aanbevelingsbrief:

- Staat goed op je CV

- Het laat de waardering van de opleiding zien

- Relatief weinig moeite

Nadelen van een aanbevelingsbrief:

- Wanneer iemand niet goed heeft gefunctioneerd in het raadsjaar krijgt die persoon

ook een aanbevelingsbrief, hoewel dit wellicht niet terecht is

- Een raadsjaar zelf staat ook al op je CV (wat voegt de brief dan nog toe)

- Weerlegging: het kan beter toelichten wat een raadsjaar inhoud

- Het kan studenten aantrekken die een raadsjaar alleen maar doen voor hun CV

Jarno geeft aan dat een brief achteraf moet worden gestuurd en alleen als iemand zich

voldoende heeft ingezet. Roos is hierop tegen, er moet een brief komen die voor alle

raadsleden geldt. De rest van de raad is het eens met Roos.
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We willen dus een standaard, persoonlijke brief voor de raad met een blijk van waardering

en beschrijving met wat we doen.

Mogelijke inhoud: we willen duidelijk maken dat we naast onze studie (factor tijd) ons hard

maken voor de rechten van de student (belang rechtsgeldigheid), dat we een officieel orgaan

zijn, bij veel overleggen zijn. Stan gaat de punten voor de brief uitwerken om het op te sturen

naar Saskia Peerdeman.

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

vragen aan de decaan om een persoonlijke, aangetekende waarderingsbrief te schrijven voor

raadsleden.

9. Updates (12 minuten)

- Op 18-01-2022 heeft Aniek het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (IOO) Corona-overleg

bijgewoond. Momenteel is het beleid dat studenten op de faculteit permanent een

mondkapje op moeten. Juridische zaken van de UvA zoeken momenteel uit hoe het precies in

het beleid van de overheid staat. Tentamens op locatie gaan door zoals gepland. Vanaf

18-01-2022 zijn er stewards aanwezig in het studentengebied van het ziekenhuis om te

surveilleren. Veel studenten zitten momenteel in quarantaine. Bij de bachelorstudies

verwachten ze hier niet veel problemen mee: grootschalig onderwijs is sowieso al online en

voor kleinschaligonderwijs komt een extra inhaalmoment. Mario Maas vroeg wat er met

studenten gebeurd die gaan proberen online aanwezig te zijn, terwijl ze hier geen reden toe

hebben. Dita vraagt of dit een groot probleem is, dit weten we echter niet. Hiervoor komt

betere communicatie richting de studenten. Het besluit over het eventuele verlagen van het

BSA komt waarschijnlijk deze week vanuit de overheid. Irene de Graaf kaartte het probleem

aan dat UvA co-assistenten gezien worden als essentiële zorgverleners en VU co-assistenten

niet. Dit leidt tot verwarring, gezien de quarantaineregels voor beiden anders zijn. De UvA

volgt ziekenhuisbeleid en de VU volgt onderwijsbeleid, hierdoor komt dit verschil. Dit

probleem wordt bij de decanen aangekaart.

- OP 18-01-2022 heeft Dita het overleg over de voortgang Master Epicurus bijgewoond.
Evaluatiepunten van de CoRaad (o.a. capaciteit dermatologie en de hoeveelheid en lengte
van de feedback) van twee weken geleden  mondeling doorgegeven en aangekondigd dat de
notulen nog daarvan worden opgestuurd. Punten waren allen al bekend. Paul van
Trotsenburg is vandaag naar het OLVG om het niet-invullen van de feedback met de
opleiders te bespreken. Factsheet van de evaluatie van de opleiding wordt in de nieuwsbrief
geplaatst en gaan wij nog op Instagram plaatsen. Sabrine van den Bor, projectleider
herziening master, heeft haar zorgen geuit over het portfolio onderwijs over de high stake
beoordeling. Er waren 14 van de 23 coassistenten aanwezig. Er wordt gekeken naar hoe de
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aanwezigheid omhoog kan. Al het onderwijs is al ‘verplicht’, echter zonder aftekenlijst omdat
het de eigen verantwoordelijkheid van de student is. Ook wordt gekeken naar het benoemen
van dit onderwijs op de terugkomdagen. Geopperd om het belang al bij de introductie aan te
kaarten, gezien de motivatie dan nog het hoogst is onder coassistenten.

- Op 21-01-2022 heeft de Commissie Master (CoMa) een informeel overleg gehad met Paul
van Trotsenburg. Geen opmerkingen over document afschaling covid van het OTgen,
document is ongewijzigd goedgekeurd. Paul heeft op het OTgen besproken om zo nodig een
repareringscoschap in te voeren, reacties waren neutraal. Mocht het nodig blijken is OTgen al
op de hoogte dat wij dit kunnen aandragen. Gebruik van Proctorio bij de VGT aangekaart en
onze zorgen omtrent de veiligheid hiervan. Paul is niet op de hoogte van de inzet van
Proctorio of hoe het gebruik gaat op de faculteit en landelijk. J.H. Ravesloot is de coördinator
van de VGT, wij zullen dit met hem bespreken. Besproken dat wij in een lastige positie staan
gezien de UvA het gebruik veilig acht.  Paul is in gesprek geweest met het TerGooi ziekenhuis
over het portfolio, gebruik hiervan wordt niet serieus genomen. Werklast voor het invullen
door studenten en accorderen door begeleiders wordt als te hoog gezien. De formulieren
worden geëvalueerd en herzien, er wordt gekeken naar kortere feedbackformulieren en
versimpeling, ook komt er meer aandacht voor uitleg aan opleiders en co’s. Jacqueline en
Chantal, projectleiders van de beoordelingen, maken een plan van aanpak in samenspraak
met de opleiders. Gaat nog wel 2-3 maanden duren tot de verandering er is. Er wordt ook
gewacht op de high stake en hoe deze bevalt. Nog eens aangekaart dat wij graag het
onderwijs van Epicurus beschikbaar willen maken voor Curius+ studenten. Dita gaat
hiervoor contact opnemen met Irene de Graaf en Patricia Griffioen die hierover gaan. Paul
gaf aan dat veel coassistenten in quarantaine zinnen met een COVID-infectie, Besproken dat
de co-opleider bepaalt of er moet worden ingehaald of dat zelfstudie voldoende is, dit kan
per locatie verschillen. Dit is heel lastig om gelijk te trekken, CoMa ziet hier geen problemen
in. Het zal verder op het coördinatoren overleg worden besproken om hier meer eenheid in
te krijgen.

- Op 21-01-2022 hebben Roos en Dita een overleg gehad over studentenperspectief portfolio
Epicurus. Met Chantal Albicher (co-projectleider deelproject Feedback & Beoordeling
master) en twee Epicurus studenten de high stake beoordeling besproken. Tijdens het
onderwijs over de High Stake beoordeling waren nog veel vragen en zorgen over de
beoordeling en haalbaarheid. Normen die gesteld zijn lijken niet altijd haalbaar te zijn. Dit
gaat vooral over de acute patiënt en hoogcomplexe patiënt wat niet genoeg blijkt voor te
komen. De voorbeelden die hierover beschikbaar zijn blijken niet toereikend genoeg. Op de
terugkomdag Interne en Heelkunde zal dit onderwerp terugkomen om de vragen al eerder te
beantwoorden. Het was voor studenten niet duidelijk hoe zij zelf naar het portfolio moeten
kijken en kunnen zien waar zij staan en wat er nog gedaan kan worden. Meer toelichting
hierover zou een deel van de zorgen weg kunnen nemen, ook eerder onderwijs hierover kan
helpen. Erover gehad waarom de opkomst van het onderwijs over de high stake beoordeling
zo laag was, combinatie tussen switch online en fysiek onderwijs was een probleem en de
roostering aan het einde van de middag. Portfolio commissie wordt nu getraind, zijn allemaal
zeer gemotiveerd. Vraag wat de student zou willen zien in de beoordeling die zij geven
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tijdens de high stake. Het idee is om een overzicht te krijgen welke positieve punten er
terugkomen en wat er nog te verbeteren valt. Daaruit kan de student zelf leerpunten halen.
Proces wat er gaat gebeuren tijdens de high stake en daarna is nog niet gecommuniceerd, de
studenten denken dat een bestand op Canvas alleen niet voldoende is. Er is geopperd om een
informatie mail vooraf aan de high stake te sturen. De criteria van het behalen van de high
stake is niet duidelijk waar dit te vinden is. Dit staat in een video op Canvas. De volgende
meeting zal plaatsvinden na de eerste twee groepen hun High Stake beoordeling hebben
ontvangen.

- Op 10-01-2022 heeft de Commissie Bachelor (CoBa) een commissie vergadering gehad.
Dossier updates zijn besproken. Slechte WiFi op faculteit blijft een probleem door
grondstoffentekort. Verder gesproken over interpretatie van ‘praktijkonderwijs’ in tijden van
covid, hoewel er nu geen verdere actie meer nodig is op dit punt, aangezien al het onderwijs
weer fysiek plaats mag vinden. Tot slot, gesproken over uitslag evaluatie bachelorthesis:
studenten voelen zich onvoldoende voorbereid in KWM/AV. Besloten op informeel overleg
na te vragen wat hiermee gaat gebeuren. Dita vraagt of de voorbereiding op de thesis nog
steeds slecht is, gezien AV daarvoor in het leven is geroepen. Dit is helaas nog steeds niet
voldoende, echter wel al verbeterd.

- Op 11-01-2022 hebben Stan, Aniek en Tim een informeel overleg gehad met Petra Habets en
Ulla Remers. Gabor is herstellende en pakt stukje bij beetje weer wat taken op, goed om te
horen. Gesproken over SR-canvas-pagina: de opleiding geeft duidelijk aan dit niet te willen,
omdat zij Canvas alleen willen gebruiken voor onderwijs-inhoudelijke berichten, van
coördinator/docent naar student. De nieuwsbrief is volgens hen het juiste kanaal voor
berichten vanuit ons. Daarna is gesproken over de reden dat sommige gesprekspractica
fysiek plaatsvinden en andere niet, aangezien eerder verondersteld werd dat dit
praktijkonderwijs is, en dus (ook als het onderwijs in lockdown is) fysiek plaats kan vinden.
Petra en Ulla gaven aan dat, om besmettingen te voorkomen, er nou eenmaal keuzes
gemaakt moeten worden; niet alle gesprekspractica zijn, naar hun idee, echt noodzakelijk om
fysiek te geven. Wij gaven aan bang te zijn voor verlies kwaliteit van onderwijs en mogelijk
onveilige omgeving thuis om zulke gesprekken te voeren, maar de opleiding blijft bij haar
standpunt. Ook afname tentamens i.r.t. corona is besproken: in IWO leek alles goed geregeld,
in het WFC niet (weinig begeleiding/stewards, zonder mondkapje naar toilet, in groten
getale bij elkaar bij binnenkomst en verlaten gebouw). De opleiding gaf aan dat maatregelen
ter plaatse vanuit de UvA geregeld worden, en daar dus weinig invloed op te hebben. Wij
hebben de ongevraagde adviesbrief aangekondigd. Tot slot evaluatie bachelorthesis
besproken: er komen overleggen met AV, KWM en bachelorthesis voor betere aansluiting en
daardoor ook hopelijk betere voorbereiding op thesis.

- Op 17-01-2022 heeft de Commissie Medische Informatiekunde (CoMI) een overleg gehad
met Opleidings Commissie Medische Informatiekunde (OCMI). Overleg met OCMI gehad.
George is voorgesteld, we hebben een update gegeven over het kiesdistrict. OER-punten zijn
besproken: kenmerkende toetsen staan we anders in, maar we verwachten geen grote
problemen, de extra herkansing voor de derdejaars waren ze erg positief over, we moeten
wel nog kijken naar de implementatie bij MI. Een aandachtspunt voor de OER is het
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excellentietraject, dit liep erg slecht. Het is niet duidelijk of de aanpassingen van het traject
op tijd zijn voor de nieuwe OER. We hebben een update gegeven over de opleidingsdirecteur.

Roos geeft naar aanleiding van de updates als idee om een lijst te maken van zaken die we in

de lockdown niet meer aangepast willen zien. CoBa gaat hierover nadenken.

10. DB updates

Roos geeft aan dat er niet altijd alleen maar een DB update komt als de rest erom vraagt,

maar ook gewoon vanuit het DB zelf. Aniek licht mondeling toe wat er op het IOO-corona

overleg besproken is. Dafne geeft als toevoeging dat de coassistenten van de UvA niet

helemaal als essentiële zorgmedewerkers worden gezien, alleen als je in contact bent

geweest zonder klachten kom je naar de coschap, maar niet als je daadwerkelijk corona hebt.

Tobia vraagt hoe er naar onze mening werd gevraagd over grootschalig online onderwijs.

Aniek legt uit dat dit op dit overleg niet besproken is, hier worden alleen maar updates

genoemd en voorziene problemen worden opgepikt.

Pauze

19:38 uur aanvang pauze

19:54 uur herstart vergadering

11. Brief tentaminering i.h.k.v. covid (5 minuten)

Zoals vorige PV besproken is een adviesbrief geschreven over de situatie die zich heeft

voorgedaan bij het World Fashion Centre tijdens het WDD-3 tentamen.

De brief staat in de bijlage. Aanpassingen zijn gedaan aan de hand van de opmerkingen.

De zin: “Daarbij vinden we het met de kennis van nu nog ernstiger dat niet iedere student in

de communicatie vanuit de opleiding expliciet de mogelijkheid heeft gekregen zich te

motiveren om het tentamen online te volgen.” zal worden weggehaald.

Over de zin: “Allereerst adviseert de raad excuses aan te bieden aan de studenten die het

tentamen van WDD-3 fysiek hebben gemaakt en mede door toedoen van de opleiding in een

onveilige situatie beland zijn.” wordt gezegd dat we moeten aangeven dat er al is gereageerd

via een Canvasbericht, maar dit vonden wij niet voldoende. Stan geeft aan dat we

waarschijnlijk geen excuses kunnen verwachten, omdat het centraal geregeld is.

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

het versturen van de brief met de bovengenoemde aanpassingen.
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Tosca gaat morgen de laatste aanpassingen verwerken en de brief versturen.

12. Brief naar EC (10 minuten)

Op de PV van 10 januari is besloten om zowel mondeling als via een adviesbrief onze

onvrede over de gang van zaken rondom de mogelijkheid om een tentamen online af te

leggen bij de Examencommissie (EC) aan te kaarten.

Op de PV van 17 januari is de conceptbrief besproken met ons ongevraagd advies

betreffende de regeling voor studenten om een tentamen online te kunnen maken. De

opmerkingen zijn verwerkt en ook de Raad van Advies heeft opmerkingen geplaatst.

In de bijlage kunnen de laatste suggesties gedaan worden voor het aanscherpen van de brief

die we gaan sturen naar de EC. Net als bij de afgelopen PV zullen we met name de tendens

van de brief afstemmen en zal door de schrijvers de taaltechnische aspecten van de brief

behandeld worden.

Tosca zal bij de zin: “Geciteerd uit de mail gestuurd door Petra Habets op XX december j.l.:.”

de datum toevoegen.

Bij de zin: “Een brief aan de Examencommissie, met daarin een motivatie waarin de student

uitlegt waarom die het tentamen online zou moeten maken, zou voldoende moeten zijn. De

student neemt namelijk de stap om de Examencommissie aan te schrijven om een

uitzondering te maken op diens persoonlijke situatie.” zal worden aangepast en iets

toegevoegd worden in de trant van: “waarna de Examencommissie het besluit maakt om het

tentamen online te maken.”

Bij de zin: “Examencommissie tegemoet te komen, zouden wij voorstellen om de deadline

voor een dergelijke motivatiebrief eerder te stellen dan voor studenten die het tentamen

online moeten maken wegens een positieve COVID-test of quarantaine.” zal het eerste deel

van de zin worden aangepast naar een zinsdeel zonder ‘tegemoet komen.’ Iets in de trant

van: “We zien in dat dit niet haalbaar is, dus dit zou mogelijk kunnen zijn…”

Er is onduidelijkheid over de zin: “Hierom is de zorg van de studenten om potentieel zichzelf

of hun kwetsbare naasten te besmetten zeer gegrond.” Dit zal veranderd worden naar iets in

de trant van: “deze onveilige situatie laat zien dat het onveilig kan zijn.”
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De volgende zin zal worden toegevoegd: “We zien graag dat dit zonder uitgebreide bewijslast

gebeurt, zoals bijvoorbeeld door middel van een aanvraag via een motivatiebrief.”

De zin: “Graag zouden wij binnenkort met jullie een gesprek inplannen om dit verder te

bespreken en hopelijk tot een gezamenlijke consensus te komen.”  zal aangepast worden

naar iets in de trant van: “we zien jullie reactie tegemoet en plannen graag een gesprek.”

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

en één stem onthouding vóór de ongevraagde adviesbrief naar de Examencommissie na de

genoemde wijzigingen.

Dita vraagt of de Raad van Advies naar de brieven heeft gekeken. De RvA wist van de brieven,

ze hebben hier geen extra adviezen opgegeven.

13. Agendapunten voor overleg met Karen Maex (13 minuten)

7 februari is het overleg met Karen Maex en alle voorzitters van de FSR’en. De agenda

hiervoor wordt 25 januari, tijdens het FSR/CSR-overleg, opgesteld. Voor het

FSR/CSR-overleg kunnen wij agendapunten aandragen die wij zouden willen bespreken met

Karen Maex.

Allereerst is het belangrijk te benoemen dat wij uiteindelijk niet de agenda bepalen, maar dit

tijdens het FSR/CSR-overleg gebeurt. Het kan dus zijn dat de agendapunten waarvan wij

vandaag besluiten dat wij die willen aandragen, toch niet besproken zullen worden.

Eventuele agendapunten:

- Tentamens in het World Fashion Centre (WFC)

- Huisvestingconstructie AMC

- Vergoeding wachttijdstudenten

- Transparantie Facultaire Begroting

- Tentamenbeleid

- Implementatie breaking the silence report

- Functioneren Centraal Stembureau

Vorig jaar zijn er vier punten in een uur besproken vanuit alle FSR’en.

Vergoeding wachttijdstudenten is al eens eerder met Karen Maex besproken, zij heeft eerder

aangegeven dat dit niet mogelijk is, deze optie vervalt.
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Jarno geeft aan dat het belachelijk is dat onze faculteit moet teren op

zorgverzekeringsgelden, dus geeft aan dat huisvestingsconstructie AMC belangrijk is om aan

te kaarten op dit overleg. Dita geeft aan dat tentamens in het WFC ook aangekaart kan

worden omdat dit UvA geregeld was, hier is voor ons dus veel uit te halen.

Gezien de beperktheid van de mogelijkheid op de agenda zullen we tentamenbeleid en

functioneren van Centraal Stembureau aandragen.

14. Agenda OTgen (23 minuten)

Volgend OTgen/SR-overleg is 1 februari. Vanavond wordt dus de agenda vastgesteld en deze

wordt morgen opgestuurd.

Agenda OTgen/SR overleg

1. Master afschaalplan inhameren

2. Fysiek onderwijs

3. Heropening faculteit

4. Covid angst

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

agenda zoals hierboven genoemd.

15. Proctorio iVTG (10 minuten)
Een student heeft gemaild dat ze niet begrepen dat wij hebben aangeraden de plug-in te
verwijderen, en deze nu wel wordt gebruik bij de iVTG en wou hier een verklaring van de
opleiding over.

Jan Hindrik is hierover gemaild en gaf deze respons:

“Hoi Tosca,

Fysiek kan niet vanwege de pandemie.  Behoeft, denk ik, geen toelichting.  Deze toets wordt

maanden van tevoren voorbereid.  Wijzigen kan niet meer enkele weken voor de afname.

Waar haal je in twee weken een zaal groot genoeg voor fysieke afname vandaan?  De

toetszalen zijn al maanden van te voren gereserveerd.

Proctorio is een UvA  keuze.  RTL is geen partij in deze.  Prima dat RTL adviseert om die

plug-in te verwijderen als de student deze plug-in maar  weer installeert als de iVTG onder

Proctorio wordt afgelegd.
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Helpt dit snelle antwoord?

JH”

Het is een landelijke toets, dus we kunnen niet voor de mogelijkheid gaan om korte tijd

slots per vraag te adviseren. Het iVTG tentamen is over 1,5 week gepland. Het is niet meer

realistisch om hier een fysiek tentamen van te maken. Tobia geeft aan dat het niet in lijn is

met onze brief aan de CSR en onze mening over Proctorio om nu niks hiervoor te regelen.

Jarno geeft aan dat we met de studenten moeten communiceren dat we niet met Proctorio

eens zijn en dat we voor volgende iVTG moeten gaan realiseren dat het niet meer gebruikt

wordt. We willen voor nu genuanceerd communiceren met de studenten dat we ermee

bezig zijn en kijken naar de oplossing en op een later moment zullen we gaan bespreken

hoe we in de toekomst de Proctorio getentamineerd willen zien.  Na afloop van de iVTG

willen we op de Canvas gepubliceerd zien dat de plug-in verwijderd moet worden,

hiervoor gaat Tosca mailen.

De post op insta gaat de PR commissie doen.

16. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

17. Rondvraag
- Tosca: Ik ga van 17  februari-21 februari (waarschijnlijk) op wintersport, is er iemand die

voor deze tijd de mail wil doen? → Dit zal Dita doen
- Tosca: Updates komen volgende week, CSR evaluatie liep uit.
- Dita: Wie willen meedoen met het online extended NVMO congres? Vier middagen van

13.00u-16.30u met onbeperkt toegang tot interessante online lezingen (ook over diversiteit,
mental health en duurzaamheid). Lezingen zijn op vrijdag 18 feb, dinsdag 29 maart, dinsdag
17 mei en vrijdag 10 juni. Zie de mail voor de inhoud van de lezingen. Alleen Dita gaat mee
doen

- Dita: Is het een idee om deze week in het kader van de naamsbekendheid actie,
chocoladeletters uit te delen op drukke momenten op de faculteit? Er zal later een plan
geschreven worden door PR als je nu aanwezig bent op het AMC doe je zo veel mogelijk.

- Dafne: Is er nog iets gebeurd met fysiek onderwijs tijdens covid? Dit zal opnieuw besproken
worden op OTgen/SR-overleg.

- Aniek: Ik ga van 8 feb - 15 feb weg. Ik kan alles online volgen m.u.v. twee
implementatieteams. Iemand bezwaar? → Niemand heeft bezwaar en Stan zal een
vergadering voorzitten.

- Aniek: Tosca en Aniek hebben efficiënter vergaderen besproken. Er zal een deadline komen
voor het maken van opmerkingen, dit is maandag om 15:00 uur. Dit zal vooral werken bij de
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brieven, zodat het al aangepast kan worden.

18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

19. Nieuwe agendapunten
- OTgen/SR-overleg agenda
- Proctorio
- Proctorio bij iVTG
- Jaarplan

20. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat de DB-agenda’s in het kader van OTgen controleren 1.
2.

Stan 1. gaat voor volgende PV Waar zijn we met ons jaarplan vroeg in de
map zetten zodat iedereen volgende week de tijd heeft om dit aan te
vullen
2. gaat de inhoud van de waarderingsbrief uitwerken en aan Saskia
voorleggen

1.
2.

Tosca 1. gaat de brief tentaminering i.h.k.v. covid aanpassen en opsturen
2. zal bij de zin: “Geciteerd uit de mail gestuurd door Petra Habets op
XX december j.l.:.” de datum toevoegen.
3. gaat mailen naar de opleiding voor een melding op Canvas dat
aangeeft de plug-in te verwijderen

1.
2.

Tim

Jarno 1. Gaat een post maken voor op Instagram wanneer de notulen over de

voorzitter van de CSR online staan

1.

Tobia 1.

Dita 1. gaat de SR inschrijven voor het nietmijnschuld protest
2. gaat de mail van Tosca overnemen wanneer zij op wintersport is

1.
2.

Roos 1. 1.
2.

Dafne 1. Gaat een vergaderstuk maken over de werkafspraken nav de notulen. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.
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DB 1. Gaat een vergaderstuk maken over de digiborden en het delen van de
adviesbrieven

Iedereen 1. Dossierhouders: gaan de prijzen van de enquête verdelen.
2. Gaat een stukje schrijven over zijn/haar dossiers voor de evaluatie
van het jaarplan.
3. CoBa: gaat nadenken over afschalingsplan

1.
2.
3.

PR 1. gaat promotie plaatsen over het nietmijnschuld protest
2. gaat promotie plaatsen over het verwijderen van de Proctorio plug-in
3. gaat een naamsbekendheidpromotie plan schrijven

21. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21.12 uur.
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