
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 25-04-2022

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Jarno de Haas

Gast

Notulist Neeltje Rosenberg

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. 10 min Agenda OTgen/SR-overleg Besluitvormend

7. 20 min High stake beoordelingen/ portfolio Epicurus Oordeelsvormend

8. 10 min Updates Update

9. 5 min DB update Update

15 min Pauze

10. 10 min Herbenoeming OC-studentleden Besluitvormend

11. 15 min Benoeming Erik Joukes als opleidingsdirecteur MI Besluitvormend

12. 20 min Kwaliteitsafspraken 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 21.05 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
- Het alumnipunt AMC zoekt nieuwe bestuursleden.

- We hebben van dhr. Goudoever de brief ontvangen betreffende het definitief besluit over de
invulling aansturing opleidingen.

3. Notulen en actielijst
Aniek 1. gaat mailen naar Hans betreffende de kerstpakketten

2. gaat voor volgende vergadering vragen waar het OTgen/SR-overleg
gaat plaatsvinden ivm de grootte van het lokaal
3. gaat kijken naar het HR wat betreft quorum en hoe er gestemd wordt
als mensen afwezig zijn (+ Tosca)
4. gaat de agenda voor het Hans/Saskia/SR-overleg sturen
5. zal de resultaten van de WiFi-poll anonimiseren en opsturen

1. Gedaan
2. Gedaan
3. Niet
gedaan
4. Gedaan
5. Gedaan

Stan 1. gaat regelen dat er een opvolger is voor de ambtelijk secretaris voor
23 mei
2. gaat de studentassesor uitnodigen voor de PV

1. Bezig
2. Bezig

Tosca 1. gaat een profiel maken voor de studentambassadeurs en de
ombudsco vragen of deze een ambassadeur zou willen zijn en na
goedkeuren van het profiel door de werkgroep gaat de SR de
ambassadeurs werven
2. gaat de Diversity Commitment delen op de sociale media en contact
opnemen met de Diversity Office
3. gaat kijken naar het HR wat betreft quorum en hoe er gestemd wordt
als mensen afwezig zijn (+ Aniek)
4. gaat mailen naar de opleiding om mede te delen dat we juridische
hulp gaan inschakelen
5. gaat formeel reageren op de mail van Roelof-Jan
6. gaat vragen stellen over de kwaliteitsafspraken van de opleiding

1. Bezig
2. Nog niet,
naar Dita
3. Gedaan
4. Gedaan
5. Gedaan
6. Gedaan

Tim 1. gaat een vergadering inplannen voor taskforce duurzaamheid 1. Gedaan

Jarno

Dita 1. gaat een taalcheck doen voor de resultaten van de enquête
2. gaat de studentassesor uitnodigen voor de PV

1. Gedaan
2. Gedaan

Roos
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George

Dafne

Anne

DB 1. Er zal bij volgende Hans/Saskia overleg gevraagd worden of de
notulen van deze overleggen op de site gepubliceerd mogen worden

1. Kan eraf

Iedereen

PR 1. gaat de frontpage van de resultaten publiceren 1. Nog niet

De notulen van 11-04-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
- Jarno is afwezig en machtigt Tim.
- Dafne gaat per 20 mei vier weken naar Vietnam, waar haar ouders wonen; ze zal wel online

bereikbaar zijn.

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Agenda OTgen/SR-overleg
Volgend OTgen/SR-overleg is dinsdag 3 mei. Vanavond wordt de agenda vastgesteld en deze
wordt morgen opgestuurd. Volgend informeel overleg, ter info, is 26 april.

7. High Stake beoordelingen/portfolio Epicurus
Op donderdag 7 april meldde de CoRaad aan Dafne dat er binnen de eerste twee groepjes
veel onvrede heerste over de High Stake portfolio beoordelingen die toen net waren geweest.
De helft had te weinig beoordelingen waardoor zij veronderstelden masterfase 1 niet te
hebben gehaald. Vanuit de eerste groep is de onvrede dusdanig dat zij een brief naar de
opleiding willen sturen.

Op maandag 11 april hebben wij met de CoRaad gezeten om een plan van aanpak te maken

wat betreft communicatie naar de opleiding en evaluatie van wat er is gebeurd. Er is direct

een afspraak gepland met de projectleiders nieuwe master om hierover te praten en ook met

Paul van Trotsenburg. Op 12 april hebben wij toelichting gekregen van de projectleiders

nieuwe master. Het bleek niet zo te zijn dat de helft van de studenten de beoordeling niet

heeft gehaald. Er zijn in totaal drie onvoldoendes gevallen, 8-10% in een groep onvoldoende

wordt als normaal beschouwd. Verder was een deel niet te beoordelen vanwege

onvoldoende feedback. Zij hebben uitstel van beoordeling gekregen. Alle studenten hebben
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van te voren te horen gekregen dat het portfolio te kort schiet. Bij te weinig feedback werd

de beoordeling uitgesteld, dit wordt alleen nu gedaan als een kans voor de eerste cogroepjes,

in een later stadium betekent te weinig feedback direct onvoldoende. 3 van de 24 mensen

waren aanwezig bij het onderwijs over de High Stake van de derde groep, de rest is dus niet

geïnformeerd over de inhoud van de beoordeling. Het aantal benodigde feedbackmomenten

wordt waarschijnlijk naar beneden gehaald, daar wordt over gesproken binnen de

projectgroep deze week. Er is afgesproken dat de projectgroep een mail opstelt waarin de

coassistenten uitleg krijgen over de situatie (zie bijlage). Wij hebben van de CoRaad

begrepen dat de mail goed is ontvangen en dat het wat duidelijkheid heeft gegeven.

Verder wordt de opzet en uitvoering in de praktijk van het portfolio niet goed ontvangen bij

zowel coassistenten als beoordelaars in de kliniek. Coassistenten moeten dagelijks feedback

verzamelen op meerdere beroepsactiviteiten. De bedoeling is dat ze hiervoor samen met de

begeleider gaan zitten, vervolgens zelf een formulier invullen en deze naar de begeleider

stuurt die dit eventueel aanvult en accordeert. In de praktijk vult de coassistent vaak

zelfstandig het formulier in en vult de begeleider dit niet altijd aan, waardoor het meer

zelfreflectie is. Verder worden er van sommige beroepsactiviteiten, zoals spoedeisende

situaties en medisch technische handelingen, te veel beoordelingen gevraagd per coschap

wat niet realistisch is in de praktijk. Daarbij zorgt de druk van de juiste kwantiteit behalen

voor veel coassistenten voor veel stress en vraagt dit veel tijd van zowel coassistent als

begeleider. Veel begeleiders klagen over het dagelijks ontvangen van formulieren en

sommige weigeren dit zelfs. Vanwege de vele gebreken van het portfolio en de formulieren

willen wij samen met de CoRaad eerder gaan evalueren tot aanpassen dan wat de opleiding

gepland had. Hiervoor gaan wij samen met de CoRaad op vrijdag 29 april zitten met Paul van

Trotsenburg en Chantal Albedinger (co-projectleider deelproject Feedback & Beoordeling

master geneeskunde).

Vrijdag volgt het overleg met de opleiding. Indien daar niks uitkomt zal er een brief worden

geschreven.

Het is niet zo dat er meer feedbackmomenten komen. De eerste beoordelingen van de

volgende masterfase gaan dubbel tellen, dus zowel voor de eerste als de tweede masterfase,

als er in de eerste masterfase onvoldoende beoordelingen zijn geweest.

Het aantal beoordelingen is in theorie haalbaar, maar studenten moeten dagelijks een

beoordeling vragen. Dat geeft veel stress en geeft studenten het gevoel dat ze constant aan
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moeten staan. Eigenlijk kan je hieruit concluderen dat het wellicht niet haalbaar is. Voor de

plekken waar het veel is misgegaan is een coulanceregeling toegepast.

Het onderwijs is verplicht maar wordt niet gecontroleerd. Het is ook de eigen

verantwoordelijkheid van studenten.

Waarschijnlijk zal de frequentie van de beoordelingen worden teruggebracht naar 3 per

week.

Het idee van het nieuwe beoordelingssysteem is om snel coassistenten op te sporen die

slecht presteren. Het gevolg is dat sommige coassistenten dus een onvoldoende halen. Dat is

dus juist de bedoeling van het systeem om het beoordelen zinvoller te maken.

De lat lijkt nu te hoog te liggen met 5 beoordelingen per week.  Het wordt nu benoemd als

eigen verantwoordelijkheid van de student om voldoende beoordelingen te halen. Met drie

beoordelingen per week is dit doel realistischer. We moeten ook goed van tevoren bepalen

wanneer de coulanceregeling gestopt wordt.

Ook de formulieren zijn te uitgebreid. Sommige situaties doen zich niet in elk coschap voor

en het zou dan niet verplicht moeten zijn om een beoordeling in die categorie te krijgen.

Dita verzamelt feedback bij studenten, de CoRaad en bij verschillende gremia. Die feedback

gaat zij samen met de CoRaad bundelen en teruggeven aan de opleiding.

8. Updates
- Op 20-04-2022 hebben Aniek en Tosca een gesprek gehad n.a.v. de reactie van de decaan. De

nog resterende vragen n.a.v. de PV van 11 april besproken. Wat betreft het wel of niet
overnemen van punten uit de WHW werd verteld dat er punten wél zijn overgenomen,
wanneer dit nodig was t.b.v. de continuïteit van het bestuursreglement. Bovendien is het
reglement vergeleken met andere soortgelijke reglementen, waaruit het overnemen van
bepaalde artikelen uit de WHW volgden. Ook wanneer de WHW-artikelen essentieel waren
voor het faculteitsreglement, zijn deze overgenomen. Wat betreft de evaluatie van het
faculteitsreglement is besproken dat deze niet opgenomen is in het faculteitsreglement,
omdat het praktischer is om dit te doen o.b.v. noodzaak. Wel is er middels de reactie
toegezegd op de regelmatige evaluatie van het faculteitsreglement. Omdat er een los
document is voor de studentenraad, kan deze nog vaker geëvalueerd worden. Artikel 11.3
reglement studentenraad: “Evaluatie van dit reglement maakt jaarlijks onderdeel uit van het
overleg tussen de raad van bestuur en de studentenraad.” Begin mij moet de definitieve
versie van het bestuursreglement naar de Raad van Toezicht. Het bestuursreglement moet
dus prioriteit hebben boven het reglement studentenraad bij ons traject met de jurist. N.a.v.
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het overleg heeft Lorette Scholten, jurist van het Amsterdam UMC, nog wat aanvullende
informatie opgestuurd:
1.       In artikel 2.2 onder a van het reglement CSR is opgenomen dat de studentenraad
instemmingsrecht heeft op het reglement studentenraad. Dat is dus centraal geborgd.
Daarnaast hebben we in artikel 8.7 lid 2 van het bestuursreglement het volgende
opgenomen: de decaan UvA legt het reglement of een wijziging daarvan als voorstel aan de
studentenraad voor en neemt een besluit tot vaststelling niet dan nadat het voorstel de
instemming van de studentenraad heeft verworven.
In de tabel die wij eerder stuurde stond abusievelijk een verwijzing naar 8.5 van het
bestuursreglement, dat moet dus 8.7 lid 2 zijn.
2.       In artikel 8.6 onder b is opgenomen welke besluiten ten aanzien van de OER ter
instemming worden voorgelegd. Een aantal bepalingen worden vervolgens uitgezonderd.
Die uitgezonderde bepalingen worden voor advies voorgelegd op grond van artikel 8.5 lid 2.
Er staat in dat artikel een verwijzing naar de onderwerpen die in artikel 8.6 onder b
genoemd worden (en uitgezonderd zijn van het instemmingsrecht). Hoe het er staat klopt
wel maar leest inderdaad niet heel makkelijk, ik zal in de volgende versie van het
bestuursreglement de artikelen waar het adviesrecht op ziet expliciet opnemen.

- 20-04-2022 heeft Aniek een gesprek gehad met Sander Corssmit over PO in de bachelor.
Sander heeft voor zijn Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) een opdracht moeten maken,
waarvoor hij PO in de bachelor heeft geëvalueerd. Autonomie van de student binnen PO
stond hierin centraal. Lida van der Merwe is momenteel bezig met haar SKO en focust zich
ook op PO in de bachelor. Sander heeft met de opleidingsdirecteur van geneeskunde aan het
Radboud gesproken. Zij heeft vitaliteit geïntegreerd in het curriculum. Wat betreft de
evaluaties van de mentoren gaf Sander aan dat we het beste contact op kunnen nemen met
Hotze om te kijken hoe dit geïmplementeerd kan worden. Aniek neemt contact op met het
Radboud, Lida en Hotze.

- Op 11-04-2022 heeft Dita de evaluatie van coschap poli interne bijgewoond.
Patiënten-exposure blijft punt van aandacht en wordt naar verwachting een groter probleem
in het nieuwe curriculum waar de duur van het coschap teruggebracht wordt van 4 naar 3
weken. Norm dat één nieuwe patiënt per poli-dag zien voldoende is, duidelijk communiceren
via Canvas en tijdens introductiebijeenkomst voor het coschap. Ondanks weinig aantal
patiënten wordt het coschap als zeer leerzaam ervaren.  De coördinatoren maken zich
zorgen over het wegvallen van de dakpanconstructie in het coschap in de nieuwe
masteropleiding. Schriftelijke informatievoorziening kan de huidige warme overdracht niet
vervangen. Coördinatoren werken aan een overdrachtsdocument. Mogelijkheden
onderzoeken voor aanvullende informatieoverdracht, zoals video’s waarin coassistenten
nieuwe co’s wegwijs maken op de locatie.

- Op 11-04-2022 heeft de Commissie Master (CoMa) een gesprek gehad met de CoRaad. Wij
hebben vanuit de CoRaad vernomen dat er binnen de eerste twee cogroepjes veel onrust is
vanwege (het niet halen van) de High Stake beoordelingen. De helft had te weinig
beoordelingen waardoor zij veronderstelden masterfase 1 niet te hebben gehaald. Vanuit de
eerste groep is de onvrede dusdanig dat zij een brief naar de opleiding willen sturen. Wij
hebben met de CoRaad afgesproken dat wij dit informeel met de opleiding gaan bespreken
en willen aankondigen om poll’s te sturen naar zowel de studenten als de opleiders om hun
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ervaring met de portfolio te inventariseren. De CoRaad en de SR zullen hierin alles samen
doen en snel gaan schakelen.

- Op 12-04-2022 hebben Tosca en Dita een gesprek gehad over de voortgang van de nieuwe
master. CoRaad heeft aangesloten bij de vergadering, gesproken over de High Stake
beoordeling (zie ook vorige update). Het is niet zo dat de helft van de studenten de
beoordeling niet heeft gehaald. Er zijn in totaal drie onvoldoendes gevallen, 8-10% in een
groep onvoldoende wordt als normaal beschouwd. Verder was een deel niet te beoordelen
vanwege onvoldoende feedback. Zij hebben uitstel van beoordeling gekregen. Alle studenten
hebben van te voren te horen gekregen dat het portfolio te kort schiet. Bij te weinig feedback
werd de beoordeling uitgesteld, dit wordt alleen nu gedaan als een kans voor de eerste
cogroepjes, in een later stadium betekent te weinig feedback direct onvoldoende. Er is
coulance toegepast op bepaalde affiliaties waar het aantal niet haalbaar was. 3 van de 24
mensen waren aanwezig bij het onderwijs over de High Stake van de derde groep, de rest is
dus niet geïnformeerd over de inhoud van de beoordeling. Het aantal benodigde
feedbackmomenten wordt waarschijnlijk naar beneden gehaald, daar wordt over gesproken
binnen de projectgroep deze week. De projectgroep gaat een mail sturen naar de cogroepjes
met uitleg van de situatie en het belang van het onderwijs. Wij en de CoRaad gaan het
onderwijs over de High Stake beoordeling promoten via de socials.

- Op 13-04-2022 heeft de CoMa een commissievergadering gehad. Plan wat betreft het
portfolio besproken. Onrust van de cogroepjes wat betreft de High Stake beoordeling is
toegelicht en hopelijk ondervangen met de gestuurde mail. Echter blijft het dat veel
coassistenten problemen ervaren met het behalen van de juiste hoeveelheid feedback.
Daarom willen wij vragen of het mogelijk is om eerder de feedbackformulieren en het
portfolio te evalueren dan nu staat gepland (na de zomer). Verder besproken dat er geen
aanmeldingen voor de master zijn voor de komende SR. Onszelf de vraag gesteld of dat ligt
aan de zichtbaarheid van de SR of de motivatie van de studenten of de start van de nieuwe
master met een tijdelijk instroomstop van coassistenten. We zijn verder niet tot concrete
actiepunten hiervoor gekomen, input is altijd welkom.

- Op 22-04-2022 heeft Dita een informeel overleg gehad met Paul van Trotsenburg. Via de
mail besproken dat we het volgende week (29-04) over de portfolio’s gaan hebben, omdat
Chantal Albedinger (co-projectleider deelproject Feedback & Beoordeling master
geneeskunde) hiervoor aanwezig moet zijn. Besproken dat er voor de SR geen aanmeldingen
zijn van masterstudenten. Onze zorgen hierover geuit, Paul en Monique delen deze.
Uitgelegd dat wij van plan zijn om na de vorming van de nieuwe SR zo snel mogelijk een
vacature te plaatsen voor raadsassistent(en). Ze willen ons helpen door de advertentie bij
uitzondering op Canvas te plaatsen gezien het belang van aanmeldingen. Kort besproken dat
het masterteam afwezig was bij het  plenair overleg over de OER deel A. Tosca gaf aan dat
ons enige punt van zorgen (die van de noodzaak van een verklaring van een BIG
geregistreerd arts/paramedicus voor vrijstelling) al gaat worden aangepast. Verder zijn er
vanuit het masterteam en ons geen bijzonderheden. Als laatste vertelde Monique dat
binnenkort de Canvas pagina voor wachttijders wordt gelanceerd. Ook gaan ze bijhouden
hoeveel afgestudeerde bachelors zich nog niet hebben aangemeld voor de master. De
verwachting is nu dat in januari 2024 het aantal coassistenten per cogroep naar beneden
gaat van 23 naar 21.

Pagina 7 van 14
Notulen plenaire vergadering, 25-04-2022



- Op 12-04-2022 heeft Tim het bachelor coördinatorenoverleg bijgewoond. Er wordt een
nieuwe vraagvorm in Testvision geïntroduceerd: meer-uit-meer met limiet. Bij de ‘normale’
meer-uit-meer werd soms wel in vraag gezet ‘geef X aantal risicofactoren voor ziekte Y’, maar
daar zat in Testvision geen max op het aantal antwoorden. Dat kan met de ‘nieuwe’
meer-uit-meer, met limiet, dus wél. De kansscore is daarbij hoger (kans op het goede
antwoord gokken is immers hoger), want studenten weten hoeveel antwoorden er juist
moeten zijn. Nadeel aan dit vraagtype is wel dat correctie achteraf lastig is. AV3-coördinator
heeft uitgelegd hoe de opbouw van AV3 nieuwe stijl eruit gaat zien, namelijk opgebouwd uit
3 modules: 1) humaniora (de wil); 2) EBM op populatieniveau; 3) EBM op patiëntniveau
(meer ingezoomd op praktijk). Studeerbaarheid jaar 1 en begeleiding recidivisten was een
aandachtspunt uit de vorige Epicurus-evaluatie. WDD1-coördinatoren Jos Bramer en
Roeland Kleipool hebben daarom, los van het mentoraat, een pilot opgezet: kick-off na
openingscollege + eind elke week hybride recidivisten-uur (terugkijken én vooruitkijken,
naar logistiek en inhoudelijk), met een van beide coördinatoren. Uitkomsten: wekelijks 5-10
deelnemers aanwezig, vaak dezelfde studenten, en studenten waarderen het erg. Meestal
weinig logistieke problemen, wel inhoudelijke problemen (deels op kunnen lossen, deels op
weg kunnen helpen). Ook een enkeling met persoonlijke problemen.
Enquête uitgezet onder 80 recidivisten, waarvan 18 reageerden. Gewaardeerd: mogelijkheid
laagdrempelig contact, persoonlijke aandacht en hybride opzet. Verbeterpunten: meer op
inhoud inzoomen, eerder in het rooster en beter matchen met AV.
Volgend jaar gaat dit weer draaien en vooraf gaat er meer bekendheid aan gegeven worden.
Petra voegt nog toe dat bachelorteam met studieadviseur in gesprek is over hoe recidivisten
te bereiken die zich niet melden.
Open vraag van Jos Bramer: betere naam voor ‘recidivisten’?
De discussie komt nog op of recidivisten niet beter in gemengde TBL-groepen kunnen komen
ipv aparte recidivisten-groepen. Dit is logistiek/roostertechnisch niet haalbaar.
Tot slot wordt nog gediscussieerd over de mogelijkheden tot herkansen. Coördinatoren zien
dat studenten veel meer gebruik maken van vervangende opdrachten en
herkansingswerkgroepen, en vermoeden dat hen dit beter uitkomt. Het blijft een balans
tussen studenten de mogelijkheid geven alles te herkansen, en niet té veel
herkansingsmogelijkheden bieden waardoor mogelijk misbruik in de hand gespeeld wordt.

- Op 13-04-2022 heeft Tim de evaluatie van WDD-2 bijgewoond. Studenten vonden dit, zoals
elk jaar, een heel goed vak. Extra gewaardeerd werden de e-learnings/kennisclips,
enthousiaste docenten en wekelijkse toetsjes. Verbeterpunten waren: verkeerde linkjes in
Canvas waardoor studenten niet bij opnames colleges van week 4 kwamen; snijzaal werd
online gegeven, wat studenten jammer vonden (coördinatoren beargumenteren dat
leeropbrengst hoger is online, omdat er voor dit practicum tekort is aan preparaten en
preparaten in detail bekeken moeten worden, wat makkelijker gaat online. Er komt een
meeting met bachelorteam en snijzaal-coördinatoren om fysiek vs. online van snijzaal te
bespreken);
het psychiatrie-PTSS-onderwijs is nu met name gebaseerd op ZSO’s en een werkgroep,
terwijl studenten behoefte hebben aan een HC; de werkdruk wordt, zeker i.c.m. AV/PO, als
hoog ervaren.

- Op 20-04-2022 hebben Tim en Tosca een plenair overleg OER bachelor geneeskunde
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bijgewoond. Al onze punten zijn opgenomen of met goede onderbouwing waar wij het mee
eens waren niet meegenomen. Het punt over doorstromers die verplicht onderwijs willen
volgen is verder vervolgd in een later overleg.

- Op 20-04-2022 heeft Tosca een gesprek gehad met Gabor Linthorst over doorstromers en
verplicht onderwijs in de OER. Met Gabor gezeten om dit verder te bespreken aangezien we
er tijdens het OER overleg niet de tijd voor hadden. Uitgekomen op een opzet waarbij
studenten niet via de opleidingsdirecteur maar via de DSSD deelname aan verplicht
onderwijs aan kunnen vragen. Er is nu overlegd dat bij TBL in principe bij elk groepje een
doorstromer aan mag sluiten, en bij werkgroepen ook een of twee doorstromers. Snijzaal en
bijzondere practica (bijv. practicum met nepbotten van Bramer) kunnen worden ontzegd als
docenten van mening zijn dat er geen materiaal/ruimte is voor extra studenten.

- OP 12-04-2022 hebben Aniek en George een gesprek gehad met Erik Joukes, opvolger Tom
Broens, opleidingsdirecteur MI. Het was een erg prettig gesprek. Er zijn niet echt
bijzonderheden naar boven gekomen.

- Op 13-04-2022 heeft Tosca een plenaire vergadering (PV) gehad met de Centrale
Studentenraad (CSR). De CSR heeft een jaarverslag geschreven en dit is ingestemd. Er is geld
opgehaald voor Oekraïne met een benefiet. Verder zal de CSR inloopuren houden waarbij
studenten naar het kantoor kunnen komen om input te geven over wat voor persoon zij als
rector magnificus zouden willen zien.

- Op 13-04-2022 heeft Tosca een overlegvergadering met de CSR en het College van Bestuur
(CvB). Er is overlegd met het college over het overgaan naar een meer ethische bank die niet
in wapens en fossiele brandstoffen investeert, de financieel directeur van de UvA was te gast
om in gesprek te gaan hierover. De UvA wil dit ook graag, maar is beperkt door de faciliteiten
die een miljardeninstantie als de UvA nodig heeft. De raad zal op de hoogte gehouden
worden. Verder is gevraagd of er een mogelijkheid is dat non-EER studenten een vergoeding
voor een bestuursjaar krijgen die proportioneel is aan hun collegegeldtarief. Na afloop heeft
Tosca het nog met Geert ten Dam (voorzitter CvB) gehad over de mogelijkheid om studenten
te schorsen of een campusverbod te geven vanwege wangedrag wat nu bijna onmogelijk is.
Het CvB werkt aan een oplossing hiervoor.

- Op 20-04-2022 heeft Tosca een PV gehad met de CSR. De UvA wil de flexstudie pilot
doorzetten, de CSR heeft hiermee ingestemd. Verder is er een budget en bedrijf voor het
vernieuwen van de studentenraad site, waar onze site deel van uitmaakt.

9. Herbenoeming OC-studentleden
De Opleidingscommissie van Medische Informatiekunde heeft aan ons akkoord gevraagd
over de herbenoeming van de studentleden binnen hun commissie.
De huidige studentleden van de opleidingscommissie zijn aan het einde van hun

zittingstermijn. Nu heeft de commissie een verzoek tot herbenoeming van deze studentleden

ingediend. Aan ons de vraag of wij akkoord gaan met deze herbenoeming.

Het betreft de volgende leden:

N. (Noa) Stegeman, bachelorstudent
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F.Y.R. (Fauve) Wevers, masterstudent

M.A. (Marcel) Fokker, student Health Informatics

S. (Simone) Heijmink, bachelorstudent

In de gestuurde mail is ons tevens geïnformeerd dat bovengenoemde leden allen

gemotiveerd zijn om nog een jaar benoemd te worden voor de OC.

De leden zijn allemaal erg enthousiast en voor de continuïteit zou het ook prettig zijn om

deze leden te behouden. Alleen de SR en de leden zelf is om advies gevraagd.

De zittingstermijn is maximaal drie termijnen volgens het huishoudelijk reglement van de

OC. Dan is voor Noa dus de maximale termijn bereikt.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt over het akkoord gaan

met de herbenoeming van de studentleden van de OC die korter dan drie termijnen in de OC

hebben gezeten.

1. Voor: 8, gemachtigden voor: 1.

2. Tegen: 0

3. Onthouding: 0

4. Blanco: 0

Hiermee is de stelling aangenomen.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor het openen van de

sollicitaties voor de posities van de studenten in de OC die drie termijnen of langer in de OC

hebben gezeten, waarbij de betreffende studenten zelf opnieuw kunnen solliciteren.

1. Voor: 8, gemachtigden voor: 1.

2. Tegen: 0

3. Onthouding: 0

4. Blanco: 0

Hiermee is de stelling aangenomen.

10. Benoeming Erik Joukes als opleidingsdirecteur MI
Dinsdag 12 april is er een gesprek gevoerd tussen de heer Erik Joukes en de Studentenraad.
De Studentenraad heeft hoorrecht over de benoeming van opleidingsdirecteuren. Dit
betekent dat we advies erover mogen geven, maar de faculteit hoeft er niks mee te doen.
Het gesprek met Erik Joukes was erg prettig. Hij liet merken dat hij contact met de studenten

en de Studentenraad erg belangrijk vindt. Hij vertelde dat zijn deur altijd voor ons open
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staat. Hij kwam over als een vlotte man met veel ervaring binnen het onderwijs en

onderzoek.

De titel moet aangepast worden.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt over de brief onder

voorbehoud van de besproken wijzigingen.

1. Voor: 8, gemachtigden voor: 1

2. Tegen: 0

3. Onthouding: 0

4. Blanco: 0

Hiermee is de stelling aangenomen.

11. Kwaliteitsafspraken
Albert Kok heeft aangegeven dat er meer dan 800 000 euro over is, waarvoor de SR om input
is gevraagd. Deze PV gaan we verder met ideeën bedenken voor de besteding. Eis hiervoor is
dat de kwaliteitsgelden besteed moeten worden binnen de door de UvA gestelde kaders,
namelijk dat het project te scharen valt onder docentprofessionalisering, intensivering van
het onderwijs of onderwijsfaciliteiten en dat het moet gaan om additionele activiteiten, die
rechtstreeks ten goede komen aan studenten.

Het is een pijnpunt voor de opleiding omdat er weinig van terecht is gekomen. Er is te weinig
aan gedaan. De kwaliteitsgelden zijn vooral gebruikt voor het opzetten van onderwijs. Als de
kwaliteitsgelden wegvallen kan hier nog steeds gebruik van worden gemaakt.
In alle documenten staat nergens waar de euro’s heen gaan. De begroting is inderdaad heel
vaag en moet verhelderd worden.

De uitkomstmaten zijn ook redelijk vaag. Hanneke Lips had hierop geantwoord dat dat heel
lastig is om de uitkomsten te concretiseren. We kunnen wel vragen om hun visie hierop. We
moeten wel iets van verbetering terugzien in de evaluaties van de projecten waar veel geld in
gepompt is. Er zijn ooit concrete uitkomstmaten opgesteld, dus er moeten ook uitkomsten
zijn.
Het zou best kunnen dat er toch geld aan andere doelen is besteed dan waar het voor
begroot was.

Vragen om te stellen:
Zijn er projecten die toch structureel geld nodig hebben na het wegvallen van de
kwaliteitsgelden?
Komt de nieuwe UvA app er nog?
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De plannen die we hebben gekregen zijn heel vaag verwoord; wordt dit nog concreter?

Ideeën voor de besteding:

- Betere WiFi
- Meer werkplekken: bijvoorbeeld op Plein J. Zou kunnen vallen onder project MoFa.

Afhankelijk van de plannen voor Plein J, zodat we niet nu geld besteden aan iets dat
over twee jaar wordt verbouwd.

- Verbetering DSSD/verlaging werkdruk dienstencentrum: spoedknop loopt via POL.
Floor heeft al aangegeven dat medewerkers overvraagd worden. De werkdruk bij het
dienstencentrum moet verlaagd worden. Ook de roostering geldt dit voor. Wordt
geschaald onder thema onderwijsfaciliteiten. Aanstellen van extra mensen zal dan
niet mogelijk blijven op lange termijn. Het zou dan meer gericht moeten zijn op
procesverbetering zoals bij de ME’ers. Echter is eigenlijk Floor Biemans hier al voor
aangesteld. Het zou dus beter zijn om hier een chronische geldstroom beschikbaar
voor te maken om extra mensen aan te nemen.

- Professionalisering PO-mentoren: kijken naar oude adviesbrieven om te kijken hoe
concreet we dit kunnen maken. Moet dan ook duurzaam opgezet worden.

- Docent professionalisering van de Epicurus herziening: loopt voor een langere
periode dan de kwaliteitsgelden; zijn al plannen voor.

- Master: extra cursussen (die aansluiten op gemist onderwijs)
- Verbetering van de onderwijslokalen in de kelder
- Watertappunt plein J
- Toetsing
- Epicurus 2026
- Onderwijs in de master over extramurale carrière opties.

Top opties: DSSD, onderwijs extramuraal, PO mentoren, toetsing, lokalen/faciliteiten.
Idee is om de verschillende populaire opties te benoemen tijdens een overleg en het hierover
te hebben, in plaats van dat we in een brief voor drie opties pleiten.

Opzetten van een systeem om de sociale veiligheid te verbeteren. Het gaat dan om het
systeem, wie de meldingen opvangt en welk proces er dan in werking treedt. Hier voelt
iedereen wat voor.

12. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

13. Rondvraag

- Wie wil naar: de anatomische les 10 november, de CoBo van de FSR FNWI op 15 juni,  de
CoBo van de FSR FGw op 11 mei, de kennismakingsborrel van de Universiteitsraad Utrecht
op 11 mei? Hier gaat iedereen de agendaverzoeken voor accepteren danwel afwijzen.
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- Wanneer komt de diversity commitment op de site? Of moet er nog wat veranderd worden
gezien er nog opmerkingen in het document staan? Is nog niet helemaal af, volgt en dan
plaatst Stan het op de site.

- Wie wil er naar de interfacultaire dag + IMS vergadering 28 mei? Aniek kan niet. Tosca gaat.

14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

15. Nieuwe agendapunten
- Overdracht
- Inventaris SR kamer
- MoFa
- ….

16. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat kijken naar het HR wat betreft quorum en hoe er gestemd wordt
als mensen afwezig zijn (+ Tosca)

1.

Stan 1. gaat regelen dat er een opvolger is voor de ambtelijk secretaris voor
23 mei
2. gaat de studentassessor uitnodigen voor de PV
3. gaat de Diversity Commitment delen op de site

1.
2.
3.

Tosca 1. Gaat bij R.J. Oostra langs om te praten over het fysiek maken van het
onderwijs van WDD-2.
2. Gaat de OC MI mailen over het besluit over de studentleden.
3. Gaat de brief over dhr. Joukes aanpassen en versturen.

1.
2.
3.

Tim

Jarno

Dita 1. gaat contact opnemen met de Diversity Office 1.

Roos

George

Dafne

Anne

PR 1. gaat de frontpage van de resultaten publiceren
2. gaat de Diversiteit Commitment delen op de sociale media

1.
2.

Iedereen 1. Gaat voor overmorgen reageren op de CoBo uitnodigingen. 1.
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17. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21:00 uur.
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