
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 27-06-2022

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig

Gast

Notulist Fabiënne Meurs

Agenda
1. 5 min Puntje persoonlijk Update

Opening Om 18:50 uur

2. 2 min Post in/uit en afspraken Informerend

3. 2 min Notulen OTMI/SR-overleg Vaststellen

4. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

5. 1 min Mededelingen Informerend

6. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

7. 10 min Agenda Hans/Saskia/SR-overleg Besluitvormend

8. 10 min Updates Update

9. 5 min DB update Update

15 min Pauze

10. 2 min Raadsassistent instemmen Besluitvormend

11. 10 min Evaluatie OTMI/SR-overleg Evalueren

12. 30 min Jaarverslag Oordeelsvormend

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

Opening
Aniek opent de vergadering om 18:50 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- Er is geen post in/uit geweest.

3. Notulen OTMI/SR-overleg

De notulen van 22-06-2022 zijn besproken en vastgesteld.

4. Notulen en actielijst

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

Informatiekunde) om een nieuwe afspraak in te plannen

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

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

7. Gaat de twee kritische punten betreffende Artikel onprofessioneel

gedrag met Mario Maas bespreken

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

OTgen/SR-overleg niet doorgaat.

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

Dijkstra (Finance and Control) inplannen over de kaderbrief.

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

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

1. gedaan
2. gedaan
3. besproken
4. bezig
5. gedaan

Tosca 1. Gaat ipv kolommen uit de bijlage, de artikelen uit de OER noemen in
de notulen van 13-6

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

4. bezig
5. gedaan
6. nog niet

Tim

Jarno

Dita 1. Gaat de vergadertafel meten
2. Gaat de besproken meubels bestellen (samen met George en Jarno)
3. Contact opnemen met de MFAS/CoRaad betreffende oefenmateriaal
voor de iVGT

1. gedaan
2. lopend

3. gedaan

Roos

George 1. George gaat mailen naar het OTMI dat er geen vergaderpunten zijn
en vragen of het overleg dan niet plaatsvindt.

1. gedaan

Dafne

DB

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

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

1. gedaan
2. nog niet

De notulen van 20-06-2022 zijn besproken en vastgesteld.

5. Mededelingen
- Er waren geen mededelingen.

6. Vaststellen agenda
‘Raadsassistent instemmen’ zal na de pauze gebeuren.

7. Agenda Hans/Saskia/SR-overleg

Het volgende overleg met Hans van Goudoever en Saskia Peerdeman vindt 8 juli plaats.

Punten die we eventueel op de agenda kunnen zetten:

- Kwaliteitsgelden
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- De kwaliteitsgelden worden onderdeel van de lump sum en hoeven dus niet

meer alleen binnen de eerder gestelde kaders te worden uitgegeven maar

kunnen nu ook aan o.a. structurele dingen worden uitgegeven. De

medezeggenschap behoudt echter haar rechten over deze geldstroom, hoe

wordt dit gewaarborgd als het onderdeel wordt van de lump sum?

- Modernisering Faculteit (MoFa) (als hier geen apart overleg voor wordt gepland)

- Bespreken van de manier waarop de Studentenraad inspraak krijgt en de

verdere invulling

- Kaderbrief

- Structuur van kaderbrief, waarom zo simpel? Bespreken dat we al jaren

negatief adviseren en waarom

- Extra geld voor de medezeggenschap

- Robbert Dijkgraaf heeft extra budget voor de medezeggenschap

toegezegd, met name voor de versterking van de OC’s. Hoe zouden we

dit t.z.t. op onze faculteit in kunnen zetten? Voor training of

bijvoorbeeld een facultaire coördinator medezeggenschap die dingen

zoals de overdracht coördineert en als onafhankelijk aanspreekpunt

fungeert?

- Vergoeding raadsleden

- Met de herinvoering van de basisbeurs zou Artikel 7.51 van de WHW weer

kunnen gaan gelden, wat zou betekenen dat de vergoeding voor de

Studentenraad zou worden gelijkgetrokken met de hoogte van de basisbeurs

wat significant lager is dan wat raadsleden nu krijgen. Is Hans bereid om op

centraal niveau te lobbyen voor het in stand houden van de huidige

vergoeding op centraal niveau en is hij bereid de huidige onkostenvergoeding

die de raad krijgt in stand te houden?

Er is besproken dat ‘vergoeding raadsleden’ niet in de agenda gezet zal worden. Hans

Goudoever kan hier niks aan doen. Ook ‘extra geld voor de medezeggenschap’ zal niet in de

agenda opgenomen worden.

Als nieuw agendapunt voor de volgende plenaire vergadering gaat ‘kwaliteitsgelden’

besproken worden. Dit komt op de agenda omdat de manier waarop de kwaliteitsgelden

ontvangen worden mogelijk verandert.
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De definitieve agenda wordt:

1. Kwaliteitsgelden

- De kwaliteitsgelden worden onderdeel van de lump sum en hoeven dus niet

meer alleen binnen de eerder gestelde kaders te worden uitgegeven maar

kunnen nu ook aan o.a. structurele dingen worden uitgegeven. De

medezeggenschap behoudt echter haar rechten over deze geldstroom, hoe

wordt dit gewaarborgd als het onderdeel wordt van de lump sum?

2. Modernisering Faculteit (MoFa) (als hier geen apart overleg voor wordt gepland)

- Bespreken van de manier waarop de Studentenraad inspraak krijgt en de

verdere invulling

3. Kaderbrief

- Structuur van kaderbrief, waarom zo simpel? Bespreken dat we al jaren

negatief adviseren en waarom

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

de agenda zoals besproken en hierboven vermeld.

Tosca gaat de mail over kerstpakketten doorsturen naar Commissie Master (CoMa) en de

Commissie Master (CoMa) gaat de mail hierover opstellen.

Aniek stuurt de agenda zoals besproken naar Hans en Saskia.

8. Updates
- Op 21-06-2022 heeft Dita een gesprek met de Student Diversity Officer gehad. Ze heeft

kennis gemaakt met Rida, Student Diversity Officer (SDO). Zij hebben een paar projecten. Zo
zijn zij in gesprek met het vaardighedencentrum om de fantomen mee divers te maken.
Daarnaast hebben zij een avond voor studenten georganiseerd om input te leveren over hoe
diversiteit beter kan op de faculteit. Onder andere kwamen de standaard dingen als
huidziektes bij verschillende huidskleuren ter sprake en verschil in genders bij
ziektebeelden. Ook behoefte aan  meer cultuur gericht onderwijs en dat het liefst gegeven
door mensen die zelf bij die cultuur betrokken zijn. Geopperd werd onderwijs door
bijvoorbeeld een geestelijk verzorger. Daarnaast de cultuur op de faculteit besproken waarin
verschillende groepen mensen zich niet welkom voelen. Dit zit vooral in de sociale
activiteiten, georganiseerd door de MFAS. Ze zouden graag zien dan de introductieweek
meer inclusief en open wordt voor iedereen, ook voor mensen die niet willen feesten. Zo
ontstaat er ook meer openheid voor extra-curriculaire educatieve en sociale activiteiten.
Voor de sociale cultuur heb ik ze geadviseerd om met de MFAS te spreken, dat dit verder
buiten onze macht ligt. Verder zijn de SDO's het huidige onderwijs aan het doornemen op
zoek naar stereotypes in opdrachten en ander onderwijsmateriaal. Bijvoorbeeld een migrant
die vaak laagopgeleid is. Ik heb aangegeven dat als het overzicht klaar is, wij hiermee ook
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naar de opleiding kunnen gaan om dit probleem aan te kaarten. Dit is iets om over te dragen
naar de volgende raad.

- Op 22-06-2022 zijn Dita en Roos in de wandelgangen na de Medische Carrièredag door Paul
van Trotsenburg aangesproken om het kort te hebben over de vakantieweken in de derde
masterfase van Epicurus. Onderwijs zat eerst tussen twee vakantieweken in omdat het
roostertechnisch niet anders zou kunnen. Dit maakte het voor huisartsgeneeskunde lastig
om eventueel een andere startdatum aan coassistenten te geven als het echt niet anders kan.
Daarnaast had Sander Corsmit dit eerder al met enkele studenten besproken tijdens de
brainstorm over het mentoraat  en die vonden het ook niet wenselijk. Daarom zijn de
vakantieweken nu wel aan elkaar geplakt, nadeel is dat er maar een week zit tussen het
sociale coschap en de semi-arts stage. Naar ons (Roos en Dita) idee is de nieuwe situatie ook
beter, niemand zit te wachten op onderwijs tussen twee vakantieweken door.

9. DB update

Er is geen DB update mondeling toegelicht.

10. Raadsassistent instemmen
De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt stemt voor Lotte
Timmermans als raadsassistent.

11. Evaluatie OTMI/SR-overleg

De SR heeft het OTMI/SR-overleg geëvalueerd.

12. Jaarverslag
Aan het einde van ons raadsjaar zullen wij een jaarverslag presenteren voordat de nieuwe

raad hun jaarplan gaat presenteren. We schrijven dit met z’n allen, hierom is het belangrijk

dat iedereen elkaar van feedback voorziet.

Iedereen heeft een eerste versie geschreven van de toebedeelde stukken van het jaarverslag.

Tijdens deze plenaire vergadering gaan we de eerste versie oordeelsvormend bespreken, om

het verslag zo goed mogelijk te laten worden.

Dita denkt dat ‘COVID en tentaminering (ongevraagd advies WFC / EC en hybride

onderwijs)’, ‘Facultaire begroting en adviesrecht Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO)’,

‘harmonisering’ en ‘ongevraagd advies naar huisartsgeneeskunde’ nog extra toegevoegd

moeten worden in het jaarverslag.

  Aniek gaat kijken naar ‘harmonisering en facultaire begroting’ in het jaarverslag.

Tosca gaat kijken naar ‘COVID (waarin ze masterdeel kan toevoegen) en tentaminering

(hybride onderwijs)’ in het jaarverslag.
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Daarnaast vult Tosca het stuk in het jaarverslag nog aan over sociale veiligheid

(vertrouwenspersoon).

Roos gaat kijken naar ‘ongevraagd advies huisartsgeneeskunde’ in het jaarverslag.

Jarno en Dita gaan letten op taalgebruik in het jaarverslag en gaan de top 12 duidelijk

weergeven.

George gaat over de internationalisering binnen medische informatiekunde (MI) schrijven in

het jaarverslag en gaat kritisch kijken naar stukje studentenparticipatie (dat studenten

Medische Informatiekunde meedoen) en hij gaat kijken naar het stukje communicatie in het

jaarverslag (wat er wel en niet in past).

Stan gaat het stuk over Canvas verduidelijken in het jaarverslag.

Roos past stukje aan over Centrale Studenten Werkplek/Centrale Digitale Werkplek

(CSW/CDW) in het jaarverslag.

Commissie Master (CoMa) kijkt naar het stukje ‘goede zorg’ in het jaarverslag.

De besproken feedback zal worden meegenomen en zo worden verbeteringen aangebracht

in het concept.

13. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

14. Rondvraag
- Roos: Tosca, worden er gesprekken gevoerd bij de CSR over het semi-bericht dat de rente

1.5% gaat worden met dat het leenstelsel teruggedraaid wordt naar StuFi vanaf volgend
studiejaar? Tosca zegt dat dat een goed idee is. Tosca gaat erachteraan.

- Jarno: is het huisje gelukt? Ja.

15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

16. Nieuwe agendapunten
- Kwaliteitsgelden als agendapunt voor ‘Agenda Hans/Saskia/SR-overleg’.

17. Nieuwe actielijst

Aniek 1. Aniek gaat de situatie over het positief adviseren bestuursreglement
kort beschrijven in overdrachtsbestand
2. Gaat een afspraak plannen met de nieuwe raad over de begroting

1.
2.
3.
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3. Gaat Erik Joukes mailen (opleidingshoofd Bachelor Medische
Informatiekunde) om een nieuwe afspraak in te plannen
4. Gaat de twee kritische punten betreffende Artikel onprofessioneel
gedrag met Mario Maas bespreken
5. Aniek gaat een gesprek met de nieuwe raad en Albert Kok en Denise
Dijkstra (Finance and Control) inplannen over de kaderbrief.
6. Stuurt de agenda voor het Hans/Saskia/SR-overleg naar Hans en
Saskia.
7. Gaat kijken naar ‘harmonisering en facultaire begroting’ in het
jaarverslag

4.
5.
6.
7.

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.

1.
2.

Tosca 1. Gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje opgehangen
worden
2. Gaat de presentatie voor het jaarverslag plannen
3. Gaat na of wij uitgenodigd worden voor het coördinatorenoverleg
van de master
4. De mail over kerstpakketten doorsturen naar de CoMa
5. gaat kijken naar ‘COVID (waarin ze masterdeel kan toevoegen) en
tentaminering (hybride onderwijs)’ in het jaarverslag
6. Vult het stuk in het jaarverslag nog aan over sociale veiligheid
(vertrouwenspersoon)

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

Tim

Jarno 1.

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

Roos 1. Gaat kijken naar ‘ongevraagd advies huisartsgeneeskunde’ in het
jaarverslag
2. Roos past stukje aan over CSW/CDW in het jaarverslag

1.
2.

George 1. Gaat over de internationalisering binnen medische informatiekunde
(MI) schrijven in het jaarverslag
2. Gaat kritisch kijken naar stukje studentenparticipatie (dat studenten
Medische Informatiekunde meedoen)
3.  Gaat kijken naar het stukje communicatie in het jaarverslag (wat er
wel en niet in past)

Dafne

Fabiënne
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DB

CoMa 1. Mail over kerstpakketten opstellen
2. Kijken naar het stukje ‘goede zorg’ in het jaarverslag

1.

Iedereen 1. Gaat informeel aan de slag met het feit dat vacatures niet genoeg
ingevuld worden

1.

18. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21:09 uur.

Pagina 9 van 9
Notulen plenaire vergadering, 27-06-2022


