
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 27-09-2021

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Laura Overwijk Rodriguez,
Jarno de Haas, Roos van Rhijn, Dafne Umans

Afwezig Dita Bolluyt, Tobia Beshay

Gast

Notulist Jesse Roosen

Agenda
1. 5 min Puntje persoonlijk Update

2. Opening Om 18:50 uur

3. 2 min Post in/uit en afspraken Informerend

4. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

5. 5 min Updates Update

6. 1 min Mededelingen Informerend

7. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

8. 15 min OTgen/SR-overleg Oordeelsvormend

9. 20 min Jaarplan keuzevrijheid + optimale leeromgeving Besluitvormend

10. 5 min Logo voorstel truien Besluitvormend

11. 5 min Mogelijkheden naambordjes Besluitvormend

12. 5 min Adviesaanvraag beoogd lid RvT Beeldvormend

13. 10 min Pauze

14. 20 min Jaarplan Mental Health, bachelor, MI Besluitvormend
15. 10 min Green commitment Oordeelsvormend
16. 5 min Facultaire begroting Beeldvormend
17. 20 min Jaarplan CoMa Besluitvormend
18. 1 min WVTTK Informerend

19. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

20. 3 min Rondvraag Informerend

21. 5 min Evaluatie PV Informerend

22. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

23. 1 min Nieuwe actielijst Informerend
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24. Einde vergadering Om 21:15 uur

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

2. Opening
Aniek opent de vergadering om 18:50 uur.

3. Post in/uit en afspraken
- Adviesaanvraag RvB (even zoeken in post in/uit)
- Deelname SR aan onderzoek medezeggenschap (zie actielijst)

4. Notulen en actielijst

De notulen van 20-09-2021 zijn besproken en vastgesteld.
Notuleren tijden van pauzes en mensen die vergadering verlaten.

Aniek 1. gaat de eenmalige betaling voor Neeltje regelen
2. gaat de brief ad interim directeur opsturen naar de RvA
3. gaat besluitenboek toevoegen aan woordenlijst
4. gaat het jaartal toevoegen bij ‘Studentenraad’ in het jaarplan
5. gaat de jaartallen genoemd in het jaarplan factchecken
6. Uitzoeken wie in de CC moet voor het advies nieuwe decaan
7. Adviesbrief decaan afmaken voor 21-09-2021 12:00 uur
8. gaat kijken naar de mogelijkheden van een stichting
9. gaat kijken naar de verwoording van Maagdenhuis in het jaarplan

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

Stan 1. gaat een datumprikker maken voor de kamer opruimdag
2. gaat weekenddagen toevoegen naar trainingen datumprikker
3.  Overzicht maken van wie niet aanwezig zijn op een plenaire
vergadering
4.  PDF maken van werkafspraken en publiceren

1.volgt
2.Gedaan
3.Gedaan

4.Volgt
Tosca 1. gaat Stan een appje sturen of hij morgen naar NSE gaat

2. gaat het besluitenboek en de g-schijf maken
3. gaat naambordjes via careCONTROL verzorgen
4. gaat een indeling maken voor de kamer
5. gaat een vergaderstuk schrijven over ondertekenen met green
commitment
6. gaat een vergaderverzoek sturen voor vrijdagochtend wanneer de
MFAS langskomt

1.Gedaan
2.Gedaan
3.Geregeld
4.Gedaan
5.Gedaan

6.Dita

Tim

Laura
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Jarno 1. gaat de uiteindelijke tekst van het jaarplan beoordelen en aanpassen

op taal

1.Gedaan

Tobia 1. gaat ‘toekomstbeeld als arts’ voor het jaarplan uitwerken 1. niet
gedaan

Dita 1. Adviesbrief decaan controleren voor 21-09-2021 15:00 uur
2.  gaat een gesprek inplannen met Sophie voor de overdracht
penningmeesterschap
3. gaat de uiteindelijke tekst van het jaarplan beoordelen en aanpassen
op taal
4. gaat de kopjes van het jaarplan op de juiste manier rangschikken

1.Gedaan
2.Gedaan

3.Gedaan

4. Gedaan

Roos 1. gaat kijken naar de aanwezigen tijdens de Teams-vergadering
2. gaat Jarno toevoegen in de WhatsApp-groep van PR-commissie

1.Gedaan
2.Gedaan

Dafne 1. gaat Tosca appen met haar verjaardag
2. gaat een logo voorstel doen

1.Gedaan
2.Tosca

Anne 1. gaat terugzoeken wat subonderwerp 2 is in de tabellen van jaarplan
2. gaat de update van Tobia uit de vorige notulen halen

1.Gedaan
2.Gedaan

DB

Iedereen 1. gaat een bijdrage schrijven voor op de website
2. gaat zijn/haar beurs aanvragen bij UvA (deadline 1 november)
3. CoBa: concretiseren van plannen in jaarplan
4. gaat zijn/haar stukken voor het jaarplan uitwerken aan de hand van
de besproken feedback → dit moet voor donderdag 23 september
5. CoMa/CoBa: vergaderstukken voor OTgen uitwerken
6. PR commissie: gaat een bijdrage schrijven voor de Emphasis

1.Tosca,
Tobia
2.Gedaan
(laten staan
als actielijst)
3.Gedaan
4.Gedaan

5.Gedaan
6.Gedaan

5. Updates
- Vanuit het dagelijks bestuur, schrijft Stan op 22-09-2021 dat er drie reacties zijn geweest op

de vacature van het OC-lid..
- Op 20-09-2021 heeft Dita deelgenomen aan de evaluatie van de Klinisch Redeneren toets.

Aantal negens  enorm aan het toenemen tijdens het eerste kwartaal van 2020, bleek dat de
toets op straat lag (en ICT fout waarbij vragen herhaald werden). Daarop strenge
veranderingen tijdens surveillance en inzage momenten. Tevens zijn studenten
aangesproken op professioneel gedrag. Onduidelijke leerlijst, daarom eerder leren vanuit
toetsen. Coördinator geeft aan dat het een ‘vaardigheden’ toets is in plaats van een
kennistoets, met vaardigheid klinisch redeneren. Faseert uit, niet meer in de nieuwe master,
voortgangstoets komt hiervoor in de plaats.
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- Op 20-09-2021 heeft Dita deelgenomen aan de evaluatie van Interne. Melding intimidatie,
procedure verbeterd in nieuwe master, makkelijker gemaakt om te vinden. Aangegeven dat
de SR dit als aandachtspunt heeft en hier nog naar gaan kijken en terugkoppelen zo nodig.
Voorbereidend onderwijs worden veel praktische zaken gemist. In de nieuwe master veel
meer voorbereiding op praktijk, o.a. leren hoe een overdracht werkt. Capaciteitsprobleem
opgelost door een deel van de coschappers naar de Wijk Kliniek te sturen. Angst dat niet
voldoende van de interne gezien wordt bij weinig verschillende afdeling. Nieuwe master op
een algemene afdeling, daarna deelspecialisme en daarna acute om dit te ondervangen.

- Op 21-09-2021 heeft de Commissie Master (CoMa) tijdens een CoMa-vergadering de
dossiers doorgenomen en plan van aanpak gemaakt (zie notulen). Wat betreft
samenwerking CoRaad ons ideaal beeld m.b.t. Epicurus:

- CoRaad zorgt ervoor dat (kleine) problemen snel opgepakt kunnen worden door de
opleiding en snel een oplossing gevonden wordt;

- CoRaad speelt dingen van de nieuwe master door aan Sabrine(projectleider nieuwe
master) via haar communicatieplan;

- Als er problemen zijn die vaak voorkomen of wat overkoepelender zijn wordt dit ook
gecommuniceerd aan SR-lid, Dafne, zodat de SR het ook kan oppakken.

Op de volgende vergadering bespreken wij de rol van CoRaad m.b.t. andere onderwijszaken
waarna we een vergadering samen plannen om alles door te nemen.

- Op 22-09-2021 heeft Dafne deelgenomen in een gesprek over de NSE resultaten waarbij de
hoogte- en dieptepunten zijn besproken. Dieptepunten: wetenschappelijke vaardigheden,
afstandsonderwijs, toetsing en beoordeling, informatievoorziening en inhoudelijk kwaliteit
studiemateriaal. Verder is er gekeken naar de matrix waaruit informatievoorziening als
belangrijkste kwaliteit naar voren was gekomen.

- Op 24-09-2021 heeft de CoMa een kennismakingsgesprek gehad met Paul Trotsenburg,
Monique Greve en Irene de Graaf. Dit was een prettige kennismaking. Gesproken over rol
CoRaad en SR, wie doet wat in onderwijs. Besproken dat wij dit ook nog concreet moeten
bespreken met de CoRaad, maar dat wij degene zijn die formeel over het onderwijs gaan en
meer op de hoogte zijn. Balletje opgelegd over herstel na COVID-19-periode. Was nog niet
bekend dat niet alle coschappen weer volledig terug zijn naar de situatie van voor de
pandemie en verteld dat wij dit willen inventariseren. Er is gevraagd naar de
overgangsregeling Curius+, er zijn nu twee à drie studenten die hiermee in de eerste fase te
maken krijgen. Zij zullen alleen vrij zijn met dermatologie, oogheelkunde en KNO, dit zijn
geen grote gaten. Voor de overgang naar fase 2 zal er een apart coschap programma volgen.
Wij voorzien nu geen problemen hierin, hoeft dus niet meer op OTgen worden besproken.
We houden het actief in de gaten. Vraag vanuit hen hoe de communicatie optimaal kan,
hebben niet het idee dat studenten goed worden bereikt terwijl alles op Canvas staan. Wij
gaan hier op de volgende CoMa vergadering over brainstormen.

- Op 24-09-2021 heeft de CoMa deelgenomen aan een gesprek over de kwaliteitszorg van
master Epicurus. Met Begum (CEBE, kwaliteitszorg master) gesproken over hoe er zal
worden geëvalueerd in Epicurus. Zal meer intensief zijn dit jaar; onderwijsweken en
coschapweken aparte evaluaties en vaker. Ook zullen de mentoren en portfolio
beoordelingen worden geëvalueerd. Dit laatste nog geen concreet plan voor. Wij zullen hierin
worden gevraagd om advies te geven vanuit studentenperspectief.
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- Op 21-09-2021 zijn Aniek en Stan bij de evaluatie van de NSE resultaten geweest betreffende
de bachelor. Er waren vier studenten aanwezig en konden veel feedback geven. Er leek een
met een serieuze blik gekeken te gaan worden naar verbetering van de besproken punten.
Echter, het leek soms meer het doel dat de NSE verbeterd worden i.p.v. de opleiding.

- Op 13-09-2021 heeft Aniek introductiepraatjes gegeven vanuit de Commissie Medische
Informatiekunde (CoMI). Introductiepraatjes alle drie de jaren gegeven. Jaar twee boeide het
introductiepraatje niks.

- Op 23/24-09-2021 heeft Tosca op de plenaire vergadering (PV) van de Centrale
Studentenraad (CSR) samen met de CSR gestemd voor het aandringen op het aanstellen van
een chief diversity officer middels een ongevraagd advies, deze officer zou er eigenlijk al
moeten zijn. Verder is er gestemd voor het opnemen van een zin over het verbieden van
proctoring software in de model OER voor zover dit mogelijk is.

6. Mededelingen
- Dita is door een avonddienst niet aanwezig bij de vergadering en machtigt Jarno.
- Tobia: Onaangekondigde kennismaking met begeleider vanavond. Daarom last-minute

afwezig. Hij machtigt Stan
- Aniek: Gezien de indeling van het jaarplan stel ik voor om het agendapunt anders op te

splitsen:
- 1: voorrede + overkoepelend
- 2: bachelor + MI
- 3: master + narede

7. Vaststellen agenda
Tosca: kamerindeling bespreken toevoegen. Tekening in de pauze, na de pauze bespreken.

8. OTgen/SR-overleg (uitloop agendapunt + 10 min)

Op dinsdag 5 oktober zal van 17.00-17.30 uur de eerste OTgen-SR vergadering van dit jaar

plaatsvinden. Vandaag gaan we de concept vergaderstukken voor dit overleg bespreken.

1. Communicatie spam via Canvas/mail (CoBa)

2. Studenten niet aanwezig door angst voor COVID-19 (CoBa)

3. Update over de wachttijd (CoBa)

9. Jaarplan: keuzevrijheid + optimale leeromgeving (+ 5 minuten)

Het doel dit agendapunt is besluiten over het jaarplan en een oordeel vormen over het

template.

Op de PV van 6 september is besloten dat alle gemaakte tabellen goedgekeurd waren, op een

paar aanpassingen na. De afgelopen weken zijn de commissies aan de bak gegaan om alles af
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te maken. Ook zijn alle hoofdschrijvers van de commissies samen bezig geweest om de

algemene stukken te schrijven. Vorige PV is de eerste versie van het jaarplan besproken.

Daarna is het jaarplan n.a.v. de opmerkingen aangepast. Dita heeft afgelopen tijd gewerkt

aan het template en deze is nu af.  Dit agendapunt is opgedeeld in drie delen, zodat iedereen

de volle aandacht heeft tijdens het bespreken van het jaarplan.

Het geüpdate jaarplan is doorgenomen en de wijzigingen worden verwerkt.

10. Logo voorstel truien (+ 1 min)

Het doel van dit vergaderstuk is een logo uitkiezen voor de truien. We hebben om voor onze

kleding witte hoodies te bestellen, en hier moet ook een logo op. We gaan deze vergadering

een logo uitkiezen.

Conclusie: Logo met tekst links uitgelijnd, links op de borst.

11. Pauze (19.52u)

19.57u: Vergadering hervat om 19.57 uur.

19.58u: Tim en Stan komen de vergadering binnen.

12.Mogelijkheden naambordjes (+ 1 min)

Het doel van het vergaderstuk is besluiten wat voor naambordjes we willen. Op de PV van

13-09-2021 is besloten dat wij nette gietijzeren naambordjes willen voor officiële zaken

zoals congressen. Deze vergadering gaan we besluiten wat voor logo we op de naambordjes

willen en wat voor informatie. Mogelijkheden om ze te bestellen zijn o.a. graveertechniek.nl

of repko.nl. Offerte moet nog aangevraagd worden.

Conclusie: Naambord met logo (zonder tekst) in kleur met functie

13.Adviesaanvraag beoogd lid RvT

Het doel van dit agendapunt is de vragen opstellen voor het kennismakingsgesprek met het

beoogde lid van de Raad van Toezicht (RvT).

De bestuurlijke top van het Amsterdam UMC wordt gevormd door een Raad van Bestuur
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(RvB) en een Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft een controlerende functie. De Raad van

Bestuur stelt het strategisch beleid vast: de koers van de instelling. Vanaf 1 oktober 2021

stopt Annelien Bredenoord, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid, lid Remuneratie- en

Benoemingsadviescommissie. De RvT en RvB hebben een opvolger gevonden, Marja van

Dieijen-Visser.

Momenteel is Marja voorzitter van de RvB van het Maastricht UMC+. Zij zal zitting gaan

nemen in de commissie Kerntaken, kwaliteit en Veiligheid. Ze is vanaf 1990 actief binnen

raden van toezicht/bestuur van onderwijsinstellingen en ziekenhuizen. Komende dinsdag

zal er een kennismakingsgesprek met haar en het DB plaatsvinden. Deze PV zullen we de

vragen opstellen die we aan haar willen vragen.

Vraag 4 schrappen → deze wordt niet gesteld

Vraag 5 schrappen → niet gesteld

De vragen zijn doorgenomen en genotuleerd in het document.

14. Jaarplan: Mental Health, bachelor, MI (+ 1min)

Het geüpdate jaarplan is doorgenomen en de wijzigingen worden verwerkt.

15. Green commitment (oordeelsvormend)
Het doel van het vergaderstuk is het informeren van de raad over het Green Commitment en
een oordeel vormen over het tekenen ervan.
Het Green Commitment is een document gecreëerd door de Green Office, een
duurzaamheidsinitiatief van de UvA gerund door studenten. Het Green Commitment is een
richtlijn voor het verbeteren van de duurzaamheid van een organisatie, en is niet bindend.
Onze SR en die van de ACTA zijn op dit moment de enige studentenraden die het Green

Commitment niet hebben ondertekend. De vorige raad heeft dit niet ondertekend. Deze en

volgende vergadering gaan wij besluiten of wij dit wel willen.

Argumenten voor GC:

- Hoe je je presenteert als raad

- Kan niet achterblijven

- Goede stok achter de deur

- Wij onderschrijven de het doel achter de GC

Argumenten tegen GC:
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- Verregaande en specifieke plannen. (betuttelend)

- Bij voorbaat sommige plannen die we niet gaan uitvoeren, waarom dan wel

tekenen?

Stemming volgt op de volgende PV.

16. Pauze (5 min)
20:36 uur
20:41 uur hervat vergadering

17. Kamerindeling
De kamerindeling is besproken.

18. Facultaire begroting
Het doel van dit agendapunt is het inventariseren van of er nog beeldvormende vragen zijn
over de adviesaanvraag en deze waar mogelijk beantwoorden.
We hebben een adviesaanvraag binnen van de RvB. We gaan deze beeldvormend bespreken.
Uiterlijk op 7 november moet er een reactie op de adviesaanvraag teruggestuurd worden. Er
is een vaste cyclus waarin het proces van adviesbrieven doorlopen wordt. Volgende week
zullen we de conceptbegroting oordeelsvormend bespreken. Op de PV van 11 oktober zullen
we de opgestelde reactie oordeelsvormend bespreken en 18 oktober zullen we de brief
instemmen.
In juli heeft de vorige Studentenraad input gegeven op de kaderbrief van het Amsterdam

UMC. Op deze kaderbrief wordt de begroting gebaseerd. In deze brief is er een negatief

advies gegeven, omdat de studenten er te weinig in belicht worden. Op dit moment is de

conceptbegroting van de faculteit 2022 opgesteld.

Vervolgstappen:

- Oordeel vormen over begroting (4 okt)

- Brief schrijven (4-9 okt)

- Oordeel vormen over brief (11 okt)

- Brief instemmen (18 okt)

- Brief opsturen naar RvA (19 okt)

- Opmerkingen RvA bespreken (25 okt)

- Gesprek met Frida, Albert en Saskia

- Brief opsturen

Conclusie: verplaatsen agendapunt naar volgende week met prezi door Stan en Aniek
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Jaarplan: CoMa

Het geüpdate jaarplan is doorgenomen en de wijzigingen worden verwerkt.

Internationalisering gaat naar een algemeen punt vooraan in het beleidsplan. Uit het stuk

van de CoMa.

19. WVTTK
De studentenraad heeft een verzoek gekregen om mee te doen aan een onderzoek over de
selectieprocedure, besloten is om hier aan deel te nemen.
Tosca en Roos gaan dit oppakken.

20. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

PR: Roos en Laura gaan stukje typen over OTmi, in overleg met Pien

21. Rondvraag
- Tosca, Aniek en Dita gaan naar ASVA borrel

Schoonmaakrooster staat onder regelingen op de Drive
- Foto’s maken op 4 oktober, als we deze hebben zullen de uitnodiging voor de

jaarplanpresentatie worden gemaakt
- Tosca koopt het cadeau voor de CoBo van de MFAS
- De raad is het ermee eens dat “helpt je CV” bij een vacature i.h.k.v. prestatiedruk niet

vermeld moet worden
- Aniek heeft het initiatief genomen voor het eerste gangoverleg, waarbij de gangborrel

besproken zal worden

22. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

Bijdragend voor Ambtelijk Secretaris is als de voorzitter een korte samenvatting geeft na
ieder agendapunt. Dit bevordert de kwaliteit van de notulen.

23. Nieuwe agendapunten
- Begroting SR
- Facultaire begroting (volgende week)
- Evaluatie inwerkperiode
- Definitieve versie OTgen voorbereiding
- Definitieve versie RvT (zoals besproken in deze PV)
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24. Nieuwe actielijst
Aniek 1. Instagrampoll maken punt 8.2

2. Presentatie facultaire begroting (+Stan)
3. Gangborrel regelen
4. DP taqt

1. Ja
2. Ja
3. Nog niet
4.

Stan 1. Presentatie facultaire begroting (+Aniek)
2. gaat een datumprikker maken voor de kamer opruimdag
3. PDF maken van werkafspraken en publiceren

1.
2.
3.

Tosca 1. onderwijsfaciliteiten herschrijven naar 3 zinnen
2. Koopt conbocadeau voor MFAS
3. DP taqt
4. Uitzoeken waarom zo vaak wachttijd wordt besproken in OTgen

1.
2.
3.
4.

Tim

Laura 1. beknopt informatiestukje schrijven van OTmi

Jarno 1. Schrijven stukje internationalisering bachelor 1. 28-9 voor
13u

Tobia

Dita 1. gaat de eenmalige betaling voor Neeltje + Jesse regelen
2. gaat kijken naar de mogelijkheden van een stichting

1.
2.

Roos 1. Invullen draagvlakonderzoek
2. Polistukje aanpassen
3. PR NSE
4. MIKpunt, OTmi jaarplan stuk
5. DP invullen

1.
2.
3.
4.
5.

Dafne

Anne

DB

Iedereen 1. gaat zijn/haar beurs aanvragen bij UvA (deadline 1 november) 1.

25. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21.17 uur.
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