
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 28-03-2022

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Jarno de Haas, George In
der Maur

Afwezig Dita Bolluyt, Roos van Rhijn, Dafne Umans

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 OTgen/SR-overleg Vaststellen

4. 5 min Notulen OTMI/SR-overleg Vaststellen

5. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

6. 1 min Mededelingen Informerend

7. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

8. 5 min Evaluatie OTMI/SR-overleg Evalueren

9. 10 min Agenda Albert/Saskia/Hanneke/SR-overleg Besluitvormend

10. 15 min Decentrale selectie Beeldvormend

11. 10 min Updates Update

12. 5 min DB update Update

15 min Pauze

13. 5 min Evaluatie OTgen/SR-overleg Evalueren

14. 15 min Diversiteitscommitment Besluitvormend

15. 15 min Herbenoeming voorzitter RvT Oordeelsvormend

16. 1 min WVTTK Informerend

17. 10 min Rondvraag Informerend

18. 5 min Evaluatie PV Informerend

19. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

20. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

21. 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
- Hotze Lont heeft gemaild over Proces reglement schakelprogramma
- De OpleidingsCommissie (OC) heeft de Advies concept selectieprocedure 2023-2024

gemaild

3. Notulen OTgen/SR-overleg
De OTgen/SR-overleg notulen van 22-03-2022 zijn besproken en vastgesteld na de
besproken wijzigingen.

4. Notulen OTmi/SR-overleg
De OTmi/SR-overleg notulen van 23-03-2022 zijn besproken en vastgesteld na de besproken
wijzigingen.

5. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat mailen naar Hans betreffende de kerstpakketten
2.  gaat overleggen met Sarah of Danielle over de brief voor juridisch
verzoek en het intakeformulier van jurion invullen

1. nog niet
2. gedaan

Stan 1. gaat een poster/informatiesheet maken voor de enquêteresultaten
2. gaat contact zoeken met TAQT voor de training vaagheidszone

1. nog niet
2. gedaan

Tosca 1. gaat (samen met Mario Maas) kijken naar andere mogelijkheden voor
het zomerplan
2. gaat de regelgeving rondom de gezondheidsverklaring voor
tentaminering uitzoeken en met TAQT bespreken
3 gaat achter de uitnodiging van MI aan wat betreft de OER
4. gaat Mario Maas mailen over de beoordeling van de portfolio die nu
nog mist in de Regels en Richtlijnen van de EC.
5. gaat de opleiding contacteren over genderneutrale WC’s
6. gaat de besproken punten van het diversiteitscommitment
verwerken
7. 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

1. nog niet
2. gemaild
3. gedaan
4. gedaan
5. gedaan
6. gedaan
7 nog niet

Tim
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Jarno 1. 1.

Dita 1. 1.
2.

Roos 1. 1.
2.

George 1. Gaat op volgend OTmi puntje CSW/CDW aandragen 1. gedaan

Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

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

1. lopend

Iedereen

De notulen van 21-03-2021 zijn besproken en vastgesteld.

6. Mededelingen
- Roos machtigt George
- Dafne machtigt Tim

7. Vaststellen agenda
Herbenoeming voorzitter RvT zal besluitvormend besproken worden. De decentrale selectie
zal ook oordeelsvormend besproken worden.

8. Evaluatie OTMI/SR-overleg (5 minuten)

De SR heeft het overleg geëvalueerd.

9. Agenda Albert/Saskia/Hanneke/SR-overleg (3 minuten)

Dit zijn de punten die het dagelijks bestuur eventueel wil aandragen:

- Kwaliteitsgelden

- Harmonisatie

- Betaling raadsleden (als rondvraag)

- WiFi (onderaan de prioriteitenlijst)

Aniek gaat de agenda opsturen.

Tosca gaat de vragen over kwaliteitsgelden opsturen naar Albert, Saskia en Hanneke.
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10. Decentrale selectie (23 minuten)

Er wordt gekeken naar mogelijke verbetering van de decentrale selectie, om deze zo eerlijk

en effectief mogelijk te houden voor het toelaten van studenten tot de opleiding

Geneeskunde.

Er is ons een plan voor het verloop van de selectie voorgelegd.

Via de mail willen we vragen hoe de cijfers als ranking wordt gedaan als het niet over

hetzelfde niveau gaat. Dit zou oneerlijk kunnen zijn. De OC heeft hun advies hierover

gestuurd, zij willen de cijfers als ranking er helemaal uit hebben. Aniek vraagt waarom er

geen tweede ronde meer is. Dit willen we graag vragen. Tim vraagt hoezo de datum voor het

wegwerken van de deficiënties zo vroeg is, dit zal ook nagevraagd worden.

De FSR heeft geen rechten over dit advies, de CSR wel.

George geeft aan dat hij een sociaal aspect mist van de decentrale selectie. Tosca reageert

hierop dat in het jaar 2018 een tweede ronde is geweest met simulatiepatiënten, maar

hiervoor moest de UvA veel betalen aan rechtszaken. Tosca vraagt aan Tim of de essays die

ze het jaar later hebben afgenomen meer duidelijkheid geeft over het sociale aspect. Tim

antwoordt hierop dat het twee kanten heeft, omdat je met een migratieachtergrond ook

minder goed de taal zou kunnen beheersen en daardoor de kwaliteit van het essay negatief

beoordeeld. Tosca geeft ook aan dat ze een kennistoets te weinig vindt. Op de manier van een

kennistoets kan je net zo goed gaan loten. George geeft aan dat hij het wel goed vindt dat de

voorbereidingsperiode maar tien dagen is. Tim reageert hierop dat dit dan wel een

momentopname is. Jarno geeft ook aan dat hij een tweede stap mist na de toetsen. Echter, je

hebt ook een ander soort arts nodig die zich bijvoorbeeld stort op onderzoek. Tim oppert dat

wanneer je kijkt naar cijfers, je studenten met artsen als ouders betere kansen geeft. Dit

werk je een beetje weg door de gesprekken. Tim zou graag willen vragen aan Roelof-Jan of

dit nieuwe plan hun waarden niet tegenspreekt. Aniek geeft aan dat de vragen over

medische actualiteit eruit mogen. Jarno reageert hierop dat dit vragen zijn die vaak in het

nieuws komen. Jarno geeft aan dat dit laat zien hoe geïnteresseerd studenten zijn in het

vakgebied. Aniek geeft aan dat dit af en toe vragen zijn die besproken kunnen worden aan de

keukentafel bij studenten met arts als ouders. De studenten met arts als ouders hebben

hierbij dan een voordeel. Aniek, Tosca, Tim, George en Stan zijn tegen het gebruik van cijfers.

Jarno geeft aan dat hij niet tegen cijfers is, maar alleen als de cijfers van verschillende

niveaus gelijk getrokken kunnen worden. Een extra argument is dat je de vaardigheden die

blijken uit cijfers al toetst door de kennis- en studietoets.
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Tosca schrijft de brief en het zal volgende week zal het besluitvormend besproken worden.

11. Updates (1 minuut)

- Op 21-03-2022 hebben Stan en Aniek een FSR Chair meeting bijgewoond. De situatie

rondom Oekraïne is besproken. Studenten uit Rusland en Oekraïne kunnen de universiteit

vragen om financiële ondersteuning (500eu/maand voor 5 maanden). Ook kunnen

studenten contact opnemen met de examencommissie om om uitzondering op de BSA te

vragen. De aanpak voor het bevorderen van de mentale gezondheid van studenten is

besproken. Bij andere faculteiten wordt dit gedaan via het mentoraat, studentencommissies

of via campagnes. Ten slotte zijn de verkiezingen besproken. De fair play agreement is dit

jaar niet voor ons relevant, gezien er maar een partij is. Qua werving van nieuwe raadsleden

werd als tip gegeven om bij de enquête de studenten die interesse hebben in een raadsjaar te

vragen om hun mailadres achter te laten, zodat we contact met ze op kunnen nemen rondom

de verkiezingsperiode.

- Op 25-03-2022 heeft Tosca een gesprek gehad met Wim Kuijken. Het gesprek met Wim

verliep heel erg positief. Hij gaf zelf duidelijk aan dat hij veel waarde hecht aan

medezeggenschap, en benoemde hierbij dat de RvT bezig is met een van de leden aan te

wijzen als aanspreekpunt voor de studentenraden. Hij komt over als iemand die zich

toetsbaar opstelt, en is open en toegankelijk. Verder is het duidelijk dat hij zijn best wil doen

om de fusie zo goed mogelijk te laten verlopen. Hij gaf aan dat de RvT regelmatig onderwijs

op de agenda van de RvB zet en van de RvB vraagt om de RvT meer over onderwijs te

informeren. Het kwam ook duidelijk naar voren dat hij het mooi vindt dat beide faculteiten

hun eigen identiteit hebben en hij niet aanstuurt op een fusie van faculteiten.

- Op 23-03-2022 heeft Aniek een gesprek gehad met ADICT. Binnenkort wordt de WiFi

gecontroleerd op het functioneren ervan. Het is bekend dat er nog klachten zijn over de WiFi.

Verder zullen de gedragsregels rondom cyber security worden geüpdatet. Wij zullen t.z.t. op

de hoogte gesteld worden over de voorgenomen wijzigingen.

- Op 17-03-2022 heeft Tosca de planetary health bijeenkomst bijgewoond. De werkgroep

heeft kennis gemaakt en er is enige richting gegeven aan de doelstelling. Er zitten nu

namelijk ook mensen van de VU bij, terwijl de opdracht hiervoor van Saskia Peerdeman

komt. Consensus was om eerst bij Saskia na te vragen wat concreet de opdracht is.

- Op 21-03-2022 heeft Jarno de IEMS (intra- en extramurale stage) evaluatie jaar 1

bijgewoond. E-learnings en practica ter voorbereiding waren goed van kwaliteit en werden

gewaardeerd. Studenten geven aan veel geleerd te hebben en dat het erg inzichtelijk was. Bij

één zorgstageplek is het ‘fout’ gegaan door een lokale corona-uitbraak, waar een paar

studenten alleen online stage hebben kunnen lopen. Sommige stageplekken zijn

onvoldoende voorbereid op de komst van studenten, veelal lijkt dat te komen door de
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grootte van de plek (en bijvoorbeeld periferie versus academie). Verder was iedereen blij en

gelukkig. Er is een enkele melding geweest van ongeweest gedrag (intimidatie, agressie),

vrijwel al deze meldingen kwamen door patiënten. Helaas, maar gelukkig eigenlijk geen

collega’s. Er wordt onderzocht, i.o.m. International Office, hoe, wanneer en onder welke

voorwaarden de stages in Suriname opgestart kunnen worden. Voor nu lopen er stages in

Leuven (België).

- Op 21-03-2022 heeft Tosca een plenaire vergadering (PV) van de Centrale Studentenraad

(CSR) bijgewoond. De zoektocht voor een nieuwe studentassessor voor de UvA gaat weer

van start, hiervoor komt in ieder geval een lid van de CSR in de benoemingsadviescommissie.

Verder is besproken dat de CSR graag een event wil houden om een platform te bieden aan

studenten die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne en tegelijk geld op te halen voor Giro

555.

- Op 25-03-2022 heeft Tosca een PV van de CSR bijgewoond. Er wordt een ongevraagd advies

opgesteld waarin de UvA wordt gevraagd om over te gaan naar een duurzame bank i.p.v. de

Deutsche Bank.

12. DB update

Er is geen mondelinge toelichting gegeven door het dagelijks bestuur.

13. Evaluatie OTgen/SR-overleg (3 minuten)

De SR heeft het overleg geëvalueerd.

14. Diversiteitscommitment (6 minuten)

Er is centraal vanuit de Centrale Studentenraad (CSR) een commitment opgesteld dat

diversiteit op de universiteit moet bevorderen. Op de PV van 18 oktober 2021 hebben wij het

besluit genomen om zelf een commitment op te stellen met als voorbeeld die van de CSR. De

Taskforce diversiteit is in het leven geroepen om deze op te stellen.

Over het commitment:

- Achter ‘verklarende woordenlijst’ moet voor ‘dit document’ komen te staan

- In Het Commitment, punt 1 zijn er twee zinnen weggehaald en is de laatste zin aangepast.

- Bij punt 3 van de toelichting van het document is de toelichting van het afleren gegeven

- De disclaimer staat op de goede plek
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De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met zeven stemmen voor

en een stem tegen vóór de implementatie van de definitieve versie van het Diversity

Commitment.

Tosca gaat de Diversity Commitment delen op de sociale media en contact opnemen met de

Diversity Office.

15. Herbenoeming voorzitter RvT (3 minuten)

De raad heeft 14 januari een adviesaanvraag gekregen voor de herbenoeming van Wim

Kuijken als voorzitter van de raad van toezicht. De raad is concreet gevraagd of het huidige

profiel voldoet om de herbenoeming van Wim Kuijken als voorzitter van de RvT voor de

komende vier jaar doorgang te laten vinden.

Tosca heeft 25-03 een gesprek gehad met Wim, samen met Dominique (de voorzitter van de

SR VU), zie de update hierover. Gebaseerd op dit gesprek ziet Tosca geen reden om negatief

te adviseren over de herbenoeming van Wim Kuijken. De Studentenraad heeft ook de optie

om nu input te geven op het profiel voor de RvT, maar dit is nu minder relevant, aangezien er

geen nieuw lid wordt gezocht die zou moeten voldoen aan de in het profiel gestelde criteria

als Wim Kuijken opnieuw wordt benoemd. Het huidige profiel is voor het laatst vastgesteld

op 27 juli 2021, en wordt opnieuw voorgelegd op het moment dat er een nieuw lid van de

RvT wordt benoemd. De deadline voor het advies van de raad is 28-03.

George vraagt hoe het werkt met aantoonbare competenties van punt vier. Tosca reageert

hierop dat dit document inhoudelijk niet veel meer duidelijkheid geeft. Daniëlle had

aangegeven dat je in een adviesbrief voor herbenoeming geen punten moet noemen die in

gesprekken zijn benoemd, maar bij dit punt is het mogelijk.

Jarno gaat nog naar het taaltechnische aspect van de brief kijken.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met acht stemmen

voor de brief herbenoeming voorzitter RvT met een positief advies na de besproken

wijzigingen.

Tosca zal de brief opsturen.

16. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.
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17. Rondvraag
- Tosca: 25 april karaoke met de MFAS? → Ja
- Stan: iedereen moet de datumprikker invullen
- Stan: ik ben volgende week met vakantie

18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

19. Nieuwe agendapunten
- Decentrale selectie
- Zomerplan
- Taskforce updates

20. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat mailen naar Hans betreffende de kerstpakketten
2. gaat de agenda van het Albert/Saskia/Hanneke/SR-overleg opsturen
3. gaat voor volgende vergadering vragen waar het OTgen/SR-overleg
gaat plaatsvinden ivm de grootte van het lokaal

1.
2.
3.

Stan 1. gaat een poster/informatiesheet maken voor de enquêteresultaten 1.
2.

Tosca 1. gaat (samen met Mario Maas) kijken naar andere mogelijkheden voor
het zomerplan
2. 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
3. gaat de vragen over kwaliteitsgelden opsturen naar Albert, Saskia en
Hanneke
4. schrijft de brief over de decentrale selectie
5. gaat de Diversity Commitment delen op de sociale media en contact
opnemen met de Diversity Office
6. gaat de brief herbenoeming voorzitter RvT opsturen

1.
2.

Tim

Jarno 1. gaat naar het taaltechnische aspect van de brief herbenoeming

voorzitter RvT kijken

1.

Tobia 1. 1.

Dita 1. 1.
2.
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Roos 1. 1.
2.

George

Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

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

Iedereen 1.
2.

1.
2.
3.

21. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 20.01 uur.
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