
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad

AMC, 29-11-2021

Aanwezige

raadsleden

Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Jarno de Haas, Tobia Beshay,

Dita Bolluyt, Dafne Umans

Afwezig Roos van Rhijn

Gast Sarah Lutterman

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. 5 min Updates Update

5. 1 min Mededelingen Informerend

6. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

7. 5 min DB update Update

8. 2 min OER Informerend

9. 5 min Agenda informeel overleg SR/Albert/Saskia/Hanneke Besluitvormend

10. 10 min Maatregelen COVID op de faculteit Beeldvormend

11. 10 min Kiesdistrict Medische Informatiekunde Oordeelsvormend

12. 20 min Bezwaartermijn bachelor geneeskunde

Besluitvormend

10 min Pauze

13. 15 min Verkiezingen Opleidingscommissie Besluitvormend

14. 15 min Afname sollicitaties raadsassistent Medische Informatiekunde Besluitvormend

15. 10 min Studentenparticipatie internationalisering Besluitvormend

16. 1 min WVTTK Informerend

17. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

18. 3 min Rondvraag Informerend

19. 5 min Evaluatie PV Informerend

20. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

21. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

22. 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 18:48 uur.

2. Post in/uit en afspraken

- Van de Raad van Bestuur (RvB): 21.02.353/FK.ym.A Reactie op onze extra punten

betreffende de facultaire begroting

- Van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI): Suggesties

omtrent moeilijkheden werving raadsleden

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat op de CoMI-vergadering bespreken of de huidige Commissaris

Onderwijs van de MFAS betrokken zal worden bij het opzetten van een

kiesdistrict

2. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Tosca)

3. zal de RvA vragen of het de moeite waard is om veel informatie over

de OC selectie op te zoeken

4. zal het OTgen afmailen en vragen om input

5. gaat de brief voor HAG aanpassen (+ Dita en Roos)

1. lopend

2. lopend

3. gedaan

4. gedaan

5. gedaan

Stan 1. zal de vacature voor raadslid MI schrijven en online zetten

2. zoekt uit hoe het zit met de verkiezingsprocedure van de OC

1. gedaan

2. gedaan

Tosca 1. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Aniek)

2. gaat uitzoeken hoe het zit met het instemmingsrecht over de manier

waarop de OC gekozen wordt

3. gaat aan de CSR vragen hoe op andere faculteiten de OC gekozen

wordt

4. gaat het secretariaat van de HAG mailen om aan te geven dat we

nadenken over hun vraag

1. bezig

2. niet

gedaan

3. gedaan

4. gedaan

Tim

Jarno

Tobia 1. gaat de reactie van de JVT-3 over de faciliteiten verwerking in het

vergaderstuk

1. gedaan
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2. gaat in het vergaderstuk voor internationalisering de voor- en

nadelen benoemen

2. gedaan

Dita 1. gaat Patricia/Sabrine mailen over de opheffingsmail van de

wachttijdstudenten

2. gaat de brief voor HAG aanpassen (+ Aniek en Roos)

1. gedaan

2. gedaan

Roos 1. gaat promotie plaatsen over de NSE van de MI

2. gaat de brief voor HAG aanpassen (+ Dita en Aniek)

1. nog niet

2. gedaan

Dafne 1. zal een lijst maken over alle taskforces en dossiers die iedereen heeft

2. zal een poster maken voor rechten/onduidelijkheden bij studenten

1. gedaan

2. nog niet

Anne

DB 1. vraagt aan Saskia hoe het zit met online vergaderen 1. nogmaals

Iedereen 1. CoMI: master keuzes dossier verdelen + integratie dossier verdelen

2. CoBa: master keuzes verdelen

3. kijkt naar de vacature raadslid MI (voor dinsdag 16 nov. 15:00 uur)

4. kijkt naar de opmerkingen van Hotze over de enquête

1. nog niet

2. gedaan

3. gedaan

4. gedaan

PR 1. zal de vacature voor raadslid MI delen op de sociale media 1. gedaan

Team

Promo

1. geeft volgende week een update over de enquête en de promotie

daarvan

1. nog niet

De notulen van 15-11-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Updates

- Op 01-11-2021 hadden Tosca en Aniek een SR/Dienstencentrum (DC) overleg. De reden van

het niet meer gebruiken van studentassistenten besproken; de kwaliteit van het werk was

niet goed genoeg. Het extra werk was eerst voor het normale personeel wennen, maar nu

loopt het juist goed en gestroomlijnd. We hebben aangekaart dat de DSSD in ieder geval

eenmalig niet telefonisch bereikbaar was, terwijl dit wel zo hoorde zijn. Floor zei hier niet

van op de hoogte te zijn en gaat dit checken. Floor kaartte aan dat de antwoorden van de

examencommissie (EC) en roostering niet direct via de DSSD gaan, wat voor logistieke

problematiek zorgt. Hier zijn ze mee bezig. Verder het probleem van het niet kunnen

gebruiken van de kluisjes in de medische bieb (MB) aangekaart, dit probleem is opgelost met

de heropening van CZ-4 voor studenten.

- Op 09-11-2021 hadden Tosca, Stan en Aniek een gesprek voor de mondelinge toelichting van

het negatieve advies over de facultaire begroting. Hierbij waren Jenny en Albert aanwezig.

Hier is besproken dat de kwartaalrapportages ook naar de Studentenraad zullen worden
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verstuurd. Verder: zodra er een concept IOO-begroting is zal deze naar de Studentenraad

verstuurd worden. Ook, zal de Studentenraad nauw betrokken blijven bij de financiering van

het onderwijs. Er is aangegeven dat we inzien dat het aanpassen van de begroting naar een

reële begroting niet haalbaar is in een tijdsbestek van drie dagen en daarom de

bovengenoemde punten voor nu voldoende waren. Wel is er nogmaals benadrukt dat de SR

in de toekomst graag een reële begroting willen ontvangen.

- Op 09-11-2021 heeft Aniek deelgenomen aan de werkgroep van de goed geïnformeerde

student en docent. De nieuwe versie van de app is gelanceerd, hierdoor hebben studenten

direct inzage in hun cijfer (ze hoeven dus niet meer te wachten op avond dat het in SIS wordt

verwerkt). Ze zijn druk bezig met de harmonisatie van de informatie van de site (zoveel

mogelijk informatie komt vanuit centraal, specifieke facultaire informatie komt vanaf

decentraal).

- Op 22-11-2021 hebben Stan en Aniek een SR/DC overleg gehad. De noodknop voor DSSD is

besproken en er is een stappenplan gemaakt. Per opleiding moeten we eerst een lijst met

voorziene momenten wanneer spoedbereikbaarheid van de DSSD nodig kan zijn. Deze

moeten we vervolgens in rubrics zetten. Dan kunnen we met Floor gaan kijken naar de

meerwaarde die de spoedbereikbaarheid kan hebben. Soms kan het zo zijn dat de

spoedbereikbaarheid het probleem nog steeds niet kan oplossen. Uiteindelijk houden we een

lijst over met voorziene momenten wanneer spoedbereikbaarheid van de DSSD nodig is,

waar we ons in samenwerking met het DC op kunnen richten.

- Op 24-11-2021 heeft Aniek een overleg gehad met Vince van de opleidingscommissie. We

hebben elkaar op de hoogte gebracht van ons advies betreft het zomerplan. De insteek was

hetzelfde, het advies alleen anders. De OC gaat negatief adviseren, omdat ze willen dat de

datum dat het cijfer op Canvas komt wordt gebruikt i.p.v. de datum dat het cijfer op SIS komt.

Het tijdspad verschilt niet met het tijdspad dat wij voor ogen hebben. Enige probleem dat de

OC nog voorziet, is dat het CMI-1 tentamen vlak voor het KWM tentamen is, waardoor

studenten in praktijk minder tijd hebben om te leren wanneer ze beide vakken moeten

herkansen.

- Op 24-11-2021 hebben Tosca, Dita en Aniek een startbijeenkomst van de OER gehad.

Procedure en tijdspad zijn hier doorgenomen. Deadline voor input eerste concept OER

2022-2023 is 1 januari, wij zullen de tweede conceptversie 31 januari ontvangen.

- Op 24-11-2021 hebben Jarno, Tosca, Stan, Dita, Roos en Aniek een meeting bijgewoond

samen met de Studentenraad van de VU. Een aantal actuele thema’s (COVID,

lateralisaties/fusies, samenwerking, online toetsing) zijn aan de orde gekomen. Er is

afgesproken laagdrempelig contact op te nemen met thema’s die relevant zijn voor beide

kanten van de Amstel (i.e. begroting etc.)
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- Op 27-11-2021 hebben Tosca en Aniek een voorzittersvergadering van het IMS bijgewoond.

De vergadering was dit keer in het teken van duurzaamheid en COVID. Veel raden lopen er

tegenaan dat ze het veel hebben over duurzaamheid, maar het implementeren ervan op de

faculteit blijft lastig. De conclusie was dat awareness vooral belangrijk is in deze fase.

Organisaties die we zouden kunnen contacteren over duurzaamheid in de zorg zijn:

MedZero, IFMSA en GREENER (heeft ook 10 december een online congres). Het werd

aangeraden om uiteindelijk duurzaamheid in de leerlijnen te integreren en in het overige

onderwijs per onderwerp het kort te benoemen (bij wijze van een zin per vakgebied/thema

er iets over benoemen). De mentale gezondheid van studenten werd ook besproken. Er was

een faculteit waarbij er sessies waren met docenten waar studentenwelzijn werd besproken.

Zo wordt dit onderwerp vervolgens verweven in het onderwijs op alle vlakken. Deze sessies

werden georganiseerd door onderwijskundigen. Toen we de tentaminering met COVID

besproken, werd duidelijk dat veel faculteiten kampen met het probleem dat

verkouden/zieke studenten wel naar tentamens gingen, omdat ze deze anders in de

zomervakantie zouden moeten herkansen. In Groningen hebben ze het goed geregeld: er zijn

extra herkansingen gepland voor deze studenten (2 weken na het eerste tentamen). Verder

is besproken dat er veel studenten die zelden normaal onderwijs hebben kunnen volgen

stoppen met de studie, dit zou ook bij ons een probleem kunnen zijn.

- Op 16-11-2021 hebben Dafne, Dita, Tobia en Aniek een vergadering gehad over mentale

gezondheid. Hierbij is het jaarplan doorgenomen met daarbij welke punten wij willen

uitvoeren. Verder is doorgenomen wat de bekende plannen van de opleiding zijn. Plan van

aanpak gemaakt voor volgend OTgen.

- Op 23-11-2021 hebben Dita en Aniek een meeting gehad met Thrive Amsterdam (een

organisatie vanuit o.a. Gemeente Amsterdam en de GGD die initiatieven steunt om mentale

gezondheid te bevorderen) over de mogelijkheid om professionele trainingen te geven aan

de PO-mentoren van de eerstejaars. Blijkt mogelijk te zijn en ze denken graag mee over de

invulling hiervan. Dita heeft contact opgenomen met de PO-coördinatoren om te peilen wat

er mogelijk is (NB. er wordt al een training georganiseerd door de  PO-coördinatoren voor de

mentoren over waar studenten heen kunnen met mentale problemen).

- Op 15-11-2021 heeft Roos de evaluatie van het keuzecoschap bijgewoond. Er is een boekje

uitgegeven over de ervaringen tijdens COVID van coassistenten. Er wordt nog nagedacht hoe

we deze het best aan coassistenten kunnen geven. Van online keuzeonderwijs wordt alleen

nog NHG-modules aangeboden. Er is gesproken over ExpertCollege en dat dit van slechte

kwaliteit is geweest, heb namens de student opgebracht dat het mooi zou zijn als hiervoor

gecompenseerd zal worden. Irene de Graaff gaat dit opbrengen in het OTgen, ze waren niet
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heel ontvankelijk maar willen er wel over nadenken. We horen hier nog terugkoppeling over.

Voor de rest is het klinische keuzecoschap goed beoordeeld, waren verder geen actiepunten.

- Op 16-11-2021 hebben Dita en Roos een gesprek over de voortgang van de Master Epicurus

bijgewoond. Discussiefora Canvas master wordt geen gebruik van gemaakt. Als dit zo blijft,

dan wordt deze uit te lucht gehaald. We wachten tot twee groepen masterfase hebben

doorlopen. A-Z lijst opheffen AMC mail aangekaart, wordt aangekaart door Sabrine. Januari:

Heelkunde van start, presentatie programmatisch toetsen nu tijdens de overdracht in AMC

en lunchsessies bij de affiliaties. Plan is om dit voor de andere specialismen ook te doen. Het

vierde groepje is bijna van start en wordt weer veel mee geëvalueerd. Uit het evaluaties

eerste groepje geen bijzonderheden gekomen. Over het coschap in de Wijkkliniek heeft

Sabrine niks gehoord. Roos zoekt uit wie daar loopt en informeert hoe dat is bevallen.

Terugkoppeling volgt indien er wat uitkomt. Sabrine vroeg zich nog af hoe het zat met de

CoRaad contact per cogroepje. CoRaad heeft geen persoon in elk groepje zitten, maar de

Ombudsco is bereikbaar indien er moeilijkheden zijn. CoRaad doet wel evaluaties met

coassistenten uit de eerste groepjes. Het introductiefilmpje van de CoMa wordt op de Canvas

van master Epicurus gezet.

- Op 25-11-2021 heeft Tosca een affiliatie overleg van de interne geneeskunde bijgewoond.

Implementatie van programmatisch toetsen gaat over het algemeen oké. Moeilijke punten

zijn de administratieve last, er is een afdeling die weigert mee te doen aan dit systeem.

Uitbreiding naar de wijkkliniek komt positieve feedback over. Sommige coassistenten vinden

het moeilijk om de multisource feedback aan patiënten te vragen.

- Op 26-11-2021 heeft de Commissie Master (CoMa) een informeel overleg gehad met Paul

van Trotsenburg. Situatie rondom COVID besproken. Onderwijs master draait nu volle bak,

indien groepsgrootte tot 25 mensen blijft kan dit ongestoord door. Streven is om coschappen

door te laten gaan. Benadrukt dat kwaliteit wel gewaarborgd moet worden. Er is een crisis

chat aangemaakt met CoMa en OTgen om snel te overleggen indien nodig. Balletje opgegooid

om cursussen ter compensatie van gemiste tijd in de kliniek in te halen. Bevonden als goed

idee, er is nog COVID budget over. Wij dragen ideeën aan n.a.v. onze enquête. Verder is er

communicatie uit dat coassistenten een boosterprik kunnen krijgen, wij hebben dit gedeeld

op onze socials. Cum laude regeling in Epicurus blijft, Rector Magnificus heeft hierin de

doorslag gegeven. Als laatste besproken dat er wordt gesproken met afdelingen die niet mee

willen werken aan programmatisch toetsen om te zien waar het probleem precies ligt.

- Op 24-11-2021 heeft Dafne een overleg met de OmbudsCo en de voorzitter van de CoRaad

gehad. Besproken hoe de Ombudsco (Nina) van de CoRaad en Dafne de evaluaties met de

co-vertegenwoordigers van elk groepje gaan doen en wanneer. Indien tijdens die evaluaties
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grotere problemen naar voren komen kan ik die makkelijk doorspelen naar de rest van de

CoMa. Verder niet gesproken over de algehele rol van de CoRaad in het onderwijs.

- OP 15-11-2021 heeft Roos een evaluatie van Student Research Project en de bespreking van

de master Nationaal Studenten Enquête (NSE) bijgewoond. Studenten vonden het goed

geregeld en de evaluatiescores waren boven gemiddeld. Er waren ‘homecoming days’ waar

studenten aan elkaar maandelijks presenteerden waar ze waren en waar ze elkaar op weg

konden helpen. Dit vond iedereen heel waardevol. Daarbij zijn er programma’s zoals

‘overleaf’ waar UvA een licentie voor heeft voor studenten, dit meer aansporen. Overleaf is

een programma dat je gratis via de UvA kan krijgen om te helpen met coderen. De NSE heeft

een bovengemiddelde score voor alle domeinen van praktische punten tot beoordeling

gekregen. De enquête scoort gemiddeld 9-10 behalve de volgende dingen:

internationalisering had hele slechte beoordeling. Andere culturen worden niet betrokken

bij de vakken, zoals “hoe doen ze het in andere landen?”

- Op 03-11-2021 hadden Tim, Aniek en Roos een CoMI vergadering. Opgevangen problemen

besproken, zoals toetsing MI-X en zelfstudie programmeren. Geprobeerd de dossiers te

herverdelen.

- Op 03-11-2021 hadden Tim, Aniek en Roos een gesprek met de jaarvertegenwoordigingen

(JVT’s) van MI. Alleen JVT 2 kwam opdagen. We gaan iedere acht weken een mail sturen met

de vraag of er problemen zijn.

- Op 16-11-2021 hadden Tosca, Stan en Aniek een afspraak over het reglement van de

Facultaire Studentenraad. Ter voorbereiding hebben we het vergeleken met de WHW. De

opvallende verschillen hebben we besproken. De mogelijkheden om een kiesdistrict op te

stellen via het reglement

- Op 22-11-2021 heeft Aniek een evaluatie van BAM2.1 bijgewoond. Was erg goede

begeleiding voor de studenten. De docenten waren enthousiast waardoor de stof goed

overkwam. De toets bestond echter uit erg weinig vragen, was erg lastig en daardoor ook

slecht gemaakt.

- Op 25-11-2021 hebben Tim en Aniek een OCMI/SR-overleg bijgewoond. Het voorzitterschap

MI, mentale gezondheid, de DSSD, de OER, onderwijsfaciliteiten, keuzevakken en GEN + MI

=3 zijn besproken. Er is een update gegeven over het voorzitterschap MI. Het OCMI gaf ons

als tip om hun studentassessor te vragen ons bericht te delen in de appgroepen van de

jaarlagen, MIKpunt het te laten delen in hun groep en het in de nieuwsbrief te zetten (deze

komt echter niet op tijd). Verder gaven ze aan dat ze zich zorgen maken over de mentale

gezondheid van studenten. Er is daarom een update gegeven over de plannen en aangegeven

dat het bij de SR hoge prioriteit heeft. Het OCMI gaf aan dat er toch wat problemen zijn

opgevallen betreft de DSSD: docenten kunnen de helpdesk slecht bereiken. Hieruit
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concludeert de SR dat het handig is om de DSSD de komende tijd goed in de gaten te houden.

Het OCMI heeft hun aandachtspunten betreft de OER aangegeven, deze kunnen wij

meenemen in ons advies. Voor de onderwijsfaciliteiten opperde ze een samenwerking. Al

jaren zijn hier problemen mee en het leek ze verstandig om hierbij de krachten van de SR te

bundelen. Een deel van de kwaliteitsgelden zou gaan naar onderwijsfaciliteiten, hier is

echter niks van terug te zien. Verder kaartten ze nogmaals het probleem bij de keuzevakken

aan. Dit is iets waar wij nog meer kracht achter zouden kunnen zetten. Over GEN + MI = 3

zeiden ze dat de meeste problemen voortkwamen uit het verschil tussen de

onderwijssystemen van GEN en MI: voor docenten is het een hele andere manier van aanpak

betreft o.a. Canvas.

- Op 23-11-2021 heeft de PR commissie een vergadering gehad. De vacature voor de

raadsassistent is eruit. Deze week zal de MI-post eruit gaan (post waarbij we vertellen waar

we mee bezig zijn voor MI).

- OP 16-11-2021 heeft Tosca de plenaire vergadering (PV) van de Centrale Studentenraad

(CSR) bijgewoond. Er is gestemd voor het weergeven van CO2 uitstoot bij eten in de kantines

van de UvA. Verder is er een accessibility taskforce opgezet met enkele leden van de CSR,

waarbij het doel is deze uit te breiden met meer leden die persoonlijke ervaring hebben met

dit onderwerp. De tijdlijn voor de verkiezingen is bekend, probleem is wel dat het centraal

stembureau van de UvA (CSB) een voorzitter en een studentlid mist, waardoor het nu niet

goed functioneert.

- OP 18-11-2021 heeft Tosca een overleg gehad met de Universitaire Commissie Onderwijs

(UCO). Het contract met Testvision loopt af op 31/08/’22, er is nog niet besloten of het

contract wordt verlengd of dat de UvA in zee gaat met een andere organisatie. Internationale

instroom en het capaciteitsprobleem wat op veel faculteiten heerst, is besproken, hierbij

verschilden de meningen sterk. De UvA wacht op een wetsvoorstel om een fixus op alleen

internationals te kunnen zetten, maar de nog lopende formatie vertraagt dit.

- Op 19-11-2021 heeft Tosca de Gemeenschappelijke vergadering (GV)COR-CSR bijgewoond.

De conceptbegroting van de UvA is besproken. Huisvesting, mentale gezondheid en de reden

voor het negatieve advies van onze faculteit zullen aan bod komen bij de

gemeenschappelijke overlegvergadering. Verder is er een spoed-GV mocht de QR-code

worden ingevoerd op het hoger onderwijs.

- Op 23-11-2021 heeft Tosca een PV van de CSR bijgewoond. De conceptbegroting van de UvA

is besproken. Huisvesting, de groeistrategie van de UvA en het geld dat naar de

duurzaamheid van gebouwen zou moeten gaan waarvan de bouw/renovatie is uitgesteld is

besproken. Online colleges, wat telt als contactuur en of er een minimum aan contacturen

moet zijn voor ouderejaars is besproken.

Pagina 8 van 21
Notulen plenaire vergadering, 29-11-2021



- Op 23-11-2021 heeft Tosca een overlegvergadering bijgewoond. De CSR heeft vergaderd met

het College van Bestuur (CvB). Het Covid-crisisteam is gestopt, dit zit nu verwerkt in de

reguliere overleggen die het CvB heeft. Het CvB is hard bezig met mentale gezondheid. Karen

Maex (rector magnificus) heeft uitgezocht of wachttijd studenten uit het profileringsfonds

betaald kunnen worden en dit kan niet.

- Op 26-11-2021 heeft Tosca een gemeenschappelijke overlegvergadering (GOV)

(COR-CSR-CvB) bijgewoond. De vragen van de CSR en de COR over de begroting zijn

besproken. Huisvesting, duurzaamheid en het AMC waren de grote onderwerpen. Het feit dat

onze raad geschonden wordt in haar adviesrecht doordat wij geen volledige begroting

voorgelegd krijgen die de werkelijke kosten en baten weergeeft is aangedragen. Op het

argument van de faculteit dat dit nou eenmaal niet anders kan in het AMC reageerde Geert

ten Dam nogal ontevreden, de faculteit kan niet onder haar verantwoordelijkheden naar de

UvA uitkomen door te zeggen dat ze ook half onder het AMC vallen. Op onze punten over het

allocatiemodel werd niet echt inhoudelijk gereageerd, alleen met het statement dat elke

faculteit wel meer geld zou willen.

- Op 26-11-2021 heeft Tosca een Gemeenschappelijke vergadering (COR-CSR) bijgewoond. De

antwoorden op de vragen tijdens de GOV werden besproken. Antwoorden op de vragen over

het huisvestingsplan en de groeistrategie en het allocatiemodel waren niet helemaal

afdoende. Deze punten worden meegenomen in de adviesbrief over de begroting. Daar had

deze vergadering gestemd over moeten worden maar doordat het uitliep werd aan het eind

van de vergadering niet meer aan het quorum voldaan.

- Op 11-11-2021 had Aniek een gesprek met Hanneke Lips over een apart kiesdistrict voor MI.

Hierbij is het stappenplan besproken

1. Plan opstellen betreft de invulling van het kiesdistrict;

1. Reglement opstellen voor wanneer het district niet gevuld wordt;

2. Suggestie wijziging reglement Facultaire Studentenraad opstellen en opsturen naar

Hanneke Lips en Lorret Scholten;

3. Reglement facultaire studentenraad laten goedkeuren door de decaan (RvB)

Jarno maakt een poster over de nieuwe app van UvA.

Roos gaat uitleggen wat ‘overleaf’ is.

Aniek gaat contact opnemen met de JVT 1 en 3 om het gesprek van 3 november opnieuw te

voeren.

5. Mededelingen
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- Stan deelt het volgende mee betreft stemmen: “De Studentenraad accepteert de stelling als

raadsstandpunt wanneer bij stemming over zaken de meerderheid van de uitgebrachte

stemmen vóór de stelling is. In alle andere gevallen wordt de stelling verworpen en niet

geaccepteerd als raadsstandpunt.” Zo staat het in ons HR, dus een stelling wordt in principe

niet aangenomen, totdat hij wel wordt aangenomen. Even korte verduidelijking omdat vorige

PV hier onduidelijkheid over was.

- Roos van Rhijn is ziek en machtigt Dafne Umans.

6. Vaststellen agenda

Promoplan enquête wordt toegevoegd aan de agenda.

Maatregelen COVID op de faculteit zal verplaatst worden naar volgende week.

7. DB update

De updates van het Dagelijks Bestuur zijn mondeling toegelicht.

Er zal besproken worden met Albert dat we expliciet om advies worden gevraagd wat betreft

de concept IOO begroting, want nu staat alleen dat het aan de Studentenraad wordt

voorgelegd.

Voor de volgende keer zal in de updates door de overige raadsleden worden gezegd

waarover ze een update willen hebben. De deadline hiervoor is maandag 18:45 uur.

8. OER (3 minuten)

De OER cyclus gaat langzamerhand weer van start. Dat betekent dat de raad nu de kans

heeft om veranderingen en nieuwe punten aan te dragen voor de OER van elke opleiding

van onze faculteit.

De dossierhouders OER zijn woensdag 24 november uitgenodigd voor de startbijeenkomst

OER door Hotze Lont. Daar hebben wij het tijdspad gekregen voor dit jaar. Hieronder een

kort overzicht met de eerste belangrijke stappen voor het vaststellen van onze

standpunten en de tijdslijn daarvan.

Het idee is nu om voor 1 januari de grote punten aan te dragen en dan in de latere versie

de laatste details aan te geven. Het DB gaat zich buigen over deel A en de rest is voor de

commissies.

Actie Wanneer Wie
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Bedenken punten OER Voor eerstvolgende

commissievergadering.

Voorzitters: plan zo nodig op

tijd een extra vergadering in

Allen

Dossierhouders vragen na bij

gremia of zij punten hebben

die ze met ons willen

bespreken

Z.s.m. Dita, Aniek, Tosca

Bespreken OER in

commissievergaderingen

Nu-10 december Allen

Tabellen in sharepoint 11 december Dita, Aniek, Tosca

Vergaderen over aangedragen

punten

PV 13 december Allen

Definitief besluiten over

punten voor de

onderhandelingen

PV 20 december Allen

Kortsluiting met gremia over

grote veranderingen

21-24 december Dita, Aniek, Tosca

Punten van de raad worden

doorgegeven

Voor 1 januari Tosca

Bespreken 1e concept OER en

een standpunt hierover

formuleren

Januari Allen

1e concept OER bespreken

met de opleidingshoofden

Januari Dita, Aniek, Tosca

Adviesaanvraag 2e concept

OER ontvangen

Januari-Februari

9. Agenda informeel overleg SR/Albert/Saskia/Hanneke (1 minuut)
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Hieronder de punten die het dagelijks bestuur zou willen aandragen:

- De IOO begroting

- Facultaire begroting

- Betaling wachttijders (wachttijdstudenten krijgen toch niet betaald vanuit

profileringsfonds, dit moet nu komen vanuit het IOO budget). Dit moet vooral een

punt worden voor de toekomst.

Aniek zal de agenda sturen.

10. Kiesdistrict Medische Informatiekunde (7 minuten)

Tijdens het overleg met Hans en Saskia heeft het DB gevraagd bij wie we moeten zijn

voor het invoeren van een nieuw kiesdistrict. Saskia verwees ons door naar Hanneke Lips.

Aniek heeft voorbereidend op het gesprek betreft het reglement Facultaire Studentenraad

een gesprek met Hanneke Lips gehad. Hieruit bleek dat in de tijden dat Marcel Levi nog

decaan was, er een zelfde soort voorstel vanuit de SR is gekomen en deze was afgewezen.

Ook had Hanneke een mail naar het Centraal Stembureau van de UvA gestuurd, om te

vragen hoe het opstellen van een kiesdistrict werkt. Hier had ze destijds nog geen

antwoord op. Wel gaf ze aan dat er in het reglement Facultaire Studentenraad informatie

staat over de regels van onze kiesdistricten en dat dit dus wellicht een goede invalshoek

zou zijn. Bij het overleg over het reglement bleek dat je een kiesdistrict kan vormen, door

dit zo op te nemen in het reglement die de decaan dan weer goed moet keuren. Op basis

hiervan is een wijzigingsvoorstel gemaakt.

Aniek gaat uitzoeken waarom het vorige apart district is afgewezen. Mogelijk is dat

Sophie ten Brink dit weet.

11. Bezwaartermijn bachelor geneeskunde (19:27 20 minuten)

De bezwaartermijn na een tentamen is volgens de onderwijs en examenregeling (OER)

twee dagen. Dit zijn niet-werkdagen, waarin studenten de tijd hebben een onderbouwd

bezwaar in te dienen op het discussieforum. In voorgaande jaren is echter voor het

overgrote deel van de tentamens, met uitzondering van de herkansingen, een

bezwaartermijn van vijf dagen aangehouden.

De bezwaartermijn is nu voor alle tentamens twee dagen geworden. Er is kort informeel

nagevraagd bij het opleidingsteam wat hier de reden voor was. De argumenten die werden

aangedragen waren dat dit een manier was om ‘ruis’ op het discussieforum te

verminderen, studenten vaak ongefundeerde bezwaren indienen en er onnodig onderling

wordt gediscussieerd/gereageerd. Het reageren op elkaar en met andere studenten in
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discussie gaan was wel een van de bedoelingen van het discussieforum. Vorige vergadering

zijn de onderstaande voor- en tegenargumenten besproken wat betreft het verkorten van

de bezwaartermijn.

Argumenten voor:

- Dit vermindert het aantal slecht onderbouwde bezwaren/opmerkingen;

- In de OER waar de raad mee heeft ingestemd staat twee dagen, dus de opleiding

staat in haar recht wat betreft het aanhouden hiervan;

- Soms moet de opleiding een vraag goedkeuren omdat een student bijvoorbeeld

toevallig een zinnetje in het boek heeft gevonden wat hem/haar gelijk geeft, terwijl

de vraag inhoudelijk goed is.

Argumenten tegen:

- Nutteloze discussies/reacties kunnen op andere manieren voorkomen kunnen

worden, zoals door het uitzetten van reacties;

- Het is voor studenten fijn om gehoord te worden en daar draagt een langere

bezwaartermijn aan bij;

- Sommige studenten moeten hierdoor in hun weekend een goed bezwaar schrijven. Je

ontneemt ook de sparringsmogelijkheid om met andere studenten erover te kunnen

praten;

- Studenten in het tweede jaar hebben op maandag tentamen, en hebben dan maar

twee dagen, waarop zij ook onderwijs gepland hebben, om een bezwaar in te dienen;

- Dit geeft de student minder tijd om bezwaren in te dienen

- Daarbij minder tijd voor nazoeken literatuur om je bezwaar te onderbouwen,

waardoor een bezwaar juist slechter wordt;

- Discussies die ontstaan kunnen juist heel nuttig zijn voor zowel studenten als

docenten.

Het is sinds begin van dit studiejaar zo dat de bezwaartermijn twee dagen is. Dit is niet

gecommuniceerd naar de Studentenraad.

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geneeskunde stemt met acht stemmen

voor en een stem tegen vóór het innemen van een standpunt tegen het verkorten van de

bezwaartermijn naar twee dagen voor reguliere tentamens.

Mogelijk vervolgstappen:
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1. Het standpunt aandragen bij het OTgen

a. Argumenten voor:

i. Relatief laagdrempelig

b. Argumenten tegen:

i. We hebben geen sterke onderhandelingspositie

2. Het standpunt aandragen bij de OER onderhandelingen

a. Argumenten voor:

i. Als het eenmaal in de OER staat is het veel moeilijker om het weer te

verkorten

ii. Normale traject

b. Argumenten tegen:

i. Dit maakt het weer moeilijker om eventuele andere punten in de OER

te veranderen

3. Een ongevraagd advies schrijven

a. Argumenten voor:

i. Dit dwingt de opleiding de verkorting te beargumenteren óf te

veranderen

b. Argumenten tegen:

i. Dit is een relatief heftige optie en kan ervoor zorgen dat het OTgen

zich gepasseerd voelt

ii. Je schrijft een officieel advies over die OER die wij als Studentenraad

hebben ingestemd.

De Studentenraad wil optie een en twee beide implementeren. Wel wil de SR dit eerst

informeel aankaarten. Wanneer deze eerste twee opties niet gehoord worden, willen we

wel een ongevraagd advies.

Pauze

19:44 uur begin pauze

20:00 uur aanvang vergadering

12. Promoplan enquête

Yvon Garst, een kwaliteitsmedewerker, heeft een QR-code toegestuurd waarmee je bij de

enquête komt. Het plan is om een poster te maken en kleine briefjes te printen. Ook is het
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plan om tien grote, leuke cadeaus te verloten onder de invullers in plaats van allemaal een

kleine goodie.

Uit ervaring werkt het beter om kleine goodies uit te delen. Er staat 600 euro in ons

budget. Het is zonde om dit maar aan tien mensen te geven. Waar we rekening mee

moeten houden is dat veel les nu weer online is en niet iedereen fysiek langs zou kunnen

komen.

Vorig jaar is de online enquête niet goed verlopen. Er is ook nog steeds fysiek onderwijs.

Het zou ook mogelijk kunnen zijn om beide opties te combineren.

De enquête zal volgende week al beginnen, dus de kans dat de maatregelen aangescherpt

worden is niet heel groot.

De Studentenraad heeft ervoor gekozen om kleine cadeautjes, zoals chocoladeletters, te

combineren met grote cadeaus voor een winactie.

Morgen zal meteen op het informele overleg met Saskia gevraagd worden of we het afnemen

van de enquêtes fysiek mogen doen.

Team Promo gaat samen met Dita overleggen over de begroting van de cadeaus. Dinsdag aan

het einde van de dag heeft Team Promo een begroting.

13. Verkiezingen Opleidingscommissie (7 minuten)

De Opleidingscommissie (OC) wordt op het moment verkozen door middel van sollicitaties.

In de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) staat sinds 2017 dat

de opleidingscommissie in beginsel wordt verkozen door middel van verkiezingen. Tijdens

de verkiezing zal dan door studenten gestemd worden op de mensen die zich voor de

onderwijscommissie verkiesbaar stellen.  Het is mogelijk als faculteit om in het

faculteitsreglement een afwijkende manier van samenstelling te bepalen. Ieder jaar wordt

vastgesteld of het wenselijk de huidige afwijkende wijze van samenstelling, namelijk

sollicitaties, te handhaven. De OC van Geneeskunde en van Medische Informatiekunde

hebben reeds ingestemd met de afwijkende manier van samenstellen van de OC.

Er is bij de RvA geïnformeerd waarom zij voorgaande jaren akkoord zijn gegaan met het

afwijken van de regeling zoals deze beschreven staat in de WHW en of het de moeite waard

is om deze regeling te veranderen. Toen was de voornaamste beweegreden dat er weinig
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mensen waren die zich verkiesbaar stelden in het verleden. En het hierom een stuk

ingewikkelder zou zijn om de OC compleet te krijgen, want de drempel zou hoger liggen en

het meer op populariteit zou uitkomen.

Bij een sollicitatiegesprek zit een lid uit de OC en een raadslid uit de SR.

Hieronder staan de voor- en tegenargumenten van het afwijken van de regeling zoals die in

de WHW staat. 

Argumenten voor:

- Gemakkelijkere manier van samenstellen

- Er is geregeld weinig animo voor verkiesbaren voor de OC en verkiezingen verhogen

mogelijk de drempel om aan te melden

- Opzetten van verkiezingen kost veel tijd en moeite (wie regelt dit? hoe kunnen

mensen zich verkiesbaar stellen?)

- Op de manier van solliciteren wordt er gekeken of een lid in de groep zou passen

Argumenten tegen: 

- Er is geen inspraak door externen buiten de OC en Studentenraad

○ OC is immers een medezeggenschapsorgaan, vertegenwoordigen nu

studenten zonder dat studenten inspraak hebben in wie ze vertegenwoordigt

(behalve indirect doordat de Studentenraad wel verkozen is)

- De wetgever heeft geoordeeld dat een verkiezingsprocedure wenselijker is dan

aanstellingen per sollicitatie.

- Een huidig lid van de OC kiest de OC. Dit kan zorgen voor vriendjespolitiek.

We gaan nu stemmen over of wij de afwijkende procedure voor het samenstellen van de OC

willen behouden.

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met vijf stemmen voor,

één stem tegen en drie stemmen onthouding vóór het behouden van sollicitaties voor het

samenstellen van de opleidingscommissie.

14. Afname sollicitaties raadsassistent Medische Informatiekunde (9 minuten)

De deadline voor het reageren op de vacature voor raadsassistent vanuit de studie

Medische Informatiekunde is 30 november. Na die datum gaan we sollicitaties afnemen en

hiervoor moeten een samenstelling hebben van de personen die deze sollicitaties

afnemen. Bij de vorige sollicitaties was er één spreker, één notulist en één iemand die

kritische vragen stelde.
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Er zullen drie mensen deelnemen aan het sollicitatiegesprek.

We willen er graag iemand van de RvA bij. Het verschil tussen een normaal raadslid en een

DB-lid is in het geval van afnemen van sollicitaties niet aanwezig. Ook willen we er graag

iemand van de CoMI bij hebben.

Vanuit de RvA willen we graag Pien van Putten vragen, maar zij is deze week erg druk, dus

we moeten hiervoor een back-up hebben. We gaan dan vragen wie er enthousiast is en tijd

heeft om er van de RvA bij te zitten. Tim vanuit CoMI wil graag deelnemen. Ook Aniek zal

aanwezig zijn bij de sollicitatie.

15. Studentenparticipatie internationalisering (5 minuten)

Op 03-11-2021 vond een vergadering met de stuurgroep internationalisering plaats, waar

het onderwerp ‘’studenten participatie’’ naar voren kwam. De stuurgroep gaf aan dat ze

willen dat studenten actief meedenken met het opstellen van het

internationaliseringsplan. Betreft onze  suggestie dat de SR (Dafne & Tobia) wil helpen

met meedenken, werd verteld door Erik Beune dat de Studentenraad normaliter geen

uitvoerende rol hierin aanneemt. Tevens werd er gesproken over mogelijke

belangenverstrengeling die hierdoor kan ontstaan.

Er werd verteld dat er mogelijk sprake kan zijn van belangenverstrengeling, gezien de

Studentenraad dan bijvoorbeeld advies geeft over iets waar ze zelf actief aan hebben

meegeholpen. De vraag was daarbij ook in hoeverre men een belangenverstrengeling hierin

ziet en of er daarom andere opties ook overwogen moeten worden. De stuurgroep zou dan

graag willen horen wie wij wel geschikt vinden voor deze rol.

Optie 1: Dafne en Tobia nemen actief deel aan de besprekingen rondom Internationalisering

als Studentenraad.

Argumenten voor:

- Indien er problemen voordoen kunnen we het sneller bespreken in de raad

- Internationalisering is een belangrijk onderdeel van ons jaarplan, zo laten we zien

dat we die actief willen verbeteren

Argumenten tegen:

- Mogelijk belangenverstrengeling
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- Niet primaire taak van de Studentenraad

Optie 2: Dafne en Tobia nemen actief deel aan de besprekingen rondom Internationalisering

op persoonlijke titel

Argumenten voor:

- Indien er problemen voordoen kunnen we het sneller bespreken in de raad

- De Studentenraad zelf kan makkelijker negatief advies geven indien er advies

gevraagd wordt

Argumenten tegen:

- Mogelijk moeilijk om op persoonlijke titel duidelijk te maken, waardoor er alsnog

gedacht kan worden dat we er als Studentenraad zitten

Optie 3: Dafne en Tobia nemen deel aan de besprekingen, als controlerend orgaan. Er

worden andere studenten gevraagd om actief deel te nemen.

Argumenten voor:

- Indien er problemen voordoen kunnen we het sneller bespreken in de raad

- Internationalisering is een belangrijk onderdeel van ons jaarplan, zo laten we zien

dat we willen zorgen dat het gelijk goed loopt

Argumenten tegen:

- Mogelijk belangenverstrengeling

Optie 4: Dafne en Tobia nemen niet deel aan de besprekingen, wij geven het advies om JVTs

en de CoRaad te benaderen.

Argumenten voor:

- Beide partijen zijn al betrokken met de Studentenraad

- Geen problemen met mogelijke belangenverstrengeling

Argumenten tegen:

- Problemen iets later duidelijk bij de Studentenraad

Optie 5: Dafne en Tobia nemen niet deel aan de besprekingen, wij helpen ze een vacature te

delen.
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Argumenten voor:

- Geen problemen met mogelijke belangenverstrengeling

Argumenten tegen:

- Studenten in principe hebben geen kort lijntje met de Studentenraad dus we komen

mogelijk pas later achter problemen

Een belangrijk tegenargument vinden we dat er een plek in deze werkgroep genomen wordt

van andere studenten.

De Studentenraad is niet tegen het participeren van Tobia en Dafne in de werkgroep. Er zal

daarom geïnventariseerd worden hoeveel tijd zo’n werkgroep gaat kosten. Ook wat het

animo is voor het deelnemen van andere studenten in de werkgroep. Dit gaat Dafne doen. Dit

zal met via een update volgende week worden medegedeeld.

16. WVTTK

Er is verder niks ter tafel gekomen.

17. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Jarno zal morgen kijken of hij een poster voor de enquête gemaakt kan worden.

Tobia heeft een gedicht geschreven voor de enquête promotie.

18. Rondvraag

- Jarno: Hebben we al een beterschapskaart naar Gabor gestuurd? → Nee, dit is nog niet

gebeurd, Dita gaat dit doen, Tosca gaat het adres opvragen.

- Dita: zijn er problemen met uitval van Gabor op dit moment? →  Dit is nog niet bekend, dit

wordt morgen op het overleg gevraagd.

- Dita: Is er al nagedacht over een afscheidscadeau voor Hans Romijn? Tosca gaat nadenken

over het afscheidscadeau.

- Dita: Wie is verantwoordelijk voor de naamsbekendheidsactie? → De PR gaat een tijdlijn

maken. Aniek gaat een vergadering inplannen voor PR.

- Dita: Zullen we een datumprikker maken voor onze ‘groepsbinding’ activiteit?  Dita maakt

een datumprikker.

- Dita: Wanneer gaan we de rest van het inventaris shoppen?  Dita gaat hiervoor een

datumprikker sturen.
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- Dafne: zijn de dossiers van Laura al herverdeeld? En kunnen die dan geupdate worden in het

dossier overzicht? →  Ja, CoMI niet onderverdeeld, CoBa wel.

- Dafne: Zijn de nieuwe dossiers Master keuzes (CoBa en CoMI) en Intergratie MI en GNK

(CoMI) verdeeld? → Masterkeuzes is verdeeld bij CoBa.

- Aniek: Wie wil er in de jury voor de onderwijsprijs van de MFAS?  Tosca en Roos gaat dit

bespreken. Tosca gaat dit vragen aan Roos.

- Aniek: Laura sluit het graag nog met ons normaal af. Zullen we volgende week een biertje

doen na de PV met haar?  Tim gaat overleggen of we volgende week op zijn zolder mogen

vergaderen.

19. Evaluatie PV

Het agendapunt DB toelichting kan nog beter uitgewerkt worden. Het was goed dat we

ergens meteen een agendapunt van hebben gemaakt en ook een agendapunt eruit hebben

gehaald. Het ging lekker vlot. De locatie was ook fijn.

De SR heeft de PV geëvalueerd.

20. Nieuwe agendapunten

- Brief van de FNWI

- Maatregelen COVID op de faculteit

- Informeel overleg SR/Albert/Saskia/Hanneke

- Kiesdistrict Medische Informatiekunde

21. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat een vergadering plannen voor de PR

2. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Tosca)

3. gaat contact opnemen met de JVT 1 en 3 om het gesprek van 03

november opnieuw te voeren

4. gaat de agenda voor het SR/Hanneke/Albert/Saskia-overleg

5. gaat uitzoeken waarom het vorige apart district is afgewezen

1.

2.

3.

4.

5.

Stan

Tosca 1. gaat het adres van Gabor uitzoeken

2. gaat nadenken over afscheidscadeau van Hans Romijn

3. gaat aan Roos vragen wie de onderwijsprijs wil doen

4. gaat achter de eredoctoraat uitreiking aan (+Aniek)

1.

2.

3.

4.
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Tim 1. gaat overleggen of we volgende week op zijn zolder mogen

vergaderen

2. gaat de herverdeling van CoMI doorgeven aan Dafne

1.

Jarno 1. maakt een post over de nieuwe app van UvA.

2. gaat kijken of hij een poster voor de enquête kan maken

1.

2.

Tobia

Dita 1. gaat een beterschapskaart sturen naar Gabor

2. maakt een datumprikker voor een groepsactiviteit

3. maakt een datumprikker voor het aanschaffen van inventaris

1.

2.

3.

Roos 1. gaat promotie plaatsen over de NSE van de MI

2. gaat uitleggen wat ‘overleaf’ is

1.

2.

Dafne 1. zal een poster maken voor rechten/onduidelijkheden bij studenten

2. gaat inventariseren hoeveel tijd de werkgroep internationalisering

gaat kosten

3. gaat inventariseren of er animo is van andere studenten om deel te

nemen in de werkgroep internationalisering

1.

2.

3.

Anne 1. 1.

2.

DB 1. vraagt aan Saskia hoe het zit met online vergaderen

2. gaat bespreken met Albert dat er expliciet om advies wordt gevraagd

wat betreft de IOO begroting

Iedereen 1. CoMI: master keuzes dossier verdelen + integratie dossier verdelen

2.

1.

2.

3.

Team

Promo

1. gaat een begroting maken en dit met Dita bespreken

22. Einde vergadering

Aniek sluit de vergadering om 21.06 uur.
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