
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 31–01-2022

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 Tobia Beshay

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 en actielijst Vaststellen/Update

4. 1 min Mededelingen Informerend

5. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

6. 15 min Agenda Hans/Saskia/SR-overleg Besluitvormend

7. 25 min OTgen/SR-overleg Besluitvormend

8. 5 min Updates Update

9. 5 min DB update Update

10. 15 min Pauze

11. 10 min Jaarplan evalueren Evalueren

12. 10 min Proctorio Besluitvormend

13. 15 min Proctorio bij iVGT Besluitvormend

14. 15 min Mail van Gabor over de aflevering van #BOOS Besluitvormend

15. 1 min WVTTK Informerend

16. 3 min Rondvraag Informerend

17. 5 min Evaluatie PV Informerend

18. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

19. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

20. Einde vergadering Om 21.15 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Aniek opent de vergadering om 18:52 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- De SR heeft een brief naar de CSR gestuurd omtrent de informatievoorziening rond proctorio

met kenmerk U.22.01.
- De SR heeft een ongevraagd advies met kenmerk U.22.02 betreffende de onveilige situatie

omtrent COVID-19 bij het WDD3 tentamen naar het opleidingsteam geneeskunde gestuurd.
- De SR heeft een ongevraagd advies met kenmerk U.22.03 betreffende fysieke tentaminering

naar de examencommissie geneeskunde gestuurd.
- De Raad van Bestuur heeft een brief met kenmerk 22.01.026 over de harmonisatie

bestuurlijke inrichting en samenwerking universiteiten gestuurd.
- Hans van Goudoever heeft een brief met kenmerk 22.02.014 gestuurd over de benoeming

van prof. dr. C.D.M. van Karnebeek tot hoogleraar Personalized Medicine.
- Petra Habets heeft een rectificatie gestuurd betreffende de mail met ons standpunt over

fysieke tentaminering naar een student.
- Hans van Goudoever heeft een brief met kenmerk 22.02.019 gestuurd over de benoeming

van prof. dr. A.M. Pereira Airas tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde.

Aniek gaat Tobia appen over de evaluatie van WDD-3

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat de DB-agenda’s in het kader van OTgen/SR-overleg controleren 1. gedaan

Stan 1. gaat voor volgende PV Waar zijn we met ons jaarplan vroeg in de
map zetten zodat iedereen volgende week de tijd heeft om dit aan te
vullen
2. gaat de inhoud van de waarderingsbrief uitwerken en aan Saskia
voorleggen

1. gedaan
2. nog niet

Tosca 1. gaat de brief tentaminering i.h.k.v. covid aanpassen en opsturen
2. zal bij de zin: “Geciteerd uit de mail gestuurd door Petra Habets op
XX december j.l.:.” de datum toevoegen.
3. gaat mailen naar de opleiding voor een melding op Canvas dat
aangeeft de plug-in te verwijderen

1. gedaan
2. gedaan
3. nog niet

Tim
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Jarno 1. Gaat een post maken voor op Instagram wanneer de notulen over de

voorzitter van de CSR online staan

1. nog niet

Tobia

Dita 1. gaat de SR inschrijven voor het nietmijnschuld protest
2. gaat de mail van Tosca overnemen wanneer zij op wintersport is

1. gedaan
2. nog niet,
Tosca gaat
de data
doorgeven

Roos 1. 1.
2.

Dafne 1. Gaat een vergaderstuk maken over de werkafspraken nav de notulen. 1. nog niet

Anne 1. 1.
2.

DB 1. Gaat een vergaderstuk maken over de digiborden en het delen van de
adviesbrieven

1. nog niet

Iedereen 1. Dossierhouders: gaan de prijzen van de enquête verdelen.
2. Gaat een stukje schrijven over zijn/haar dossiers voor de evaluatie
van het jaarplan.
3. CoBa: gaat nadenken over afschalingsplan

1. gedaan
2. gedaan
3. gedaan

PR 1. gaat promotie plaatsen over het nietmijnschuld protest
2. gaat promotie plaatsen over het verwijderen van de Proctorio plug-in
3. gaat een naamsbekendheidpromotie plan schrijven

1. gedaan
2. gedaan
3. gedaan

Tosca gaat de loting doen voor de masterstudenten en de enquête.
De notulen van 24-01-2022 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
- Tobia is afwezig en machtigt Stan.
- Dita volgt de vergadering online

5. Vaststellen agenda
Vergaderpunt enquête zal via Whatsapp besproken worden.
Er zal tien minuten extra voor vergaderstuk Mail van Gabor over de aflevering van #BOOS
uitgetrokken worden.

6. Agenda Hans/Saskia/SR-overleg (7 minuten)
We hebben 16 januari overlegvergadering met Hans, Saskia en Hans van Goudoever.

Bij dezen de agendapunten die we voor nu hebben staan:
1. Mededelingen:
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a. Ongevraagd advies naar de opleiding

2. Agendapunten

a. Aanbevelingsbrief van decaan

b. Huisvestingsconstructie AMC

c. Vergoeding wachttijdstudenten

d. Cripp update

e. (Seksuele) intimidatie

3. Rondvraag

a. geen

Dafne vroeg of er twijfels zijn waar de huisvestingsconstructie AMC besproken moet worden.

Er wordt geantwoord dat dit inderdaad via dit overleg besproken moet worden.

Aniek vraagt of kerstpakketten voor coassistenten besproken moet worden bij de rondvraag

of dat het een agendapunt moet worden. Tosca geeft aan dat ze dit liever eerst informeel wil

bespreken. Roos geeft aan dat het fijn is om wel formeel te bespreken, zodat de volgende

raad hier ook mee aan de slag kunnen volgend jaar. Aniek geeft aan dat Hans van Goudoever

over de kerstpakketten voor coassistenten waarschijnlijk nu geen antwoord op kan geven.

Tosca gaat daarom eerst mailen naar Hans en dan vragen we het op het volgende overleg. Bij

agendapunt seksuele intimidatie zullen we ons standpunt duidelijk willen maken.

Aniek gaat de agenda opsturen.

7. Voorbespreken OTgen/SR-overleg (41 minuten)
Dinsdag 1 februari hebben we van 17:00-17.30 uur een OTgen-SR vergadering. Vandaag gaan
we de vergaderstukken voor dit overleg bespreken.

De vergaderstukken
1. Afschaalplan COVID master

2. fysiek onderwijs

3. Heropenen faculteit

4. Onveilig gevoel door COVID

Tevens heeft Gabor aangegeven dat hij nog twee agendapunten wil aandragen, namelijk:

- Honours: starten in het tweede jaar in plaats van het eerste jaar. Dit wil hij laten

wijzigen in de OER. Hoe staan wij hierin?

- nav BOOS, seksuele intimidatie op de faculteit,  zie ook zijn mail hierover.

8. Updates (6 minuten)
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- Op 25-01-2022 hebben Stan, Aniek en Tosca een overleg gehad met Albert, Saskia en
Hanneke. Opleidingsdirecteur structuur verandert. De hoofden van elke opleiding worden
opleidingsdirecteur, de MI-opleidingen krijgen Monique Jaspers als onderwijsdirecteur (voor
strategisch beleid buiten het AUMC), en Saskia blijft als vicedecaan het strategisch beleid
voor de rest (EBP en healthcare) begeleiden aangezien zij niet het inzicht heeft in de MI.
Deze constructie met  opleidingsdirecteuren volgt meer het UvA beleid. Dit wordt nu
voorgelegd aan de RvB, waarvan wij een advies/instemmingsaanvraag krijgen betreffende
deze constructie. Wat betreft een eigen SR rekening, andere organisaties, zoals JongAMC,
geen formele organisaties of sturen hun nota’s door naar hun kostenplaats in het AMC. Er
zijn twee opties: terugbetaling op basis van declaraties én voorschotten krijgen. Ook kunnen
facturen verstuurd worden op naam van onze kostenplaats, dan betaalt het AMC de factuur.
Albert stelt voor dat wij grote nota’s naar een kostenplaats sturen en om een afspraak in te
plannen met Dita.
Kwaliteitsgelden zijn helder begroot, van de 4 miljoen is er nog 400.000 euro over van
voorgaande jaren, bestaande uit 40 ton voor de teaching and learning centres en 3,5 ton voor
docentprofessionalisering, dat is met name vanwege plannen die niet door konden gaan
door COVID. Enkele andere plannen zijn structureel geworden, en mogen dus niet meer uit
de kwaliteitsgelden bekostigd worden. Veel wordt dit jaar uitgegeven aan nog lopende
projecten, of projecten die weer worden opgestart nu het kan met de COVID maatregelen.
Over ongeveer een maand zal het plan met de begroting van de kwaliteitsgelden voor de
komende drie jaar onze kant op komen.
Huisvesting moet worden aangekaart bij de RvB. De vraag of het voordelig is als wij dit doen
gaan wij bij het volgende overleg aan Hans voorleggen. Albert gaf aan dat er momenteel een
groep is die zich bezighoudt met de huisvesting van de faculteit, hierbij gaan wij aansluiten.
We kregen nog de vraag of wij incidenteel ook meer raadsleden bij dít overleg wilden. Nu is
bijvoorbeeld de rekening van de SR besproken zonder de penningmeester. Albert, Saskia en
Hanneke stonden hiervoor open.

- Op 25-01-2022 hebben Tobia en Dafne een gesprek gehad over internationalisering. De
vacature student voor studentparticipatie is uitgezet. Pre-departure training, e-learning en
pre/post gezamenlijke sessies zijn nu in volle gang. Iedereen die naar het buitenland gaat
moet eerst een pre-departure training krijgen (en daarvoor moet je e-learnings maken). Als
je terugkomt heb je een post-departure sessie. Nu worden de pre-departure trainingen elke
twee weken gegeven en post-departure elke week. Zijn nog kleine groepen maar de
verwachting is dat de groepen groter zullen worden naarmate meer studenten naar het
buitenland gaan. Wat betreft de bachelor: structurele aanpak besproken met thesis
coördinator over het integreren van internationalisering bij de thesis. Er is enthousiasme bij
de vakcoördinatoren over integratie internationalisering, bij vak WDD-2 wordt het nu nieuw
geïntroduceerd. Verder wordt er hard gewerkt naar uitbreiding coschap plekken in het
buitenland (lange termijn project). Eventueel Vrouw/Kind, mogelijk ook in masterfase 2
Neuro/Psych.

- Op 24-01-2022 heeft de Commissie Master (CoMa) een commissie vergadering gehad. Plan
van aanpak voor de centralisering van de semi-arts stage besproken. Probleem is dat
verschillende cogroepjes dezelfde startdatum hebben, maar op een ander moment de
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informatie mail krijgen. Hierdoor gaan coassistenten op verschillende momenten mailen,
met een voordeel voor de co’s die eerder zijn. Wij willen dat de informatie mail op een
eerder moment komt en voor iedereen met dezelfde startdatum op hetzelfde moment.
Daarbij willen wij een overzicht van welke locatie wanneer en hoeveel plek heeft. Op deze
manier hoeven co’s niet veel verschillende ziekenhuizen te mailen en telkens te horen te
krijgen dat er geen plek is. Verder willen wij beter monitoren op het handhaven van de
regeling dat een SAS-plek niet voor zes maanden wordt vastgelegd, zoals nu op sommige
locaties nog wel gebeurt. Dafne gaat binnenkort met IJbeline Jüngen (coördinator SAS) in
gesprek hierover en zal dan ook de enquêteresultaten meenemen. Als laatste is het jaarplan
geëvalueerd, zie hiervoor het agendapunt.

- Op 20-01-2022 heeft Tosca een plenaire vergadering (PV) gehad met de Centrale
Studentenraad (CSR). Ik heb een samenwerkingsovereenkomst geïntroduceerd voor de
samenwerking met de RvA. Verder is gediscussieerd over de declaraties van de rector en de
aanstelling en salarisconstructie van Daniel Smit, professor van de rechtenfaculteit. De UvA
krijgt namelijk een grote hoeveelheid geld direct van het consultancy bedrijf waar hij werkt.

- Tosca heeft mailcontact gehad met commissie financiën. Het tweede concept advies over de
begroting van de UvA is opgesteld, waarin wordt gevraagd om betere communicatie met en
informering van de medenzeggenschap wat betreft huisvesting. De begroting van de UvA is
in dit stadium nog steeds geblokkeerd en wacht nog steeds op de instemming van de
gemeenschappelijke vergadering.

- Op 27-01-2022 heeft Tosca een PV met de CSR gehad. Samenwerkingsovereenkomst RvA is
aangenomen en wordt uitgewerkt. Verder is er een vraag uitgezet naar de rector waarbij
gevraagd wordt om haar 7000 euro aan vervoer declaraties te verklaren. De situatie rond de
betaling van Daniel Smit is verder besproken.

9. DB-update
We willen graag duidelijk hoe de kwaliteitsgelden nu besteed gaan worden. Er komt over één
á twee maanden maanden een overzicht. Tosca gaat een overzicht van de kwaliteitsgelden
doorsturen en op de PV agenda zetten.
Daniel Smits is bijzonder professor en wordt betaald via het consultancybedrijf. Er zijn
zorgen over of zijn onderwijs bevooroordeeld is. Tosca gaat het vergaderstuk doorsturen
naar de geïnteresseerden.

10. Pauze
20:01 uur aanvang pauze
20:15 uur herstart vergadering

11. Jaarplan evalueren (10 minuten)
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We hebben aan de hand van ons jaarplan verschillende taskforces en dossiers opgesteld om
onze doelen te bereiken. De bedoeling is dat iedereen inbreng levert in dit vergaderstuk
zodat we met elkaar kunnen bespreken wat goed gaat en waar eventueel nog winst te
behalen valt.

Punt Jaarplan Status

Transparantie We zijn als SR goed bezig met de sociale-media
om naar de studenten te communiceren wie we
zijn en wat we doen.

Keuzevrijheid Op gebied van keuzevrijheid in het kader van
internationalisering proberen opties uit te
breiden voor het lopen van coschappen of het
doen van een keuzevak in het buitenland

Communicatie (DSSD/Canvas) Promo voor een panel voor de noodknop ligt
klaar. Begint na de naamsbekendheidsactie
ongeveer.

Roostering Er zijn twee problemen: één is gatenkaas (maar
een grote enquête liet zien dat studenten heel
verdeeld zijn in of ze dit chill vinden, dus de
vraag is een beetje of we ons daar dan echt hard
voor willen maken), twee is heel vroege of late
contactmomenten (maar door het grote aantal
studenten in sommige vakken is dit eigenlijk
simpelweg niet anders te roosteren).

Mentoren PO Er wordt een gesprek met de coördinator
ingepland.

Toetsen Petra en Ulla hebben ons de hele
toetsvraagmaakprocedure uitgelegd vorige
week. Is al vrij uitgebreid/met checks van veel
partijen. Mogelijk valt op een aantal punten
verbetering te halen. Voorstel om op volgende
CoBa vergadering hier op door te gaan.

Wachttijd Hier worden we bij elk OTgen-SR overleg over
ge-updated. Momenteel vinden er geen grote
veranderingen plaats die de wachttijd nadelig
beïnvloeden.
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Bachelor MI-X We zijn aanwezig bij de evaluaties, dat gaat
prima. We bespreken het met de opleiding als
er grotere problemen terugkomen.

CSW/CDW Slapend dossier. Roos  zou eventueel nog een
keer een mail eruit kunnen sturen hoe het hier
eigenlijk mee gaat.

E-health Lab Begin van het jaar hebben we het hierover
gehad en de opleiding gaf toen aan dat we hier
verder niks mee hoeven te doen.

Participatie In het begin van het jaar is er veel promotie
voor de SR bij MI geweest. Het blijft een lastig
dossier. Enerzijds zijn wij vaak niet echt nodig
bij MI, omdat veel al goed loopt en veel dingen
goed worden opgepikt als de JVT’s iets
aangeven. Anderzijds is de representatie van MI
wel erg belangrijk binnen de studentenraad. Er
is nauw contact met MIKpunt, de JVT’s blijven
slecht bereikbaar.

Covid-19 (Mater Geneeskunde) Plan gemaakt voor eventuele afschaling
coschappen. Gemiste ervaring kliniek is
informeel besproken, opleiding wil weten
welke cursussen studenten zouden willen, dit is
met de enquête geïnventariseerd en zullen we
terugkoppelen. Er zou hier nog geld voor zijn
uit het COVID potje.

SAS Evaluaties, vanuit de Coraad en de enquête,  zijn
nu afgerond. Dit gaat besproken worden met de
coördinator. Plan gemaakt voor centralisering
van de plaatsing. Voorlichting verbetering door
eerder een info mail te laten sturen.
Webseminar gaan we niet meer doen.

Terug naar 100% kliniek Psychiatrie heeft geen toets of terugkomdagen,
daar wordt nog onderzocht of die herstart zijn.
Andere coschappen waar problemen speelden
zijn in Curius+ al uitgefaseerd, in Epicursus
draait alles.

Nieuwe master Loopt beter dan verwacht. High-stake
beoordeling masterfase 1 komt eraan en dat
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wordt met ons geëvalueerd.

Curius + Overgangsregeling nog geen problemen
gesignaleerd, hiervoor in contact met de
opleiding.. Binnenkort met Irene de Graaf zitten
om Epicurus e-learnings ook voor oude master
beschikbaar te hebben.

Kwaliteit coschap locaties Enquêteresultaten bij affiliatie overleg
presenteren en to-do’s en don’ts voor een goed
coschap in een brochure zetten voor de
affiliates.

Aangepaste pakketten Snijzalen geen problemen gesignaleerd,
honours en PhD moet vanuit de studenten nog
info over komen. Mogelijk komt er nog een
samenwerking vanuit de master MI wat betreft
honours.

Goede zorg Studenten missen onderwijs over ziekenhuizen,
duurzaamheid etc. Duurzaamheid wordt al
opgenomen in de nieuwe master. Andere
onderwerpen gaan we informeel vragen.

Er is voor MI geen honours meer, dit moet worden aangepast.

De brieven staan niet juist op de site en op de drive. Tosca gaat alle brieven sturen en Anne

gaat deze op de site zetten. De PR commissie gaat overleggen over extra informatie op de

Instagram. Aniek gaat een vergadering plannen. Roos gaat een mail sturen naar de mensen

die over de CSW/CDW gaan.

Er zal volgende week nogmaals gekeken worden naar transparantie, keuzevrijheid en

CSW/CDW.

12. Proctorio (15 minuten)
Vorige PV heeft George aangedragen dat de privacyvriendelijkheid van Proctorio een
complex probleem is en dat het een goed idee is hier nog een keer naar te kijken. Proctorio
wordt nu veilig geacht door de UvA en Proctorio zelf, zie de bijlage voor het antwoord van
Proctorio op het RTL artikel en het Folia artikel voor het antwoord van de UvA: Ethische
hackers vonden kwetsbaarheid in door UvA gebruikte tentamensoftware - Folia.
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Geciteerd het het Folia artikel:

“Uit het onderzoek bleek dat Proctorio een kwetsbaarheid bevatte waardoor criminelen in

theorie codes konden loslaten op websites die gebruikers bezochten, waardoor ze

wachtwoorden zouden kunnen onderscheppen, e-mails konden lezen of betalingen konden

overboeken. Ontwikkelaars van de proctoringsoftware waren ‘vergeten op een specifieke

plek een essentiële beveiliging toe te voegen’, aldus de ethische hackers. De hackers meldden

de kwetsbaarheid 17 juni bij Proctorio, op 24 juni was het probleem opgelost. De ethische

hackers hebben dit begin augustus bevestigd.”

“De UvA ziet geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van het softwareprogramma.

Volgens de universiteit zijn er geen indicaties dat de kwetsbaarheid is misbruikt, dat

gegevens van studenten op straat zijn beland of dat studenten bespioneerd zouden zijn. ‘De

kwetsbaarheid die door de hackers is aangetoond impliceert dat de software in theorie

mogelijk misbruikt had kunnen worden,’ zegt woordvoerder Yasha Lange. ‘Proctorio heeft

die kwetsbaarheid direct opgelost.’

Verder benadrukt hij dat bij de ingebruikname van Proctorio uitgebreid gekeken is naar

privacy- en security-issues van Proctorio en de bijbehorende plugin. Zo heeft de UvA

Proctorio vorig jaar onder andere verzocht een penetratietest door ethische hackers te laten

uitvoeren op de infrastructuur en de browserplugin, zegt Lange. Bij die test werden geen

kwetsbaarheden aangetroffen. Ook zijn bij de ingebruikname van Proctorio risicoanalyses

uitgevoerd en voorgelegd aan de Chief Information Security Officer en de Functionaris

Gegevensbescherming van de UvA. Op basis daarvan zijn afspraken gemaakt over het

regelmatig uitvoeren van veiligheidsaudits en het omgaan met gevoelige data, aldus de

universiteit.”

Verder hebben we het volgende in ons jaarplan geschreven:
“Toetsen
Afgelopen jaar is er door COVID-19 gebruik gemaakt van toetsing met het programma
Proctorio. Dit programma werd gebruikt om de toetsing zo te regelen dat fraude niet
mogelijk was. Echter, veel studenten vonden het gebruik van dit programma niet gewenst in
verband met de privacy en technische problemen, die zich geregeld voor deden. Deze
problemen zijn een grote stressfactor voor studenten en hebben ook tot gevolg gehad dat
tentamens niet gemaakt konden worden.
Hierom zijn wij zijn van mening dat er geen gebruik meer gemaakt moet worden van

toetsing met het programma Proctorio en dat er gestreefd moet worden naar fysieke

tentamens waar mogelijk binnen de regelgeving omtrent COVID-19.”
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Roos vraagt of wij Proctorio als onveilig zien. Objectief gezien is het veilig, want nu is er,

volgens Proctorio en de test van o.a. de UvA, geen lek meer. Voor studenten kan het echter

wel onveilig voelen. Proctorio heeft veel informatie in handen. Als er testen gedaan blijven

worden, is Proctorio objectief gezien gewoon veilig.

Proctorio is verder niet gebruiksvriendelijk. Jarno wil benadrukken dat het enorm

privacygevoelig is. Bij het actief houden van de applicatie proctorio kan elk moment van

gegevens geopend worden.

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

en een stem onthouding vóór het afkeuren van het gebruik van online proctoring in de

thuissituatie op basis van de gebruiks- en privacyvriendelijkheid, tenzij de opleiding met een

beter alternatief komt dat aan ons is voorgelegd ter evaluatie.

13. Proctorio bij iVGT (6 minuten)
Vorige PV is besloten dat wij opnieuw een standpunt willen innemen over Proctorio en aan
de hand van dat standpunt de vervolgstappen gingen bepalen wat betreft het gebruik van
Proctorio bij de iVTG. Jan-Hindrik is reeds gemaild over de kwestie, zie ook PV van vorige
week. Verder is dit ook al aangekaart op het informeel overleg met Paul van Trotsenburg. We
hebben recent ook een mail gekregen van een student die niet begreep waarom de opleiding
heeft gekozen voor deze werkwijze.

Mogelijke vervolgstappen:

1. Een ongevraagd advies schrijven

a. Argumenten voor

i. Dwingt de opleiding een goed onderbouwde respons te geven

b. Argumenten tegen

i. Gaat veel tijd overheen totdat we actie kunnen ondernemen, zou mooi zijn als

het voor de volgende iVTG geregeld is

ii. De deadline voor het antwoord is na de iVTG, er zullen echter nog

meer iVTG’s komen

2. Aankaarten op OTgen

a. Argumenten voor

i. direct antwoord van de opleiding

b. Argumenten tegen

i. Erg kort dag, OTgen is morgen

ii. Agenda staat al vol
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Plan van aanpak: eerst in gesprek met Jan Hindrik, wanneer dit niet voldoende blijkt te zijn

om ons doel te behalen in gesprek met Saskia Peerdeman en daarna Hans van Goudoever en

daarna pas een ongevraagd advies. Jarno geeft aan dat het misschien handig is om direct een

ongevraagd advies te schrijven. Roos weerlegt dit door te zeggen dat er veel tijd gaat over

een ongevraagd advies. Het is van belang om hierbij snel te handelen.

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

en een stem onthouding vóór het stappenplan zoals besproken

14. Mail van Gabor over de aflevering van #BOOS (30 minuten)
15 januari heeft Gabor ons een mail gestuurd n.a.v. de aflevering van #BOOS
Welke punten willen we aankaarten bij het OTgen/SR-overleg?

1. Veel studenten weten niet waar ze een melding moeten maken (Amnesty NL

rapport)

a. Te hoge drempel om melding te maken

2. Bij ons waarschijnlijk ook (van de vijf jaarverslagen is er een keer (2018) bij de FdG

een melding geweest)

a. Besproken tijdens neurologie-evaluatie van vandaag, studenten weten niet

dat ze laagdrempelig een intimidatie melding op de evaluatie kunnen doen

waarna het direct naar de coördinator gaat. Nu twijfelen mensen soms,

zetten we het als algemeen verbeterpunt, waardoor het pas veel later wordt

besproken.

3. Wegwijzer sociale veiligheid delen

a. Wel voorzichtig zijn met waar je de focus op legt. Het kan, net zoals door de

uitspraken van John de Mol, de indruk wekken dat het aan de slachtoffers is

om het probleem op te lossen.

4. Facultaire gedragsregels makkelijker te lezen maken en delen op de A-Z lijst, dit ook

via Canvas

5. Studenten bereiken over deze kwestie via mentorlessen, hiermee het laagdrempelig

bespreekbaar maken

a. Mentoren hiervoor trainen (hebben we ook op vorig OTgen/SR-overleg

aangekaart
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6. Onderwijs in de bachelor over seksuele intimidatie (via de mentoren)

7. Onderwijs in de master over seksuele intimidatie terug naar de introductie

a. We willen vaker een training betreffende seksuele intimidatie. Het is heel erg
vreemd dat er rondom chirurgie een extra training wordt gegeven, dit geeft
aan dat het een consequent probleem is. We willen de training met de acteur
naar het begin van het jaar en ieder jaar opnieuw. Bij terugkomdagen moet
het een standaard punt worden.

8. Seksuele anamnese practicum evalueren en herzien, er moet meer ruimte komen om

aan te geven als dit moeilijk is om over te praten.

a. Wel eens feedback hierover ontvangen?

9. We willen een evaluatie van de vertrouwenspersonen van de faculteit (iedereen die

wordt betrokken bij een klacht). Er is nu ook alleen maar een man, dit willen we

graag ook aangepast zien naar een man en een vrouw.

10. Er zal meer transparantie moeten komen over het proces van klachten en

consequenties voor de betrokkenen. Er mogelijke andere opties zijn ‘graden’ van

klachten. Controle houden bij de persoon die de klacht doet.

11. Er moet duidelijke voorziening nazorg komen, voorbeeld bij FGw.

12. Bij de VU is er een app gemaakt genaamd #zouikwatzeggen. Hierbij zijn beslisbomen

geplaatst om duidelijker te maken welke stappen er genomen kunnen worden. Het is

echter wel belangrijk om de inhoud op alle platforms hetzelfde te houden.

13. Een idee is om een vast team die het altijd hebben over (seksuele) intimidatie. Niet

alleen wanneer er klachten zijn.

We vinden wel dat het groter aangepakt moet worden. Er kan een taskforce opgericht
worden met veel vergaderingen en controle vanuit onze raad om alles daadwerkelijk uit te
werken.

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

en één stem onthouding vóór de reactie zoals besproken.

15. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.
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16. Rondvraag (10 minuten)
- Roos: Houden we in de gaten wat er gebeurt met al onze ongevraagde adviezen? Wanneer de

deadline is voor respons enzo → Tosca gaat hiervan een overzicht maken
- Jarno: Wil iedereen er goed op letten dat ons mail-adres studentenraad@amc.uva.nl is, ik zie

soms nog oude of foute adressen langskomen. → Dafne gaat mailen naar de ICT of de mail
omgezet kan worden. Iedereen gaat erop letten dat het juiste format aangepast wordt.

- Jarno: Ik kreeg net een appje dat m’n collega ziek is. → oké
- Jarno: hoe zit het met de deadline van 15:00 uur voor opmerkingen? Want dat is niet

bepaald gepraktiseerd. → iedereen gaat hier voor de volgende keer op letten.
- Tosca: als je mailt vanuit de naam van de SR moet je de SR in de cc zetten.
- Dita: We hebben eindelijk toegang tot de Facebook, misschien handig om daar ook

naamsbekendheid posts op te zetten en eventuele vacatures. → hier gaat de PR commissie
naar kijken.

- Dita: De masterassesor stopt binnenkort, is er al een vacature gemaakt die kan worden
gedeeld? → Stan gaat dit maken.

- Dita: We zouden nog TAQT trainingen volgen, hoe staat het daarvoor? Is dat nog nuttig of
kunnen we ze inzetten voor de komende raad tijdens hun inwerkperiode? → Stan gaat kijken
naar de mogelijkheden en of het nog nuttig is.

- Anne: Ik heb deze week tentamen, vinden jullie het goed als OTgen/SR-overleg wordt
opgenomen en ik het later uitwerk? → Aniek gaat mailen of het online kan en of het
opgenomen mag worden.

- Aniek: het filmpje dat vandaag gepost zou worden moet nog gecommuniceerd worden. Dafne
heeft deze geappt, maar zal het nogmaals sturen voor de zekerheid.

- Aniek: wie gaat de analyse van de CoMI doen? → George gaat dit doen.

17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

18. Nieuwe agendapunten
- Vervolgstappen standpunt Proctorio
- Vervolg seksuele intimidatie

19. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat Tobia appen over de aanwezigheid bij evaluatie van WDD-3
2. gaat de werkafspraken toevoegen aan DB-agenda overzicht
3. gaat de agenda van het Hans/Saskia/SR-overleg sturen
4. gaat een vergadering voor PR plannen

1.
2.
3.
4.
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Stan 1. gaat de inhoud van de waarderingsbrief uitwerken en aan Saskia
voorleggen
2. gaat de vacature maken voor de nieuwe masterassessor
3. gaat kijken naar de mogelijkheden/nuttigheid van TAQT-trainingen

1.
2.

Tosca 1. vult de post-in/uit aan in de notulen
2. gaat mailen naar de opleiding voor een melding op Canvas dat
aangeeft de plug-in van Proctorio te verwijderen
3. gaat haar data van de wintersport doorgeven aan Dita
4. gaat de loting doen voor de masterstudenten en de enquête
5. gaat mailen naar Hans betreffende de kerstpakketten
6. gaat een overzicht van de kwaliteitsgelden doorsturen en op de PV
agenda zetten
7. gaat het vergaderstuk van Daniel Smits doorsturen naar de
geïnteresseerden
8. gaat alle adviesbrieven doorsturen naar Anne
9. gaat een overzicht maken van de adviesbrieven en de bijbehorende
deadlines van de opleiding

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Tim

Jarno 1. Gaat een post maken voor op Instagram wanneer de notulen over de

voorzitter van de CSR online staan

1.

Tobia

Dita 1. gaat een afspraak plannen met Albert Kok 1.

Roos 1. gaat een mail sturen betreffende CSW/CDW 1.
2.

Dafne 1. Gaat een vergaderstuk maken over de werkafspraken nav de notulen.
2. gaat mailen naar de ICT of de mail omgezet kan worden
3. gaat het naamsbekendheidfilmpje doorsturen naar Aniek

1.

2.
3.

George 1. gaat de analyse van de enquête van CoMI doen

Anne 1. gaat alle adviesbrieven op de website zetten
2. gaat het format van de notulen aanpassen met de juiste e-mail

1.
2.

DB 1. Gaat een vergaderstuk maken over de digiborden en het delen van de
adviesbrieven

1.

Iedereen 1. CoBa: gaat een vergaderstuk schrijven over Honours programma
2. dossierhouders: gaan een update schrijven over transparantie,
keuzevrijheid en CSW/CDW.

1.
2.
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3. gaat erop letten dat het juiste e-mailadres gebruikt wordt
4. gaat letten op de deadline van de opmerkingen van 15:00 uur op
maandag

3.
4.

PR 1. gaat overleggen over extra informatie op de Instagram
2. gaat kijken naar de posts op Facebook

1.
2.

20. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21:45 uur.
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