
 

Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad 
AMC, 06-07-2020 
 

 

Agenda 

1. Opening Om 18:45 uur  
2. 10 min Puntje persoonlijk Update 

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 Vastellen  

8. 15  min OER master Geneeskunde Besluitvormend 

9. 15 min OTgen-SR voorbespreken Voorbespreken 

10. 10 min Advies kaderbrief Besluitvormend 

11. 15 min Ongevraagd advies wachttijd Besluitvormend 

12. 10 min Inwerkweekend Informerend 

13. 1 min WVTTK Informerend 

14. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend 

15. 3 min Rondvraag Informerend 

16. 5 min Evaluatie PV Informerend 

17. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend 

18. 1 min Nieuwe actielijst Informerend 

19. Einde vergadering Om 20.45 uur  
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  Aanwezige 
raadsleden 

Daniëlle de Nobel, Larissa Heideman, Marlinde van Eijk, Soufyan Maazouzi, Esmee van Vliet, 
Tamanna Colijn, Thomas Fleischmann, Isaac Acheampong, Stan Driessen, Mitch van Dijk 

Afwezig  

Gast  

Notulist Neeltje Rosenberg 



 
 
 

 

 

1. Opening 
Daniëlle opent de vergadering om 18:45 uur. 

 
2. Post in/uit 
- We hebben een mail van afdeling Communicatie ontvangen over de introductie van nieuwe 

studenten. Iemand van de SR moet vloggen: Isaac gaat dit doen.  
 

3. Doorlopen actielijst & vaststellen notulen 

 
De notulen van 29-06-2020 zijn besproken en vastgesteld. 
 

4. Updates 
- Dinsdag 30 juni is Larissa per mail geïnformeerd door Theo de Rijke over de stand van 

zaken omtrent Curius+. Hieronder een korte samenvatting: 
- Er is een extra inlevermoment  in juli gecreëerd voor de studenten. Het 

opleidingsteam zal de studenten nogmaals actief hierover benaderen, aangezien het 
volgende inlevermoment 23 oktober is (en de allerlaatste tevens). 

- Jaar 2 van Curius+ is afgerond. De studenten die de hertentamens niet hebben 
gehaald, zullen hierover geïnformeerd worden. 

- Er zal een bericht op Canvas worden geplaatst over de hertentamens Curius+ met als 
voornaamste boodschap dat alle vakken uiterlijk 31 augustus 2020 afgerond dienen 
te zijn (met uitzondering van de bachelorthesis). 
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1. Gedaan Daniëlle Gaat Yvonne mailen over een nieuw OTgen-SR overleg. 

2. Gedaan Larissa Gaat een adviesbrief over de Kaderbrief opstellen. 

3. Niet meer nodig Marlinde Gaat een overleg met dhr. Linthorst plannen. 

4. Niet meer nodig Soufyan Gaat dhr. Linthorst mailen over de planning van semester 1. 

  Esmee  

 Tamann
a 

 

 Thomas  

  Isaac  

  Stan  

 Mitch  

 
 

Iedereen  



 
 
 

 

- De studenten die de stationstoets nog moesten maken hebben inmiddels een datum 
voor de herkansing gekregen. 

- Maandag 29 juni hebben Daniëlle en Larissa overlegt met Albert Kok en Jenny 
Feenstra-Snijder. De begrotingscycli van de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdam 
UMC zijn besproken.  

- Dinsdag 30 juni was Mitch aanwezig bij de evaluatie van het coschap psychiatrie, aanwezig 
waren onder andere Ellen Bosnak (coördinator), Monique Greve, Yvonne Graafsma, Simone 
Kramer en Paul van Trotsenburg. Besproken is: 

- De actiepunten van vorige evaluatie: realisatie van meer patiëntencontact, betere 
feedback tijdens eindpresentatie en weinig gebruik van Canvas door studenten. 

- Veel typwerk en typopdrachten tijdens dit coschap, arts-assistenten zijn hier veel op 
aangesproken, na blijvende opmerkingen hierovor bleek dat de psychologen hier een 
groot aandeel in hadden, deze zijn hierop aangesproken. 

- In vergelijking met het 2e deel van 2018-2019 scoort het coschap in het 1e deel van 
2019-2020 vele malen beter op alle vlakken, mogelijk dat dit komt door de 
verbeteracties en het verlagen van het aantal coassistent tegelijkertijd aanwezig in 
het AMC. 

- Ellen Bosnak benoemde dat het in de open opmerkingen vaak lastig is om goed eruit 
te halen wat de algemene mening van studenten is, omdat goede punten ook vaak 
terugkomen als verbeterpunten, de rest beaamde dit. 

- Simone Kramer is bezig met de nieuwe master en stelde de vraag of er nog 
suggesties waren waar men aan moet denken bij het opzetten van het coschap 
psychiatrie binnen de nieuwe master.  

- Het gebruik van coschapboekjes is aangekaart, dit zou in de affiliaties niet goed 
gebeuren, waar werd aangegeven dat dit het enige bewijsdocument is indien er iets 
bij de examencommissie terecht komt. Ellen Bosnak zal dit aangeven bij de affiliatie 
en als best practice doorgeven dat het AMC de feedback mondeling doet en de 
coassistent zelf in zijn boekje de punten laat opschrijven en de arts dit dan 
ondertekend, dit zou bij beide partijen goed bevallen zijn. 

- Maandag 29 juni heeft Daniëlle het tweewekelijkse overleg over de nieuwe master 
bijgewoond. Aanwezig waren Patricia Griffioen en Sabrine van den Bor. Besproken is: 

- Tijdens laatste coördinatoren bijeenkomst is de samenwerking tussen de leerlijnen 
en het coschap specifieke onderwijs besproken. Oogheelkunde heeft een beurs 
gekregen om een escaperoom te ontwikkelen.  

- De stuurgroep vergadering is verzet naar 9 juli 2020. 
- De leerdoelen zijn nu gekoppeld aan de eindtermen en worden binnenkort ter advies 

aan de Opleidingscommissie Geneeskunde voorgelegd. Het systeem dat Tom Broens 
gebruikt om de leerdoelen te clusteren en te koppelen aan bijvoorbeeld de 
studiegids, gaat ook gebruikt worden voor de master Geneeskunde. 

- Er is een overleg met moederbedrijf van Scorion geweest. Zijn nu druk bezig met 
DSSD, lotingsprocedure en informatie op Canvas. Hier denken ook twee studenten 
bij mee.  

- Zijn ingehaald door herstart coschappen doordat veel onderwijs al gedigitaliseerd is.  
- De EC verdeling is vastgesteld.  
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- Woensdag 1 juli is Daniëlle aanwezig geweest bij het tweede plenaire overleg over de 
Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de master Geneeskunde, de overgangsregeling en 
de regelingen keuzeonderwijs en MD-PhD. Aanwezig waren verder Hotze Lont 
(beleidsmedewerker Centre for Evidence Based Education), Paul van Trotsenburg (hoofd 
master Geneeskunde) en Ronald Wilders (Opleidingscommissie Geneeskunde). Besproken 
is: 

- De digitale modules ter invulling van het keuzeonderwijs zullen per een nog nader 
vast te stellen datum, maar uiterlijk oktober 2020, niet meer verplicht zijn. De 
verschillende uitstroomprofielen na het volgen van de modules zullen wel blijven 
bestaan. Wat betreft de maatregelen die genomen zijn voor het huidige cohort 
masterstudenten in verband met COVID-19 crisis, zijn de Studentenraad en het 
Opleidingsteam er niet uitgekomen. Er is een verschil van mening over de 
toepasbaarheid van de hardheidsclausule. De Studentenraad heeft aangegeven de 
mogelijkheid gekregen te hebben er tijdens het OER proces op te reageren en heeft 
ook aangegeven te begrijpen dat het geheel terugdraaien in verband met al 
gemaakte kosten en ingestoken moeite erg vervelend is. Over de geboden 
compromis moest nog worden overlegd met het Opleidingsteam en zal tijdens een 
later overleg op teruggekomen worden. 

- De overgangsregeling is herzien op basis van de gegeven input. Studenten die in 
Curius+ blijven, zullen als er geen reguliere cogroepen meer zijn, gebruik maken van 
zogenaamde bufferplekken. Ook is er een memo opgesteld met aanvullende 
informatie.  

- De regeling MD-PhD en de regelingen keuzeonderwijs zijn nog niet besproken. 
- Zaterdag 4 juli heeft de Commissie Master overlegt over het plan van aanpak omtrent de 

OER-onderhandelingen. Ook zijn de afspraken van komende week verdeeld. 
 

5. Mededelingen en rondvraag 
Er waren geen mededelingen. 

 
6. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 

7. OER master Geneeskunde  

Twee weken geleden hebben we met elkaar de brief van 23 juni 2020 besproken waarin we 

onze eisen voor het verplichte digitale keuzeonderwijs kenbaar hebben gemaakt: 

1. De huidige masterstudenten de mogelijkheid teruggeven tot eigen invulling van het 

keuzeonderwijs (12 EC).  

2. De aankomende masterstudenten de mogelijkheid laten behouden om het keuzeonderwijs 

voorafgaand aan de start van het klinische programma te volgen, maar dit niet verplicht te 

stellen. De digitale keuzemodules dienen te worden toegevoegd aan het aanbod van de 

 
Pagina 4 van 7 

Notulen plenaire vergadering, 06-07-2020 
 



 
 
 

 

opleiding, zodat studenten meerdere opties hebben om een niet-klinische invulling aan het 

keuzeonderwijs te geven.  

 

Tijdens de OER onderhandelingen afgelopen woensdag (1 juli) is de opleiding vrijwel 

meteen akkoord gegaan met punt 2. Over optie 1 is geen akkoord bereikt. De opleiding blijft 

van mening dat zij deze beslissing op basis van de hardheidsclausule hebben mogen nemen 

en willen ook niet tot een consensus hierover komen.  

 

We hebben om ons heen veel gehoord dat studenten het heel jammer vinden om hun 

keuzeonderwijs te moeten missen. Echter weten we niet wat zij ervan zouden vinden als het 

terug zou komen. Je hebt dan wel een keuze erbij voor de studenten en zij kunnen zelf weten 

of zij hiervan gebruik willen maken. Wat wel weer jammer is, is dat de studenten die dan 

tegen hun wil in al het online keuzeonderwijs hebben afgerond, ‘gestraft’ worden omdat ze 

niet (of voor extra EC) hun keuzecoschap kunnen lopen en dus beter niet de modules 

hadden kunnen doen. Echter is het voor hen niet echt een nadeel, het is alleen voor 

medestudenten een voordeel.  

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor het voortzetten van 

het geschetste vervolgplan voor de OER-onderhandelingen aangaande de verplichte digitale 

keuzeonderwijs voort te zetten, en zo nodig een bemiddeling en volgend daarop een geschil 

aan te gaan.” 

1. Voor: 9 

2. Tegen: 0 

3. Onthouding: 1 

4. Blanco: 0 

Hiermee is de stelling aangenomen.  

Over twee weken is ons reces. De commissie master gaat verder met de onderhandelingen 

en als er overleg nodig is met de rest van de raad plannen we een spoedvergadering.  

8. OTgen-SR voorbespreken  

Agenda 

1. Opening Om 17.00 uur  

2. 1 min Doorlopen actielijst  
3. 1 min Vaststellen notulen 
4. 1 min Mededelingen  
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5. 1 min Vaststellen agenda  
6. 10 min OER master Geneeskunde 

7. 2 min OER bachelor Geneeskunde 

8. 2 min Plan semester 1 

9. 2 min Bachelorthesis 3e jaars 

10. 2 min PO jaar 3 

11. 5 min Proctoring 

12. 1 min WVTTK  
13. 1 min Rondvraag  
14. 1 min Nieuwe agendapunten 
15. 1 min Nieuwe actielijst 

Einde vergadering  

 

9. Advies kaderbrief  

Larissa heeft een adviesbrief opgesteld met daarin onze aandachtspunten voor de begroting. 

Larissa gaat naar de opmerkingen kijken. Stan gaat nog een stukje toevoegen over de 

enquête uitslag. Ook gaat Larissa de lettertypes gelijk trekken. 

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt de adviesbrief ten 

aanzien van de kaderbrief 2021 van het Amsterdam UMC in.’’ 

1. Voor: 10 

2. Tegen: 0 

3. Onthouding: 0 

4. Blanco: 0 

Hiermee is de stelling aangenomen. 

Larissa voert de aanpassingen door en verstuurt de brief naar Albert Kok (IOO) en Jenny 

Feenstra-Snijder (F&C) voor evt. aanvullingen vanuit hen. Marlinde verstuurt de brief naar 

de Raad van Bestuur. 

 

10. Ongevraagd advies wachttijd  

Dit punt is vertrouwelijk en daarom worden de notulen niet gepubliceerd.  

11. Inwerkweekend  

Dit punt is omwille van de tijd verschoven naar volgende week.  

12. WVTTK 
Er is niks ter tafel gekomen. 
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13. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR 

Dit punt is omwille van de tijd overgeslagen. 

 

14. Mededelingen en rondvraag 
Dit punt is omwille van de tijd overgeslagen. 

 
15. Evaluatie PV 

De SR heeft de PV geëvalueerd.  
 

16. Actielijst 

 
17. Nieuwe agendapunten 

Dit punt is omwille van de tijd overgeslagen. 
 

18. Einde vergadering 
Daniëlle sluit de vergadering om 21:33 uur. 
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1. Daniëlle Gaat kijken welke stappen de CSR onderneemt m.b.t. proctoring. 

2. 
 
 
 
3. 

Larissa Maakt de laatste aanpassingen en verstuurt de adviesbrief naar 
aanleiding van de Kaderbrief naar Albert Kok (IOO) en Jenny 
Feenstra-Snijder (F&C). Ook gaat zij de lettertypes van de brief 
gelijk trekken. 
Gaat de aanpassingen op het plan voor inwerkweekend maken. 

4. Marlinde Verstuurt de adviesbrief n.a.v. de Kaderbrief naar de RvB. 

 Soufyan  

  Esmee  

5. Tamann
a 

Gaat de aanpassingen op het plan voor inwerkweekend maken. 

 Thomas  

  Isaac  

6. 
7. 

Stan Gaat zijn update over de SAS-evaluatie herschrijven. 
Gaat een stukje toevoegen aan het advies op de kaderbrief over de 
enquête resultaten. 

 Mitch  

 
 

Iedereen  


