Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 25-05-2020
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

Agenda
1.

Opening

Om 18:45 uur

2.

2 min

Post in/uit + afspraken

Informerend

3.

5 min

Notulen

Vaststellen

4.

5 min

Actielijst

Update

5.

5 min

Updates

Update

6.

1 min

Mededelingen

Informerend

7.

1 min

Vaststellen agenda

Vastellen

8.

15 min

Voorbereiden OTmi-SR

Voorbereiden

9.

15 min

Education Board

Besluitvormend

10.

10 min

OER master Geneeskunde

Beeldvormend

11.

10 min

Proctoring

Beeldvormend

12.

1 min

WVTTK

Informerend

13.

3 min

Rondvraag

Informerend

14.

5 min

Evaluatie PV

Informerend

15.

1 min

Nieuwe agendapunten

Informerend

16.

1 min

Nieuwe actielijst

Informerend

Einde vergadering

Om 20.05 uur

17.
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1. Opening
Daniëlle opent de vergadering om 18:45 uur.
2. Post in/uit
- We hebben een mail van de Raad van Bestuur (RvB) ontvangen over de wijzigingen in het
bestuur van divisie B.
- We hebben een mail van de RvB ontvangen over de benoemingen van divisie 10.
3. Doorlopen actielijst & vaststellen notulen
1. Gedaan
Daniëlle Gaat de argumenten omtrent het keuzeonderwijs doorgeven aan de
jurist.
2. Gedaan
Gaat doorgeven aan de CSR dat Tamanna Colijn afgevaardigde
wordt voor de Fair Play Agreement.
3. Gedaan
Larissa
Gaat het besluit omtrent de brief ‘Duurzame praktijken’
terugkoppelen naar het Green Team.
4. Gedaan
Gaat naar de opmerking van Stan op de Duurzaamheidsbrief kijken.
5. Gedaan
Gaat een voorbereidingsstuk voor het OTMI-SR overleg maken.
Marlinde
6. Gedaan

Soufyan

Gaat zijn stukje voor de Newsflush afmaken.

7. Bezig

Esmee

Gaat de Newsflush in elkaar zetten.

8. Gedaan

Tamann
a

Gaat een voorbereidingsstuk voor het OTMI-SR overleg maken.
Stuurt de agenda naar het OTMI.

9. Gedaan

Thomas

Gaat een voorbereidingsstuk voor het OTMI-SR overleg maken.

Isaac
10. Gedaan

Stan

Gaat zijn stukje voor de Newsflush schrijven.

Mitch
Iedereen

De notulen van 18-05-2020 zijn besproken en vastgesteld.
4. Updates
- Maandag 18 mei heeft Danielle een voorzittersoverleg met de andere faculteitsraden van de
Universiteit van Amsterdam bijgewoond. Aanwezig waren de voorzitters van de Centrale
Studentenraad (CSR), Faculteit Economie & Bedrijfseconomie (FEB), Faculteit
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), Faculteit Maatschappij- en
Gedragswetenschappen (FMG) en Faculteit Geesteswetenschappen (FGw). Besproken is:
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Er komt een werkgroep om input te verzamelen voor de herziening van de model
Onderwijs- en Examenregeling volgend academisch jaar.
- Alle faculteiten hebben een update gegeven over de verkiezingen.
- Er is kort gesproken over studenten die problemen hebben in verband met een
disability. De CSR pakt dit verder op.
- Alle faculteiten hebben een update gegeven over de situatie rondom proctoring.
Week 20 heeft de Centrale Studentenraad (CSR) vergaderd over:
- De verschillende decentrale selecties zijn opnieuw besproken. Over de drie punten is
besproken:
- Verlengen van opsturen leermateriaal van 10 dagen naar 3 weken.
- Bij decentrale selectie AMC aangeven wat de geschatte benodigde tijd is
(andere selecties hebben dat allemaal wel). Roelof Jan Oostra heeft
aangegeven dat de geschatte benodigde tijd gepubliceerd wordt op Canvas.
Volgende week wordt er een besluit genomen. Er is dus niet echt meer een
argument om het niet ook op de website te publiceren.
- Zorgen of de motivatie van de student met deze manier van selecteren wel
voldoende duidelijk wordt. Daarnaast vragen om een evaluatie.
- Proctoring zal worden besproken tijdens de Overleg Vergadering met het College
van Bestuur volgende week.
Week 21 heeft de Centrale Studentenraad (CSR) vergaderd over:
- Decentrale selectie:
- CSR adviseert om leerstof 3 weken van tevoren te versturen voor de
decentrale selecties van de faculteit van Maatschappij en
Gedragswetenschappen (dus niet voor faculteit Geneeskunde).
- CSR adviseert om geschatte benodigde tijd toe te voegen aan informatie over
de selectie gezien dit ook op Canvas geplaatst wordt.
- CSR adviseert om een uitgebreide evaluatie te houden.
- Gender neutral bathrooms
- Amsterdam University Fund voor Corona: UvA studenten die door persoonlijke
omstandigheden in verband met het coronavirus in financiële nood verkeren,
kunnen ondersteuning aanvragen bij het Universiteitsfonds Amsterdam.
- Plan van aanpak omtrent proctoring. Vrijdag 22 mei vindt een spoedvergadering
plaats om hier een besluit over te nemen.
Tijdens de Overleg Vergadering (OV) met het College van Bestuur (CvB) is vooral vergaderd
over proctoring. De CSR heeft haar zorgen geuit en heeft vragen gesteld aan het CvB, Miek
Krol (Data Protection Officer), Annemarie Zand Scholten (Faculteit Economie en
Bedrijfseconomie/ICT) en Frank van Tatenhove (ICT). Besproken is onder andere:
- De facultaire examencommissies nemen beslissingen omtrent proctoring.
- Op de Faculteit Economie en Bedrijfseconomie wordt proctoring gebruikt voor
reguliere tentamens voor meer dan 150 studenten waarbij basiskennis door middel
van multiple choice vragen getest wordt. Ook voor herkansingen is proctoring
aangewezen.
- De room scan kan onderdeel zijn van proctoring, maar hoeft niet per se toegepast te
worden. Kan mogelijk technische problemen verergeren. Eventueel kan er gekozen
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worden voor een desktop scan in plaats van room scan.
Zaterdag 16 mei is Danielle aanwezig geweest bij de vergadering van het Interfacultair
Medisch Studentenoverleg (IMS), samen met Lucas Boucher (CoRaad), Maartje Serlé
(bachelor assessor Geneeskunde) en Roos van Rhijn (master assessor Geneeskunde). De
studenten die betrokken zijn op nationaal niveau hebben een uitgebreide update gegeven
over de huidige situatie. Gesproken is over hoe de nationale vergoeding voor afstuderende
studenten met uitloop voor weinig Geneeskundestudenten effect zal hebben gezien weinig
bachelorprogramma’s problemen verwachten en binnen de master met name het
afstudeerjaar snel wordt opgestart dus dat juist de andere studenten enorme vertraging
oplopen. Daarnaast is de beoogde beslissing om studenten alleen tussen 11.00 en 15.00 uur
in het openbaar vervoer toe te staan (buiten die tijden moeten ze zelf betalen) een groot
probleem is voor de coassistenten. Daar wordt nu op nationaal niveau over gesproken en
volop geprobeerd een uitzondering te creëren. Daarnaast hebben alle faculteiten een update
gegeven.
Op 12 mei hebben Mitch en Larissa een overleg gehad met Erik Beune. Er is een update
gegeven over de huidige situatie omtrent Internationalisering. Op dit moment vinden er
geen uitwisselingen plaats van studenten naar andere landen. Dit staat helaas nog even stil.
Wel is Erik Beune samen met Jan-Hindrik Ravesloot begonnen aan het ‘’werven van nieuwe
ideeën’’ ten aanzien van internationalisering. Hier hebben ze een vacature voor uit gegooid
in het netwerk van het opleidingsteam als wel het ziekenhuis. Er hebben zich redelijk wat
kandidaten aangemeld en ze zullen zich de komende tijd bezighouden met de gesprekken. Er
is gevraagd aan Mitch en Larissa of zij wellicht wat ideeën hadden voor (kritische) vragen en
of zij onderwerpen in gedachten hebben, die onder de aandacht gebracht moeten worden
van de sollicitanten. Zij hebben wat input geleverd en zouden het nog eens voorleggen aan
de raad (zie rondvraag).
Dinsdag 19 mei heeft Danielle het gangoverleg bijgewoond. Hierbij waren aanwezig: Fenna
Deutekom (voorzitter MFAS), Bram Kisteman (voorzitter IFMSA-UvA), Chantal Vogels
(voorzitter MIKpunt) en Anne Hoekman (voorzitter Mozaiek). Besproken is hoe het met alle
verenigingen gaat en of ze tegen grote (financiële) problemen aan lopen. Voor nu zijn er
geen grote problemen. Wel wordt er nog gekeken of het mogelijk is om een soort algemene
mail of videoboodschap te maken om alle verenigingen voor te stellen aan de eerstejaars.

5. Mededelingen en rondvraag
Er waren geen mededelingen.
6. Vaststellen agenda
Het punt ‘Education Board’ is komen te vervallen. Hierna is de agenda vastgesteld.
7. Voorbereiden OTmi-SR
Dit punt is vertrouwelijk en daarom worden de notulen niet gepubliceerd.
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8. OER master Geneeskunde
Voor de master Geneeskunde is de Onderwijs en Examenreglement (OER) cyclus uitgebreid
met nog een extra ronde om het volgende te bespreken:
-

De regeling MD-PhD, omdat daar tijdens de vorige plenaire bijeenkomst geen tijd meer voor
was. De Commissie Master had slechts enkele opmerkingen over deze regeling en deze
zullen we dan ook niet op de Plenaire Vergadering bespreken.

-

Overgangsregeling oude master naar nieuwe master

-

Onderwijs- en Examenregeling deel B vanwege de aanpassingen die gedaan zijn ivm Corona

-

De regeling keuzeonderwijs vanwege de vele aanpassingen die gedaan zijn ivm Corona
We hebben nu tot 23 juni om ons advies te geven over de bovenstaande regelingen.
Overgangsregeling
De overgangsregeling is een regeling die de manieren beschrijft waarop vertraagde
studenten uit het oude master curriculum de opleiding af kunnen ronden zodra de master
Epicurus (nieuwe curriculum) gestart is.
OER deel B
De opleiding heeft besloten digitale modules aan te bieden ter vervanging van het
keuzeonderwijs van de master ter verkorting van de opgelopen vertraging in verband met
COVID-19. Deze modules zijn verplicht voor alle studenten die ten tijde van het uitbreken
van COVID-19 in hun 1e of 2e jaar van de master zaten (t/m verbredend coschap) of die een
startdatum voor de master hebben tot 1 november 2020. Voor alle studenten die nog
moeten starten, wordt het waarschijnlijk ook verplicht (inclusief de nieuwe master).
De master leden van de raad waren op zich enthousiast over de digitale keuzemodules, maar
zijn het niet eens met de verplichting hiervan. Hiervoor hebben we vorige week een lijst met
argumenten opgesteld. Op dit moment zijn wij in afwachting van het advies van een jurist
omtrent onze rechten in deze situatie.
Regelingen keuzeonderwijs
De regeling keuzeonderwijs is uitgebreid naar 3 regelingen voor de specifieke groepen
studenten:

1. Studenten die op 16 maart 2020 het verbredend coschap nog niet hadden afgerond, inclusief
studenten die nog niet gestart zijn met het coschapprogramma.
2. Studenten die 16 maart 2020 het verbredend coschap hadden afgerond en kiezen voor het
differentiatiepakket met 8 weken keuzeonderwijs, 16 weken SAS en 16 weken
wetenschappelijke stage.
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3. Studenten die het online keuzeonderwijs hebben gevolgd (deze regeling gaat in op de
verschillende mogelijkheden qua invulling van het laatste masterjaar).
Het is onduidelijk waarom nu specifiek deze groepen benoemd worden.
Daniëlle gaat onze vragen stellen aan Paul van Trotsenburg en Patricia Griffioen en gaat een
oordeelsvormend stuk schrijven.

9. Proctoring
Op 1 mei 2020 heeft de Universiteit van Amsterdam, na een pilot op de faculteit Economie
en Bedrijfseconomie, besloten om de mogelijkheid van online proctoring toe te voegen aan
de mogelijkheden voor het op afstand (online) afnemen van tentamens waar geen passend
alternatief voor gevonden kan worden tijdens de covid-19 crisis. Er worden gegevens van
studenten verzameld om te bepalen of zij frauderen of niet. Na 30 dagen worden deze
gegevens verwijderd. Volgens de UvA voldoet deze oplossing aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
De CSR heeft al voor het besluit een ongevraagd negatief advies naar het College van Bestuur
(CvB) verstuurd.
Waarom worden gegevens 30 dagen bewaard? Waarschijnlijk om genoeg tijd te hebben om
de beelden indien nodig te bekijken en zodat studenten eventueel bezwaar kunnen maken.
Hoe gevoelig is het systeem? Worden er veel onterechte fraudes gedetecteerd? Dit schijnt
eerst wel zo geweest te zijn, maar met een nieuwe verbeterde versie zou dit beter moeten
zijn. We weten het antwoord hier niet precies op.
Hoe voorspelbaar is het? Dat is ook niet helemaal duidelijk.
10. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
11. Mededelingen en rondvraag
- Heeft iemand interesse in aansluiten bij de werkgroep voor “docent van het jaar verkiezing”?
Thomas gaat dit doen.
- Hebben jullie specifieke vragen/aandachtspunten voor de sollicitatiegesprekken
‘’Internationalisering’’ (zie update in updatebestand)? Ook ideeën over hoe de student te
bereiken met informatie zijn welkom. Iedereen gaat hierop letten de komende weken.
12. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
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13. Actielijst
1.

Daniëlle

2.
3.

Gaat onze vragen over de OER master Geneeskunde stellen aan de
opleiding.
Gaat een oordeelsvormend stuk OER master Geneeskunde
schrijven.
Gaat de uitnodiging voor de werkgroep ‘docent van het jaar’ aan
Thomas doorsturen.

Larissa
Marlinde

Gaat een oordeelsvormend stuk over Education Board schrijven.

Soufyan
4. Gedaan

Esmee

Gaat de Newsflush in elkaar zetten.

Tamanna
Thomas
Isaac
Stan
Mitch
Iedereen

14. Nieuwe agendapunten
- Education Board
- OER master Geneeskunde
- OTMI nabespreken
15. Einde vergadering
Daniëlle sluit de vergadering om 19:15 uur.
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