
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 01-02-2021

Aanwezige
raadsleden

Sarah Lutterman, Sonja Yona, Pien van Putten, Tycho De Greve, Parsa Alibakshi, Sophie Noordzij,
Onno Smeulders, Wouter Meijer, Eline Alofs, Evrim Hotamis

Afwezig

Gast

Notulist Özgü Varan

Agenda
1. Opening Om 18:45 uur

2. 5 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 Vaststellen

8. 10 min OTgen-SR evalueren Evalueren

9. 10 min OTmi-SR evalueren Evalueren

10. 1 min WVTTK Informerend

11. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

12. 3 min Rondvraag Informerend

13. 5 min Evaluatie PV Informerend

14. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

15. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

16. Einde vergadering Om 19:45 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 18:45 uur.

2. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

3. Post in/uit en afspraken
Er is geen post ontvangen of verstuurd.

4. Notulen en actielijst
1. Niet

gedaan
2. Gedaan

Sarah 1. Informeel met Saskia Peerdeman bespreken wat
streefdatum van nieuwe wachttijd is.

2. Navragen mede ondertekenen brief sociale veiligheid bij
andere FSR’en.

Sonja

1. Gedaan
2. Gedaan
3. Gedaan
4. Niet

gedaan
5. Niet

gedaan

Pien 1. Secretariaat RvB mailen voor presentatie juridische fusie.
2. Michelle (ba assessor MI) whatsappen over CSW.
3. Mailen naar Geertje Hulzebos mede ondertekenen brief.
4. SR-website updaten: 1) het jaarplan en filmpje, 2)

2019-2020 in het kopje ‘oude studentenraden’ en 3) pagina
commissie MI heeft het over Tamanna Colijn.

5. Met verkiezingspartijen en evt. commissaris onderwijs
noodzaak MI’er in de SR bespreken.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline

Evrim

1. Niet
gedaan

DB 1. Navragen betekenis bruto/netto in wachttijd model.

Iedereen

De notulen van 01-02-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
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- Op 29 januari hebben Sarah en Larissa Heideman een gesprek gehad met Ines Rupp over
duurzaamheid binnen het nieuwe mastercurriculum. Besproken is:

- Duurzaamheid krijgt een plek binnen de Preventie en Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid (PMV)-leerlijn. Er zullen twee opdrachten plaatsvinden. De
eerste betreft duurzaamheid op de heelkunde en de tweede gezondheidsgevolgen
van klimaatveranderingen. Beide nemen drie uur in beslag, dus in totaal zal er 6 uur
besteed worden aan duurzaamheid.

- De plannen klonken erg veelbelovend en interessant. Larissa en Sarah hebben er erg
veel vertrouwen in.

- Er is ook een student betrokken bij het ontwikkelen van het onderwijs om het
relevant voor de student te maken.

- Sonja was op 26 januari aanwezig bij de evaluatie van het IEMS (intra- en extramurale stages
in de bachelor). Goede punten die werden genoemd betreffende het eerstejaarsvak IEMS:

- Observatie bijeenkomsten waren een goed alternatief voor de observatiestage.
- Vrijstellingsregeling was duidelijk.
- Voldoende geleerd van stage en observatie bijeenkomsten ondanks pandemie.
- Ruimte in de stageverslagen voor evalueren beroepskeuze.

Verbeterpunten:
- Grote verschillen tussen zorgstage instellingen: begeleiders wisselend op de hoogte

van de leerdoelen. Hierdoor deden sommige studenten te veel en anderen juist te
weinig. Paul de Maaijer zegt dat hij hier veel aan probeert te doen. Bij de stages in de
ziekenhuizen zijn ze veel bekender met de leerdoelen en pakken ze de info sneller
op. In verpleeg- en verzorgingshuizen zijn de medewerkers hier minder mee bekend.
Hij informeert wel de hoofden, maar merkt dat het bij alle andere medewerkers
minder goed aankomt (per afdeling soms rond de 40 medewerkers en er zijn 80
afdelingen). Hij gaat aan de slag met dit probleem. Als na de stage blijkt dat het
leerklimaat niet voldoende is, gaat hij met de afdeling in gesprek. Als de afdeling
geen verbeterslag wil maken, dan worden ze niet meer meegenomen naar volgend
jaar.

- Communicatie moet worden verbeterd. Zo was de informatie over geannuleerde
stages op Canvas niet altijd duidelijk en ook de ZSO’s mogen duidelijker omtrent
aantal woorden/specificeren van de vragen.

Er zijn nog 20 studenten over die hun stages moeten inhalen doordat hun stages waren
geannuleerd. De jaarvertegenwoordiging (JVT) pleit voor een korte evaluatie met deze
studenten tijdens hun stages, omdat mogelijk post corona alle medewerkers moe gaan zijn
en minder zullen willen begeleiden. Ook moeten deze studenten zelf hun stages regelen. Paul
Maaijer geeft aan buiten de periode van de IEMS geen stageplekken te hebben. Wel gaf de
opleiding aan een bericht naar deze studenten te versturen met tips waar ze stageplekken
mogelijk zouden kunnen vinden.

- Wouter heeft op 26 januari de WDD-3 evaluatie bijgewoond. Gemiddelde beoordeling is 7.9,
met maar 24% respons. Studenten waren heel blij met het enthousiasme van de docenten en
coördinatoren. E-learnings en patiënt videos (echte casuïstiek met acteurs en artsen
nagespeeld) werden gewaardeerd. Vragen werden volledig en snel beantwoord op
discussieforum. Er is goed gehandeld omtrent de eindtoets problematiek - de communicatie
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was duidelijk en er is snel een besluit gemaakt. Psychiatrie blijft een lastig onderwerp, en
meer toepassing van de stof zou fijn zijn. Er lijkt iets te veel gebruik van breakout rooms te
zijn. Meer oefenvragen zouden fijn zijn (bijv. elke 2 weken).

- Op 26 januari hebben Sonja en Sarah het overleg Project Onderwijslogistiek (POL)
bijgewoond. Besproken is:

- Er is geïnventariseerd welke overleggen er allemaal bestaan met betrekking tot POL.
Dit zijn er een hele hoop. Om meer overzicht te krijgen in wat er in welk overleg
besproken is zal er een updatebestand bijgehouden worden.

- Veel processen zijn niet voor AMC van toepassing, waardoor projecten voor ons niet
goed zullen lopen als we daarin meegaan.

- Er zijn een aantal klankbordgroepen/projectgroepen waar wij als faculteit zullen
aanschuiven.

- Tycho is op 29 januari aanwezig geweest bij de evaluatie van RA-3. Het vak kent veel
verbetering/ aanpassingen van dit jaar. Deze aanpassingen zijn gedaan als voorloper op de
resultaten van de evaluatie van Epicurus. De aanpassingen in de vorm van blended learning
zijn over het algemeen als goed ervaren door de studenten. Zeker de weken van dr. Linthorst
werden erg enthousiast ontvangen. Al met al dus een positieve verandering.
Desalniettemin is de chronologie van het blok voor de studenten nog steeds lastig te volgen.
Toegezegd is dat dit mee wordt genomen in de evaluatie van Epicurus als curriculum.

6. Mededelingen
- Sarah: op 10 februari heeft het Dagelijks Bestuur (DB) een overleg met Saskia Peerdeman en

Albert Kok dus als er agendapunten/bespreekpunten/mededelingen/rondvragen zijn, laat
het weten.

- Sonja: vandaag is de deadline voor de eerste versie van het enquêteverslag. Zorg ervoor dat
je voor 5 februari de verslagen van de andere commissies doorleest en suggesties toevoegt
indien nodig. Daarna kunnen de suggesties worden verwerkt per commissie en kunnen we
door naar het eindresultaat.

7. Vaststellen agenda
De notulen van het OTgen-SR en OTmi-SR zullen de volgende Plenaire Vergadering (PV)
worden vastgesteld.

8. OTgen-SR evalueren
Vorige week was onze OTgen-SR vergadering. Vandaag evalueren we het overleg en staan we

even kort stil bij de actiepunten voor de SR. De evaluatie is vertrouwelijk en wordt daarom

niet in de notulen gepubliceerd.

9. OTmi-SR evalueren
Vorige week was de vergadering tussen de SR en de Opleidingsteam Medisch

Informatiekunde (OTmi). Vandaag evalueren we het overleg en staan we even kort stil bij de
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actiepunten voor de SR. De evaluatie is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen

gepubliceerd.

10. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

11. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Geen.

12. Rondvraag
Evrim benoemt (ter weet) dat in de CSR besloten is dat tentamencijfers niet meer op hele
getallen, maar op decimalen afgerond zal worden. Dit wordt in de model-OER opgenomen.

13. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

14. Nieuwe agendapunten
Geen.

15. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Informeel met Saskia Peerdeman bespreken wat

streefdatum van nieuwe wachttijd is.
2. Vervolgstappen Mental Health + CSW/CDW met Saskia

Peerdeman en Albert Kok bespreken.
Sonja

Pien 1. SR-website updaten: 1) het jaarplan en filmpje, 2)
2019-2020 in het kopje ‘oude studentenraden’ en 3) pagina
commissie MI heeft het over Tamanna Colijn.

2. Met verkiezingspartijen en evt. commissaris onderwijs
noodzaak MI’er in de SR bespreken.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline

Evrim
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DB 1. Navragen betekenis bruto/netto in wachttijd model.

Iedereen

16. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 19.17 uur.
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