
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 02-10-2020

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 19:00 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. 5 min OTgen-SR evalueren Evaluerend

9. 20 min Adviesbrief begroting Besluitvormend

10 min Pauze

10. 20 min Keuze onderwijs in de nieuwe definitie van wachttijd Oordeelsvormend

11. 15 min Mental health filmpje Oordeelsvormend

12. 1 min WVTTK Informerend

13. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

14. 3 min Rondvraag Informerend

15. 5 min Evaluatie PV Informerend

16. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

17. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

18. Einde vergadering Om 20.50 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 19:10 uur.

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

3. Post in/uit en afspraken
De Studentenraad (SR) heeft aanstellingsbrieven naar alle leden van de Raad van Advies
(RvA) verstuurd.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Bezig
3. Niet meer

nodig
4. Gedaan

Sarah 1. OTgen nieuwe agenda mailen + informeren over nieuw
vergaderstuk ‘noodplan voor storing tijdens online toetsing’.

2. Nadenken of het nodig is dat de SR toegang tot de courses
van jaar 1 heeft.

3. Met Parsa script voor korte filmpjes schrijven voor 30
oktober.

4. Uitzoeken wat startdatum van nieuwe wachttijd plan is.
Sonja

1. Bezig
2. Niet

gedaan
3. Gedaan
4. Niet

gedaan,
stukjes
niet
allemaal
binnen

5. Lange
termijn

6. Niet
gedaan

Pien 1. Masterboekje MI.
2. Monique Jaspers mailen omtrent Health Incubator: wat kan

de SR betekenen, is het project onder artsen bekend?
3. Voorbereidingsstuk OTgen-SR omtrent ‘noodplan voor

storing tijdens online toetsing’ schrijven.
4. Voorstelstukjes op SR-site uploaden.
5. Begin december contact opnemen met Floris Wiesman

omtrent overgang CSW naar CDW.
6. Met Evrim voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.

1. Lange
termijn

Tycho 1. PR-plan tracking.

1. Niet meer
nodig

2. Gedaan

Parsa 1. Met Sarah script voor korte filmpjes schrijven voor 30
oktober + whatsapp groep hiervoor aanmaken.

2. Mokken bestellen.
1. Bezig, 9

november
afspraak
bij ABN

Sophie 1. SR-rekening regelen.
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Onno

Wouter

Eline

1. Niet
gedaan

2. Niet
gedaan

Evrim 1. Informeren CSR/FSR omtrent MI als nieuwe kiesgroep.
2. Met Pien voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.

DB

1. Niet
gedaan

2. Bezig
3. Gedaan

Iedereen 1. Voor 1 november voorstelstukje voor de op de SR site naar
Pien sturen.

2. Vragen enquête bedenken.
3. Design mok naar Parsa sturen.

De notulen van 26-10-2020 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Sonja en Sarah hebben op 26-10-2020 een overleg gehad met Mirjam de Haart (coördinator

keuzeonderwijs). Het doel was om duidelijkheid te krijgen over of de studenten beperkt
worden in de keuze van het keuzeonderwijs als zij besluiten het voorafgaand aan de
coschappen te doen. Het blijkt dus dat geen enkel klinisch coschap mogelijk is als je hiervoor
kiest. Je mag alleen een online module doen of een stage die niet klinisch is. Deze
mogelijkheid bestond ook al voor het wachttijd probleem. Hier maakte echter maar een heel
beperkt aantal studenten gebruik van.

- Sonja heeft op 26-10-2020 een overleg gehad met Hotze Lont over de SR enquête die wij op
7 december willen uitzetten onder onze studenten. Hierbij heeft hij een aantal tips gegeven
en verteld wanneer wij een concept versie zouden moeten opsturen etc. De tips and tricks
heeft Sonja opgenomen in een bestand en met de rest van de raad gedeeld.

- Donderdagochtend 29-10-2020 hebben Sarah, Pien en Sonja een regulier overleg gehad met
Saskia Peerdeman en Hans Romijn van de Raad van Bestuur (RvB). Hierin stonden een
aantal thema’s op de agenda: student socialisatie (doel: uitwisselen van ideeën), wachttijd
(stand van zaken) en het uitwisselen van ideeën over meer samenwerking tussen Medische
Informatiekunde (MI) en Geneeskunde (GNK). Bij het eerste agendapunt zei Saskia
Peerdeman dat het nu heel moeilijk wordt om meer fysiek contact tussen studenten te
bewerkstelligen, omdat het onderwijs komende tijd weer meer digitaal zal zijn. Wel kwam
Saskia Peerdeman op het idee om iets van online speeddaten/blind daten te organiseren
voor studenten onderling. Hans Romijn vond dit ook een heel leuk idee. Dit plan zal door het
dagelijks bestuur (DB) nog verder worden uitgewerkt en eventueel besproken worden met
de studievereniging Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten (MFAS). Bij het
agendapunt wachttijd werden er geen nieuwe zaken besproken. Bij het punt over MI/GNK
waren Hans Romijn en Saskia Peerdeman ook enthousiast over dat er meer samenwerking
zal plaatsvinden. Pien gaf aan dat er meer aandacht zou moeten komen voor MI tijdens de

Pagina 3 van 7
Notulen plenaire vergadering, 02-10-2020



introductiedagen van geneeskunde voordat de aanmelding voor de decentrale selectie
plaatsvindt.

- Reactie van de raad op bovengenoemde update:
- Eline denkt dat weinig ouderejaars geïnteresseerd zullen zijn in online

speed/blind daten, wel lijkt dit haar voor eerstejaars bachelorstudenten een
leuk plan om medestudenten te leren kennen. Het online speed/blind daten
idee zal verder opgepakt worden met de MFAS.

- Eline stelt voor om een nieuw dossier ‘Zichtbaarheid op social media kanalen’
te starten. Tycho stelt voor om hier een taskforce van te maken; Sarah en
Parsa willen hierbij aansluiten. Tycho, Sarah en Parsa zullen bedenken hoe de
zichtbaarheid van de SR op de social media en andere communicatiekanalen
vergroot kan worden, gezien er nu weinig reacties op onze berichten zijn.

- Sophie heeft op 30-10-2020 contact gehad met Sarah n.a.v. de DB vergadering. Hier hebben
ze het gehad over de korte filmpjes die wij nog zouden gaan maken voor onze jaarplan
presentatie. Het is duidelijk dat we helaas via social media niet heel veel respons hebben op
wat wij posten. We vroegen ons af hoeveel we met die filmpjes zouden bereiken, terwijl we
er heel veel tijd in zouden gaan steken. Dat is zonde. Er is besproken om in plaats van korte
filmpjes hele mooie factsheets te maken per opleiding. Dit is ook kort en krachtig en kunnen
we informatie goed mee overbrengen.

- Op 29-10-2020 heeft de commissie master een informeel overleg gehad met Saskia
Peerdeman en Paul Trotsenburg. De volgende punten zijn besproken:

- Er is een brief gestuurd naar alle masterstudenten van AMC en VU met de
mededeling dat studenten mee kunnen participeren in de COVID-19 zorg.
Er loopt een pilot in het OLVG. Uit de mondelinge terugkoppeling blijkt dat studenten
overdag de medische leerdoelen behalen, maar diensten in de nacht daarvoor niet
wenselijk zijn.

- De opleiding is bezig met een plan voor het keuzeonderwijs. Dit plan wordt
uitgewerkt. Waarschijnlijk wordt de deadline voor de online modules verlengd. De
opleiding is in onderhandeling met diverse partijen over de kosten hiervan.

- Op 29 oktober heeft Sophie in plaats van Eline het crisisoverleg van de master bijgewoond.
De evaluatie van de digitalisering kwam ter sprake, waar vooral werd gefocust op de
knelpunten vanuit de coschap-coördinatoren.

6. Mededelingen
- De RvA heeft op- en aanmerkingen gegeven op het jaarplan. Pien verzoekt iedereen deze

voor zaterdag 7 november 15:00 uur te verwerken. Mocht het nodig zijn, zal het de
volgende PV voor een laatste keer doorgenomen worden.

- Parsa deelt mee dat de mokken zijn besteld en deze 16 november geleverd zullen worden.

7. Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘Mental health filmpje’ is vervallen. Dit vergaderstuk zal een andere
vergadering aan bod komen.

8. Evaluatie OTgen-SR
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Vorige week was er op 27-10-2020 een vergadering tussen het Opleidingsteam Geneeskunde
(OTgen) en de SR. Vandaag gaan we de notulen vaststellen en evalueren we het overleg.

1. Heeft iemand opmerkingen op de notulen?

Er zijn geen opmerkingen. De notulen van het OTgen-SR van 27-10-2020 zijn

vastgesteld.

De rest van dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen

gepubliceerd.

9. Adviesbrief begroting
Op een eerdere plenaire vergadering (PV) hebben we de conceptbegroting van de Faculteit

der Geneeskunde met elkaar besproken. Onno, Sonja en Sarah hebben een gesprek gehad

met het Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO), Finance & Control (F&C) en de

Ondernemingsraad (OR). Hier zijn een aantal zaken verduidelijkt. Naar aanleiding hiervan

heeft Sarah een conceptbrief opgesteld. Deze brief zullen we tijdens de PV kort doorlopen.

De bespreking van de adviesbrief is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen

gepubliceerd.

De SR gaat over op de volgende stemming:

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt onder voorbehoud van

wijzigingen de adviesbrief ten aanzien van de facultaire conceptbegroting in.’’

De adviesbrief t.a.v. de facultaire conceptbegroting is met tien stemmen voor, nul stemmen

tegen, nul onthoudingen en nul blanco stemmen ingestemd. Sarah zal de voorgestelde

aanpassingen verwerken, waarna Pien de adviesbrief zal versturen.

10. Keuzeonderwijs in de nieuwe definitie van de wachttijd
Dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen gepubliceerd.

11. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

12. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

PR: poll op social media omtrent keuzeonderwijs voorafgaand de coschappen.

13. Rondvraag
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- Sophie vraagt wanneer de SR foto’s en voorstelstukjes op de site worden gepubliceerd. Pien
antwoordt dat de foto’s (individueel, groep en commissies) er al op staan. De voorstelstukjes
zullen gepubliceerd worden als deze ingestuurd zijn.

- Eline vraagt wat het verdere plan voor de jaarplan presentatie is. Alle stukjes zijn
opgenomen, geknipt en genummerd. Deze moeten alleen aan elkaar geplakt worden, en
vervolgens moet er tekst en dia’s toegevoegd worden. Sonja zal de stukjes in een
chronologische volgorde monteren, Evrim zal het vervolgens verder bewerken.

- Wouter deelt mee dat hij voor de Commissie Bachelor (CoBa) een excelsheet heeft gemaakt
voor de enquêtevragen.

- Tycho en Sarah hebben een mail ontvangen waarin staat dat als je geen student meer bent, je
geen toegang meer tot je AMC webmail zult hebben. Er is echter toezegging geweest dat
studenten in de wachttijd toegang tot hun AMC account zullen blijven behouden. Dit punt is
al door Sarah opgepakt.

14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

15. Nieuwe agendapunten
- Vervolgstappen voor keuzeonderwijs en wachttijd.
- Evt. Jaarplan
- Stemmen bijbaan inschrijvingen keuzemodules.

16. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Adviesbrief begroting aanpassen.

2. Taskforce zichtbaarheid.
3. Navragen bij Daniëlle de Nobel waarom in kaderbrief CSW

voor bachelor GNK studenten en niet CDW.
4. Informeel overleg Marcel Fabriek omtrent naar voren halen

keuzeonderwijs.
5. Nadenken of het nodig is dat de SR toegang tot de courses

van jaar 1 heeft.
6. Informeel met Saskia Peerdeman bespreken wat

streefdatum van nieuwe wachttijd is.
Sonja 1. Stukjes jaarplan achter elkaar plakken.

Pien 1. Adviesbrief begroting versturen.
2. Poll social media keuzeonderwijs voorafgaand

keuzecoschappen.
3. Evt. update in whatsapp delen omtrent aanpassingen

jaarplan.
4. Monique Jaspers mailen omtrent Health Incubator: wat kan

de SR betekenen, is het project onder artsen bekend?
5. Voorstelstukjes op SR-site uploaden.

Pagina 6 van 7
Notulen plenaire vergadering, 02-10-2020



6. Begin december contact opnemen met Floris Wiesman
omtrent overgang CSW naar CDW.

7. Met Evrim voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.
Tycho 1. PR-plan tracking.

2. Taskforce zichtbaarheid.

Parsa 1. Taskforce zichtbaarheid.

Sophie 1. Poll social media keuzeonderwijs voorafgaand
keuzecoschappen.

Onno

Wouter

Eline

Evrim 1. SR foto’s in jaarplan toevoegen.
2. Jaarplanfilmpje bewerken.
3. Informeren CSR/FSR omtrent MI als nieuwe kiesgroep.
4. Met Pien voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.

DB 1. Vervolgstappen keuzeonderwijs en wachttijd.

Iedereen 1. Op- en aanmerkingen RvA op jaarplan verwerken voor
zaterdag 7 november 15:00 uur.

2. Voorstelstukje SR site naar Pien sturen.
3. Vragen enquête bedenken.

17. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.30 uur.
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