
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 04-01-2021

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 Notulen OTgen-SR vaststellen Vaststellen

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 10 min OTgen SR evalueren Evalueren

10 min Pauze

10. 15 min Adviesbrief nominaalregeling Besluitvormend

11. 1 min WVTTK Informerend

12. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

13. 3 min Rondvraag Informerend

14. 5 min Evaluatie PV Informerend

15. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

16. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

17. Einde vergadering Om 20.05 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 19:00 uur.

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

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

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Gedaan
3. N.v.t.
4. Gedaan
5. Lopend
6. Niet

gedaan
7. Lopend
8. Niet

gedaan

Sarah 1. Adviesbrief omtrent afschaffen nominaalregeling schrijven.
2. Nadenken inschakelen jurist.
3. Navragen Taskforce Wachttijd: waarom communicatie

omtrent loting laatste dag verstuurd wordt + aankaarten
herhaaldelijke vertraging in communicatie.

4. Informeel overleg Marcel Fabriek omtrent naar voren halen
keuzeonderwijs.

5. Taskforce zichtbaarheid.
6. Informeel met Saskia Peerdeman bespreken wat

streefdatum van nieuwe wachttijd is.
7. Met Sophie en Evrim SR-rekening regelen.
8. Opstellen document met definitieve regels omtrent

deelname fysieke PV.
1. Niet

gebeurd
2. Gedaan

Sonja 1. Uitzoeken delen SR-enquête na Testvision.
2. Uitzoeken drukkosten jaarplan.

1. Lopend
2. Gedaan
3. Lopend

Pien 1. Adviesbrief omtrent afschaffen nominaalregeling naar RvA
en RvB sturen.

2. Uitzoeken OER omtrent keuzeonderwijs/keuzevrijheid.
3. Met Evrim voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.

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

gebeurd

Tycho 1. Vergaderstuk OTgen nominaalregeling voorbereiden.
2. PR-plan tracking.
3. Taskforce zichtbaarheid.
4. Bij Ulla Remer/Gabor Linthorst navragen delen promo

SR-enquête op Canvas.
1. N.v.t.
2. Lopend
3. Lopend

Parsa 1. Voorstelstukje SR-site naar Pien sturen.
2. Taskforce zichtbaarheid.
3. Chef instagram promo SR-enquête.

1. Lopend Sophie 1. Met Evrim en Sarah SR-rekening regelen.

Onno

Wouter
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1. N.v.t.
2. Niet

gebeurd

Eline 1. Contact opnemen IJbeline (coördinator coassistenten OLVG)
voor evaluatie inzet coassistenten bij COVID.

2. Bij Monique Greve navragen delen promo SR-enquête op
Canvas.

1. Lopend
2. Lopend

Evrim 1. Met Sophie en Sarah SR-rekening regelen.
2. Met Pien voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.

DB

Iedereen

De notulen van 14-12-2020 zijn besproken en vastgesteld.

5. Notulen OTgen-SR agenda vaststellen
De notulen van het OTgen-SR van 15-12-2020 zijn besproken en vastgesteld.

6. Updates
Op 17 december is Onno aangeschoven bij een presentatie omtrent internationalisering
waarbij gediscussieerd is over het nieuwe plan om draagvlak te creëren binnen het AMC en
de opleiding. Dit is een ambitieus groot plan gedreven door o.a. Erik Beune, Jos Bramer,
Saskia Peerdeman. Jan-Hindrik Ravesloot heeft ook deelgenomen. Het idee is om in de
opleiding in elk blok in ieder geval een deel internationalisering te stoppen, zei het via
gastcolleges, samenwerking met buitenlandse studenten op afstand of door middel van
stages. Het plan spant 5 jaar en is nog in de conceptfase. De betrokken groep zal steeds
groter worden met als einddoel een symposium aan alle studenten.

7. Mededelingen
- Sarah vermeldt dat morgen de TAQT training van 18 tot 20 uur is.
- Sonja heeft de kosten voor het drukken van het jaarplan uitgezocht. De kosten voor 15 stuks

bedragen rond de 50 euro. Sophie antwoordt dat er genoeg budget voor het afdrukken is.

8. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

9. OTgen-SR evalueren
Op 15 december 2020 was er een vergadering tussen het Opleidingsteam Geneeskunde
(OTgen) en de Studentenraad (SR). De evaluatie is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de
notulen gepubliceerd.

10. Adviesbrief nominaalregeling
We zijn om advies gevraagd aangaande de uitfasering van de nominaalregeling, wat we de

vorige vergadering oordeelsvormend hebben besproken. Naar aanleiding hiervan heeft
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Sarah een adviesbrief opgesteld. Deze gaan we doornemen, wijzigingen doorvoeren en de

brief vaststellen. De inhoudelijke bespreking van de adviesbrief is vertrouwelijk en wordt

daarom niet in de notulen gepubliceerd.

De SR stemt over de volgende motie:

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde keurt de definitieve versie van

de adviesbrief omtrent uitfasering van de nominaalregeling goed”

Met 10 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen blanco en 0 onthoudingen wordt de

motie ingestemd. De opmerkingen van de Raad van Advies zullen worden meegenomen in de

adviesbrief, mochten er grote wijzigingen of punten worden aangekaart, zal Sarah deze op

de volgende Plenaire Vergadering (PV) bespreken. Vervolgens zal Pien de adviesbrief naar

het OTgen versturen.

11. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

12. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Geen.

13. Rondvraag
- Sarah heeft de volgende vragen:

- Of het qua tijdspad nog gaat lukken om MI als kiesgroep op te stellen?
Evrim gaat er deze week induiken.

- Of het idee is om de komende PV’s verschillende punten uit het jaarplan op de
agenda te zetten met als doel de raad up te daten over de stand van zaken?
Tycho antwoordt dat de updates ook op commissievergaderingen (CoMi, CoBa en
CoMa) besproken worden. Mochten er updates zijn (bijv. over overkoepelende
thema’s) die interessant zijn voor de gehele raad, breng deze vooral in.

- Vanuit Hans Romijn kwam het idee om ter bevordering van de Mental Health en
socialisering van eerstejaars ‘speeddaten’ te organiseren. Het idee is dan dat
studenten zich aanmelden en willekeurig in groepjes van 3 of 4 studenten met een
medisch specialist worden geplaatst. Zij vraagt zich of hoe de raad hierover denkt?
Evrim antwoordt dat wij dienen als advies- en niet als uitvoerend orgaan, hij stelt
voor om dit project bij bijvoorbeeld de studieverenigingen MFAS neer te leggen. Eline
stelt voor om eventueel de CoRaad hiervoor te vragen. Sophie antwoordt echter dat
zij intern al besloten hebben geen digitale speeddaten met specialisten te
organiseren, omdat ze een lage opkomst verwachten. Concluderend zal de SR het
speeddaten niet zelf organiseren, maar de MFAS benaderen met de vraag of zij
geïnteresseerd in de uitvoering zijn.

- Sophie heeft de volgende vragen:
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- Wanneer de uitslag van SR-enquête bekend is?
Sonja antwoordt dat we een dezer dagen het rapport met de uitslagen zullen
ontvangen, en deze verder zelf moeten uitwerken. De enquête sluit vanavond, straks
zal een laatste promotiebericht eruit gestuurd worden.

- Ze stelt voor om kritisch te kijken of vergaderen nodig is bij korte agenda’s, en of het
niet efficiënter is om agendapunten dan vooruit te schuiven?
Sarah vindt het een goede vraag om te kijken naar of vergaderen elke week nodig is;
deze week moest de adviesbrief echter goedgekeurd worden. Onno antwoordt dat
adviesaanvragen ook per mail of digitaal via de Drive/whatsapp afgehandeld kunnen
worden, hij is het eens met het sentiment van Sophie. Eline benadrukt dat tijdens de
groepsevaluatie wel is besproken dat er weinig contact onder de raadsleden is, en zij
vindt de wekelijkse vergadering ook belangrijk omdat we dan elkaar weer zien. We
moeten ook opletten dat we geen contact verliezen. Sophie weerlegt echter dat de PV
niet bijdraagt aan het elkaar ‘gezellig’ spreken; we kunnen dan beter iets digitaals
organiseren ter bevordering van de socialisering. Onno benoemt dat we ook meer
tijd kwijt zijn aan de formaliteiten (post in/uit, updates etc.) in plaats van effectief te
vergaderen; hij stelt voor om bij korte agenda’s deze onderdelen over te slaan en
alleen inhoudelijk de vergaderstukken te bespreken. Sarah neemt deze
overwegingen mee, en mochten raadsleden een PV overbodig vinden, kunnen zij dit
ook bij haar aankaarten.

14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

15. Nieuwe agendapunten
Geen.

16. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Concept doorgeefluik tijdens OTgen-SR.

2. Taskforce zichtbaarheid.
3. Informeel met Saskia Peerdeman bespreken wat

streefdatum van nieuwe wachttijd is.
4. Met Sophie en Evrim SR-rekening regelen.
5. Opstellen document met definitieve regels omtrent

deelname fysieke PV.
Sonja

Pien 1. Adviesbrief omtrent nominaalregeling versturen naar
OTgen.

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

2. Taskforce zichtbaarheid.
Parsa 1. Taskforce zichtbaarheid.
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Sophie 1. Met Evrim en Sarah SR-rekening regelen.

Onno

Wouter

Eline

Evrim 1. Met Sophie en Sarah SR-rekening regelen.
2. Met Pien voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.

DB

Iedereen

17. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 19.40 uur.
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