
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 07-12-2020

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 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. 5 min OTgen-SR agenda vaststellen Vaststellen

9. 15 min Doel OTgen-SR bespreken Besluitvormend

5 min Pauze

10. 20 min Vakaanmeldingen Besluitvormend

5 min Pauze

11. 20 min Sociaal aspect SR Brainstorm?

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 20.35 uur

Pagina 1 van 11
Notulen plenaire vergadering, 07-12-2020



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
- Wij hebben naar de Raad van Bestuur (RvB) een adviesbrief omtrent de aanstelling van de

nieuwe opleidingsdirecteur van Geneeskunde gestuurd.
- Wij hebben naar de RvB een adviesbrief omtrent de aanstelling van een nieuw lid van de

Raad van Toezicht (RvT) gestuurd.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. a) Niet

gedaan
b) Gedaan

3. Niet nodig
4. Niet gedaan
5. Lopend
6. Niet gedaan
7. Lopend
8. Niet gedaan
9. Lopend
10. Gedaan

Sarah 1. Navragen bij Sabrine van den Bor en Patricia Griffioen
over 2 maanden vakantie in huidige master tussen
coschappen en SAS.

2. Navragen Taskforce Wachttijd:
a. Waarom communicatie omtrent loting laatste dag

verstuurd wordt + aankaarten herhaaldelijke
vertraging in communicatie.

b. Toegang wachttijders tot webmail en Canvas.
3. Uitzoeken wie benaderen voor verkrijgen SAS boekjes.
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.
9. Filmpje Mental Health.
10. Promotie SR-enquête in faculteitsnieuwsbrief.

1. Gedaan
2. Gedaan

Sonja 1. Delen enquête keuzeonderwijs in jaar 4/wachttijd
whatsapp chat.

2. SR-enquête: 1 link mogelijk?

1. Gedaan
2. Lopend
3. Gedaan
4. Lopend
5. Gedaan
6. Niet gedaan

Pien 1. Adviesbrief lid RvT versturen naar RvB.
2. Uitzoeken OER omtrent keuzeonderwijs/keuzevrijheid.
3. Monique Jaspers mailen voor DuBa MI/GNK.
4. Met Evrim voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.
5. Versturen adviesbrief t.a.v. benoeming opleidingshoofd

Geneeskunde.
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6. Promotie CoRaad van radiologie cursus delen op
Instagram.

1. Lange
termijn

2. Lange
termijn

3. Lopend
4. Niet gedaan
5. Gedaan

Tycho 1. PR-plan tracking.
2. Taskforce zichtbaarheid.
3. Filmpje Mental Health.
4. Bij Ulla Remer/Gabor Linthorst navragen delen promo

SR-enquête op Canvas.
5. Berichtje voor whatsapp groepen voor invullen enquête

keuzeonderwijs opstellen + toevoegen vraag in welk
studiejaar student zit.

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

Parsa 1. Voorstelstukje SR-site naar Pien sturen.
2. Taskforce zichtbaarheid.
3. Chef instagram promo SR-enquête.
4. Delen enquête keuzeonderwijs in jaar 2 whatsapp chat.

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

Onno

1. Gedaan Wouter 1. Delen enquête keuzeonderwijs in jaar 3 whatsapp chat.

1. Gedaan
2. Niet gedaan
3. Niet gedaan

Eline 1. Voorstelstukje SR-site naar Pien sturen.
2. Contact opnemen IJbeline (coördinator coassistenten

OLVG) voor evaluatie inzet coassistenten bij COVID.
3. Bij Monique Greve navragen delen promo SR-enquête op

Canvas.
1. Lopend
2. Gedaan
3. Lopend

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

1. Sarah
gedaan

DB 1. IMS: procedure loting coschappen bij andere faculteiten.

1. Gedaan
2. Niet gedaan

Team
promo

1. JVTs, Mikpunt, MFAS en IFMSA benaderen voor
promotieplan SR-enquête.

2. Compendium benaderen voor prijsdeal SR-enquête.
1. Lopend CoMa 1. Masterstudenten voor interview zoeken (4): 2 die

keuzeonderwijs naar voren hebben gehaald, 2 die
klinische keuzecoschappen volgen.

Iedereen

De notulen van 23-11-2020 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op 25 november hebben Pien, Sonja en Sarah een overleg met Albert Kok, Saskia Peerdeman

en Hanneke Lips gehad. Besproken is:
- Er komen twee documenten binnenkort onze kant op: het tussentijdse rapport van
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de kwaliteitsgelden en het evaluatierapport van Epicurus.
- Active learning is een belangrijke component in het Facultair Strategisch Plan.
- Er is budget voor de ludieke mental-health actie.

- De afgelopen twee weken is Evrim waar mogelijk bij de Centrale Studentenraad (CSR)
aangeschoven. Belangrijke punten die werden besproken zijn de herbenoeming van een
huidig CvB lid, het uitspreken tegen een BSA en het houden van de zachte knip (waarmee je
al aan een master kan beginnen zonder volledig bachelor). Ook is Evrim bij een overleg over
UvA Q geweest, waar een introductie werd gegeven.

- Op 24 november hebben Sarah en Sonja een overleg van het projectteam POL bijgewoond.
Besproken is:

- Met de mijnUvA app worden de faciliteiten uitgebreid. Canvas activiteiten kunnen
dan gekoppeld worden aan rooster.uva.nl, waardoor je 1 rooster krijgt.

- Cijfer registratie applicatie: voor nu alleen bij Medische Informatiekunde (MI).
Resultaten worden dan automatisch doorgezet naar SIS. Daardoor is er geen ruis
meer, het is een eenvoudige tool en de Onderwijsadministratie hoeft niet meer
handmatig cijfers in te voeren.

- Sarah en Sophie waren op 1 december aanwezig bij het coördinatorenoverleg voor de
nieuwe master. Hier is de tijdlijn voor de ontwikkeling en van start gaan van de nieuwe
master besproken. Maart 2021 zal de wetenschappelijke stage starten, vanaf september
2021 zal het klinische programma (coschappen) van start gaan. Daarnaast is ook het
onderwijsrooster besproken, dit zal een standaard repeterend programma zijn waarbij vaste
contactmomenten zijn ingepland (dinsdag hele dag, vrijdag ochtend), de rest zal zelfstudie
zijn (totaal 70% ongeveer). De MPV 2-daagse zal in een andere vorm terugkomen. Er is geen
ruimte om een “tweedaagse” te organiseren, het zal worden vormgegeven in 2 losse dagen. 1
dag zal gaan over “Goede zorg”, vergelijkbaar met de huidige MPV 2-daagse. Het andere
symposium (1 dag) zal gaan over “informatie technologie”. Ook is het beoordelingsformulier
en de manier van beoordeling besproken.

- Sophie was op 1 december aanwezig bij het affiliatie overleg. Hierbij werd stilgestaan bij het
afscheid van Henriette Scherpbier. Daarnaast is ook de verdeling van de coassistenten bij de
kindergeneeskunde besproken, er zijn extra plekken beschikbaar gekomen. Ook de invloed
van COVID-19 is besproken en de informatievoorziening op canvas. Verder kwamen ook alle
affiliates aan bod om aan te geven hoe het nu gaat op hun locatie qua bezetting van
coassistenten.

- De Commissie Master (CoMa) heeft op 3 december lopende onderwerpen besproken, zoals
het Onderwijs- en Examenreglement (OER), vakaanmelding voor de master en
wetenschappelijke stage:

- In de nieuwe master zouden studenten zich op drie momenten in de gehele master
moeten aanmelden. Dat is bij wetenschappelijke stage, keuzeonderwijs en start van
de kliniek. Als vanuit de opleiding een duidelijk communicatieplan komt (met
herinneringen) en een zeer coulant beleid voor de dupe studenten gehandhaafd
wordt, dan heeft de CoMa geen bezwaar tegen dit plan.
Verder zou een extra aanmelding toegevoegd kunnen worden voor de semi-arts
stage. Dit zou meer vrijheid bieden om het derde jaar in te richten hoe de studenten
willen. Studenten moeten niet vastgebonden zijn aan vaste startdata van het derde
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jaar.
- De conceptversie van OER 21-22 is besproken.
- Uit de evaluatie van de wetenschappelijke stage is gekomen dat studenten en

coördinatoren OnStage zeer omslachtig vinden door te vele accorderingen van beide
kanten.

- Op 7 december is Tycho aanwezig geweest bij de evaluatie van de keuzevakken (19-20).
Naar voren kwam dat de keuzevakken over het algemeen erg goed beoordeeld werden.
Coördinatoren vonden dat de studenten erg zelfstandig waren. Beter dan voorgaande jaren,
mogelijk heeft dit verband met het eerder volgen van thesis. Een enkel vak is ronduit slecht
gegeven. Dit vak is dit jaar voor het laatst gegeven. Hierdoor was er weinig mogelijk vanuit
de desbetreffende coördinator om verbetering aan te brengen. De coördinator gaat er naar
kijken hoe voorkomen kan worden dat er volgend jaar eenzelfde situatie zich kan voordoen.

6. Mededelingen
- Sonja heeft een update over de prijzen van Team Promo:

- Bachelor: 5x bioscoopbon van 15 euro, 8x horecabon van 15 euro en 2x VVV bon van
15 euro.

- Master: 5x pocket versie compendium, 5x medsocks en 5x horecabon van 15 euro.
- MI: 5x horecabon van 15 euro.

- Tycho vraagt of iedereen naar de handtekening onderaan zijn of haar mail kan kijken. Daar
staat het telefoonnummer van de SR in, terwijl we daar nu beperkt op bereikbaar zijn.

7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. OTgen-SR agenda vaststellen
Dinsdag 15 december hebben we van 17.00-17.30 uur de vergadering tussen het

Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) en de SR. Vandaag gaan we de agenda vaststellen en

de agendapunten verdelen onder de eerste en tweede sprekers.

Voorstel agenda:

1. 5 min Update mental health project

Doel: Update vanuit de SR over een mental health project waar wij mee bezig

zijn.

2. 5 min Vakaanmelding

Doel: Gedachten uitwisselen over de vakaanmelding.

3. 5 min Participatie COVID-19 zorg
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1. Wie wil eerste/tweede spreker zijn bij de agendapunten?

- Mental health: 1e spreker Tycho, geen 2e spreker.

- Vakaanmelding bachelor:, 1e spreker Wouter, 2e spreker Sonja.

- Vakaanmelding master: 1e spreker Eline, 2e spreker Evrim.

De sprekers zullen een voorbereidingsstuk voor de Plenaire Vergadering (PV) van 14

december maken. Sarah zal de agenda naar het OTgen versturen.

9. Doel OTgen-SR bespreken
Dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen gepubliceerd.

10. Vakaanmeldingen
Twee weken geleden hebben wij al gesproken over de vakaanmeldingen. Toen is

voornamelijk naar voren gekomen dat wij als SR tegen vakaanmeldingen zijn en dat wij

vinden dat de opleiding eerst het probleem met de recidivisten moet oplossen.

Aangezien er wat nieuwe opties en informatie zijn ten aanzien van de vakaanmeldingen, is

het nodig om onze mening over de vakaanmeldingen nogmaals te bespreken. Ook moeten we

onze mening vormen per fase van de opleiding, dus MI en bachelor/master Geneeskunde

(BA/MA GNK).

Sonja heeft op 30/11/2020 een overleg gehad met Floor Biemans en Bart Smaal en onze

mening over de vakaanmeldingen gedeeld. Zij deelden onze mening en gaven aan dat de

onderwijsorganisatie dat ook doet. Floor Biemans gaf aan dat ze gaat uitzoeken in hoeverre

het voor geneeskunde en MI studenten nadelig is als we er geen gebruik van maken, bijv.

wanneer geneeskunde en MI studenten zich aan willen melden voor vakken buiten onze

faculteit. In principe kan dit gewoon, maar dan moet het via de Onderwijsadministratie.

Op 1/12/2020 hebben Sarah, Sophie en Sonja een overleg gehad met Patricia Griffioen en

Sabrine. Vanuit deze hoek wordt weer benadrukt dat vakaanmelding wel echt een voordeel

heeft in de master. En dan niet voor elk EC-punt, maar voor de keuzeonderwijs,

wetenschappelijke stage en de klinische coschappen. Zo kunnen studenten zelf makkelijk

hun volgorde kiezen.

Argumenten voor en tegen per opleiding:

Bachelor Geneeskunde/MI
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- Wij blijven tegen complete vakaanmeldingen en het recidivisten/doorstromers

probleem moet intern worden opgelost doordat zij zichzelf af moeten melden voor

vakken

- Voor: als recidivisten/doorstromers vergeten zich aan te melden dan kunnen

ze alsnog het vak volgen.

- Tegen: recidivisten/doorstromers vergeten zich af te melden en dan werkt

dit systeem niet voldoende.

- Wij blijven tegen complete vakaanmeldingen en het recidivisten/doorstromers

probleem moet worden opgelost doordat zij zichzelf actief moeten aanmelden voor

vakken

- Voor: recidivisten worden momenteel voor alle vakken aangemeld, terwijl ze

soms maar 2 vakken opnieuw hoeven te doen. Als ze zich alleen daarvoor

moeten aanmelden heeft de opleiding meer zicht.

- Voor: misschien betalen recidivisten dan alleen voor deze vakken ipv voor

een half jaar/jaar. Dit is een plan dat UvA misschien wil doorvoeren (flex

studeren), maar dat is nog niet duidelijk.

- Tegen: recidivisten/doorstromers vergeten zich aan te melden en dat

verhoogt stress en zorgt voor problemen.

Master Geneeskunde

- Wij blijven tegen een complete vakaanmelding.

- Wij zijn voor een gedeeltelijk vakaanmelding, dus niet per EC, maar per grote

onderdelen dus: keuzeonderwijs, wetenschappelijke stage en de start van de kliniek.

- Voor: studenten kunnen makkelijk zelf hun keuze omtrent de volgorde

bepalen.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

Eline wil als kanttekening toevoegen dat als we voor een gedeelte vakaanmelding

voor de master zijn, studenten zelf moeten kunnen bepalen wanneer ze hun

semi-artsstage willen doen, opdat er meer keuzevrijheid in het derde masterjaar is.

Evrim voegt hieraan toe dat dit al gebruikelijk bij andere geneeskunde masters is.

2. Zijn er nog aanvullende voor- of tegenargumenten?

Er zijn geen aanvullende argumenten.

3. Wat vinden we van het geschetste probleem?
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Sonja licht toe dat Floor Biemans gaat achterhalen waarom de Universiteit van

Amsterdam vakaanmeldingen wil toepassen, tot nu toe is het niet duidelijk wat het

voordeel voor ons is. Het flexstuderen lijkt een argument voor te zijn voor het

verplichten van vakaanmeldingen, al is het niet duidelijk of de faculteit aan

flexstuderen mee wil gaan doen. Sarah antwoordt dat het onderwerp flexstuderen

voor deze discussie niet relevant is, gezien we nog niet weten of dit voor de Faculteit

der Geneeskunde gaat gelden.

4. Zijn we voor of tegen?

- Er wordt gestemd over de volgende opties:

- Optie 1: actief afmelden van doorstromers/recidivisten in de bachelor voor

vakken;

- Optie 2: actief aanmelden van doorstromers/recidivisten in de bachelor voor

vakken.

- De gehele raad stemt voor optie 2.

5. Hebben we nog aanvullende voorwaarden die aan onze mening vast hangen?

- Er moet een communicatieplan gemaakt worden waarin de deadlines voor de

aanmeldingen opgenomen zijn en op welke data herinneringen verstuurd zullen

worden. Er moet een zeer coulant beleid opgesteld worden t.o.v. studenten die zich

vergeten zijn aan te melden voor vakken, zodat zij niet de dupe van het nieuwe beleid

worden. Uiteindelijk gaat het om een handvol studenten, zij zullen dan handmatig

toegevoegd moeten worden.

- Evrim benoemt dat dit probleem zich vroeger ook voordeed: studenten die niet

aangemeld waren gingen toch toetsen maken, om vervolgens de toets geldig

proberen laten te verklaren. Hij vraagt zich af wat ons standpunt hierin gaat zijn.

Sophie antwoordt dat er vroeger überhaupt geen communicatie over het

herinschrijven was, en Eline benadrukt dat er nu dus ook een schema zal zijn waarin

per tijdsvak aangegeven staat voor welk vak je wanneer moet aanmelden.

- De vakaanmeldingen verplichten is organisatorisch voor de opleiding efficiënter. Wij

zullen als SR moeten toezien op goede communicatie en naleving van de regel dat de

kleine groep studenten die zich vergeten zijn aan te melden, toch handmatig worden

toegevoegd.

- Als SR kunnen wij de opleiding alleen adviseren over de vakaanmeldingen; wij

hebben geen instemmingsrecht.
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Concluderend is voor de bachelor besloten dat alleen recidivisten en doorstromers zich
actief moeten aanmelden voor vakken. Voor de master is de SR voor een gedeeltelijke
vakaanmelding, waarbij het gehele 3e jaar naar eigen keuze ingedeeld kan worden. Van de
opleiding wordt geacht dat zij een communicatieplan zullen opstellen en dat er een
coulancebeleid wordt gehandhaafd voor studenten die vergeten zijn zich aan te melden.

11. Sociaal aspect SR
Tijdens de evaluatie van 30 november is er besproken dat wij, als gehele studentenraad,
meer sociale contactmomenten willen inplannen naast de reguliere plenaire vergadering.
Wegens de COVID-19 pandemie is dit helaas tekort geschoten. Tijdens dit vergaderstuk
wordt er besloten hoe we dit gaan inrichten. De rest van dit agendapunt is vertrouwelijk en
wordt daarom niet in de notulen gepubliceerd.

12. WVTTK
Tycho geeft een update over het Mental Health filmpje: a.s. dinsdag wordt het filmpje
opgenomen met de studievereniging MIKpunt en MFAS, waarin iedereen in 1 minuut zijn of
haar problemen over hun mentale gezondheid zal delen. Dit filmpje zal gedeeld worden op
social media met verwijzingen naar hulporganisaties. Het filmpje zal door een professional
gefilmd en gemonteerd worden; Albert Kok heeft er geld voor vrijgemaakt. Vanuit de
opleiding zal er ook een hulpwijzer worden gemaakt, waarin duidelijk geschetst zal worden
waar studenten terecht kunnen met mentale gezondheidsproblemen.

13. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

PR: Onno benoemt dat de jaarenquête een beperkt aantal vragen heeft; hij zou graag ook de

beweegreden achter de antwoorden van de studenten willen weten en meer diepgang willen.

Hij stelt voor om door het jaar heen kleine polls te houden over onderbelichte onderwerpen

(bv. diversiteit, onderzoek doen, internationalisering, recidivisten). Deze poll is dan specifiek

gericht op de geïnteresseerden.

Tycho vindt dit een goed idee, een korte enquête geeft kracht aan de standpunten. Parsa

voegt hieraan toe dat een poll ook laagdrempelig is. Eline benadrukt dat we wel moeten

oppassen dat we niet een overkill aan enquêtes zullen delen. Het is ook belangrijk om meer

zichtbaarheid op social media te creëren door middel van bijv. informatie slides of factsheets,

zodat er niet alleen enquêtes gedeeld worden.

Sophie betwijfelt hoe betrouwbaar de opleiding een enquête van bijv. Instagram zou vinden.

Onno antwoordt hierop dat het medium niet uitmaakt; met het meest actieve platform kun je

de meeste studenten bereiken. Sarah voegt hieraan toe dat je met Instagram vaak meer

respons krijgt; het gaat om de uiteindelijke cijfers.

Er wordt bediscussieerd of er een vergaderstuk moet volgen over communicatie vanuit de

SR, maar de noodzaak wordt hier niet van ingezien. De uiteindelijke consensus is dat het
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uitzetten van een enquête/poll op social media een handige tool is, zolang het niet elke week

gebeurt.

14. Rondvraag
- Eline vraagt of het jaarplan afgedrukt kan worden, zij zou graag een exemplaar willen

bezitten ter bewaring. Sophie antwoordt dat dit mogelijk is, er is hier geld voor in begroot.
Sonja zal de drukkosten uitzoeken.

- Sophie heeft op YouTube de jaarplanpresentatie gedeeld. De presentatie is niet openbaar
voor iedereen; via een link is het filmpje toegankelijk. Pien zal deze link doorsturen.

- Tycho vraagt zich af hoe het ervoor staat met de evaluatie van Epicurus. Binnenkort zouden
we volgens Saskia iets moeten ontvangen. Tot nu heeft de SR niks vernomen.

- Sophie vraagt wat de conclusie van het USMLE is en wie dit gaat oppakken. DB zal dit
oppakken.

- Parsa vraagt of iedereen de post van de SR met de jaarenquête in zijn/haar verhaal kan op
social media.

- Tycho vraagt zich of hoe het gekomen is dat de promotie voor de jaarenquête op dezelfde
dag als de onderwijsprijs MFAS is begonnen. Sonja antwoordt dat ze niet op de hoogte was
van MFAS. Voor de volgende keer is het een idee om contact op te nemen met commissaris
onderwijs, opdat onze promo niet gelijktijdig met die van de studievereniging loopt.

15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

16. Nieuwe agendapunten
- OTgen-SR voorbespreken
- Vakantieweken zomer bepalen

17. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Agenda OTgen-SR versturen en agendapunt vakaanmelding

opsplitsen in bachelor en master.
2. Navragen Taskforce Wachttijd: waarom communicatie

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

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

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

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

deelname fysieke PV.
8. Filmpje Mental Health.
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Sonja 1. Uitzoeken drukkosten jaarplan.

Pien 1. Uitzoeken OER omtrent keuzeonderwijs/keuzevrijheid.
2. Met Evrim voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.

Tycho 1. PR-plan tracking.
2. Taskforce zichtbaarheid.
3. Filmpje Mental Health.
4. Bij Ulla Remer/Gabor Linthorst navragen delen promo

SR-enquête op Canvas.
Parsa 1. Voorstelstukje SR-site naar Pien sturen.

2. Taskforce zichtbaarheid.
3. Chef instagram promo SR-enquête.

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

Onno

Wouter

Eline 1. Rooster activiteiten maken.
2. DP voor weekendje weg in juni maken.
3. Contact opnemen IJbeline (coördinator coassistenten OLVG)

voor evaluatie inzet coassistenten bij COVID.
4. Bij Monique Greve navragen delen promo SR-enquête op

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

2. Met Pien voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.
DB

Team
Promo

1. Compendium benaderen voor prijsdeal SR-enquête.

CoMa 1. Masterstudenten voor interview zoeken (4): 2 die
keuzeonderwijs naar voren hebben gehaald, 2 die klinische
keuzecoschappen volgen.

Iedereen 1. Sprekers OTgen-SR voorbereidingsstukken maken.
2. Eline mailen welke 20e van de maand niet uitkomt.
3. DP weekendje weg invullen.

18. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.35 uur.
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