
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 08-02-2021

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. 2 min Notulen OTgen-SR Vaststellen

6. 2 min Notulen OTmi-SR Vaststellen

7. 5 min Updates Update

8. 1 min Mededelingen Informerend

9. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

10. 15 min Facultair strategisch plan Oordeelsvormend

11. 10 min Pauze

12. 20 min Vervolgstappen enquête Besluitvormend

13. 1 min WVTTK Informerend

14. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

15. 3 min Rondvraag Informerend

16. 5 min Evaluatie PV Informerend

17. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

18. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

19. Einde vergadering Om 20.15 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
De Raad van Toezicht (RvT) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft een antwoord
op de open brief van 1 februari gestuurd.

4. Notulen en actielijst
1. Niet

gedaan
2. Gedaan

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

1. Gedaan
2. Niet

gedaan

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

1. Niet
gedaan

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

Iedereen

De notulen van 07-02-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Notulen OTgen-SR
De notulen van 26-01-2021 zijn besproken en vastgesteld.
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6. Notulen OTmi-SR
De notulen van 27-01-2021 zijn besproken en vastgesteld.

7. Updates
- Op 1 februari was Evrim aanwezig op de Plenaire Vergadering (PV) van de Centrale

Studentenraad (CSR). Hier is besloten om in te zetten op een afronding op 1 decimaal voor
toetsresultaten in de model-OER. Verder is besloten om ook de brief over sociale veiligheid,
waar de Facultaire Studentenraad Geneeskunde mede-ondertekenaar van is,  te
ondertekenen. Voorts is het door het College van Bestuur (CvB) opgestelde profiel van
UvA-ombudsman besproken.

- Wouter was op 2 februari aanwezig bij de evaluatie van AV jaar 3. De woordenlimiet is vaak
te restrictief, waardoor heel veel tijd wordt besteed aan inkorten en minder aan echt inhoud.
Echter is dit deels expres om je te leren om beknopt te zijn met academisch schrijven. Het
probleem is dat het aantal criteria soms niet haalbaar is binnen het woordenlimiet. De
coördinatoren zullen kijken naar deze limieten voor de komende opdrachten en of ze breder
moeten worden. Daarnaast zou het behulpzaam zijn om bepaalde onderwerpen te groeperen
op basis van thema's en dan ervoor zorgen dat in elke thema groepering een student een
beoordelaar/mentor heeft. Dit wordt al in jaar 1 gedaan, waarbij je voor 5 werkgroepen en
opdrachten over wetenschappelijk schrijven 1 beoordelaar hebt die kan helpen met de
voortgang. Dit wordt door studenten ook als heel positief ervaren. Het zit nu in de pipeline
om deze groeperingen in AV jaar 2 en 3 te maken. Rubrics worden ook niet altijd op tijd
geplaatst, soms pas maar een paar dagen voor de deadline. Vanaf nu is het streef 1 week
voor de deadline. DuBa studenten hebben geen kennis van wat een PICO is en hoe je op hand
daarvan literatuur moet zoeken, dit moet worden aangekaart bij Roelof Jan Oostra, die voor
goede coördinatie tussen Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde moet zorgen.
Roostering moet ook worden verbeterd; nu krijgt de students soms de tijd om te werken aan
een opdracht in week 1 terwijl de college gerelateerd aan die opdracht pas in week 3 wordt
gegeven.

- Parsa was op 2 februari aanwezig bij de evaluatie van AV jaar 2. Er werd benoemd dat
verschillende docenten andere beoordelingen hadden gegeven. Ook docenten zelf geven
dezelfde feedback bij verschillende leerlingen, maar dan met een andere eindbeoordeling. Er
werd ook genoemd dat er soms onduidelijkheden zijn in de opdrachten, waardoor deze op
meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Docenten antwoordden hierop dat
hiervoor het discussieforum gebruikt moet worden, waarover de Jaarvertegenwoordiging
een bericht rondstuurt en een aankondiging wordt gemaakt vanuit de opleiding. Een van de
aanwezige studenten benoemde dat het vragenuur op onhandige tijden wordt gepland, maar
volgens de coördinatoren kan het niet anders.

8. Mededelingen
- Pien:

- Planning en uitleg van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) staat op de Drive.
- De meeting met Saskia Peerdeman en Hans Romijn over de juridische fusie zal

plaatsvinden op 16 maart van 17.00-18.00 uur. Als het goed is heeft iedereen een
agendaverzoek ontvangen.
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- Sarah en Tycho hebben elkaar gesproken over de taskforce zichtbaarheid. Ze gaan
inventariseren welke informatiestromen van en naar de SR er allemaal lopen.
Vervolgstappen zijn: deze ordenen, wellicht standaard opmaak voor berichten opmaken en
hoogstwaarschijnlijk een canvaspagina voor de SR proberen te bemachtigen. Meer info volgt
nog!

9. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

10. Facultair strategisch plan
Naar aanleiding van onze op- en aanmerkingen op het facultair strategisch plan heeft het

AMC op 29 januari de nieuwe, aangepaste versie van het plan naar ons gemaild. Het is nu de

bedoeling dat wij aangeven of er nog opmerkingen zijn. Deze kunnen eventueel nog aan de

orde komen in het reguliere overleg met de directie IOO, de decaan en /of de opleidingen.

Pien licht toe dat het instellingsplan voor UvA-centraal is opgesteld en dat naar aanleiding
hiervan het facultair strategisch plan is opgesteld. Het idee is dat faculteiten een specifiek,
eigen plan opstellen en niet louter kiezen welke punten uit het instellingsplan wel of niet
mee worden genomen in het facultair strategisch plan.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen over de powerpoint presentatie?

- Eline vraagt wat de mening van de opleiding omtrent keuzevrijheid is. Sarah

antwoordt dat de opleiding dit graag meer wil implementeren, maar dat het

aanbieden van minors voor bachelor geneeskunde studenten erg lastig is. Het

moment waarop bachelor geneeskunde studenten keuzeonderwijs in het curriculum

krijgen, is niet gelijk aan het moment waarop andere faculteiten en universiteiten

minors geven. Voor het aanbieden van minors zou het gehele curriculum omgegooid

moeten worden, wat niet haalbaar is. De opleiding probeert het zelf regelen van het

keuzeonderwijs in de bachelor meer te stimuleren.

- Parsa vraagt of de opleiding concrete plannen heeft om het online onderwijs te

verbeteren. Sinds de COVID-19 pandemie is het onderwijs voor de bachelor digitaal,

waarbij de kwaliteit van het online onderwijs minder is ten opzichte van het normale

(fysieke) onderwijs. Gezien het ernaar uitziet dat ook komend jaar en wellicht langer

het traditionele onderwijs niet plaats kan vinden, hoe willen ze op de lange termijn

de kwaliteit van het digitale onderwijs verbeteren? Sarah antwoordt dat middels

‘blended’ learning dit gepoogd wordt op te vangen, maar het DB zal dit onderwerp

aankaarten.
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2. Zijn er nog andere op- of aanmerkingen op de powerpoint presentatie?

- Eline en Evrim benoemen dat de semi-artsstage (SAS) niks met ‘meer’ keuzevrijheid
te maken heeft. De opleiding profileert dat het volgen van de SAS in een ander
ziekenhuis een optie van keuzevrijheid in het onderwijs is, terwijl dit al een
bestaande, vaak gekozen mogelijkheid is (ook mede doordat het AMC niet de
capaciteit heeft om alle studenten op te vangen).

- Eline vindt het facultair strategisch plan een relatief vaag plan, ze vraagt af of wij als
SR instem- of adviesrecht hebben?

- Evrim benoemt dat hij het kader van het facultair strategisch plan mist. Het huidige
plan heeft alleen toepassingen gericht op het onderwijs uitgewerkt, terwijl wij een
faculteit zijn waar niet alleen onderwijs gegeven wordt. Hij vindt dat het plan veel
mist en onaf oogt, hij vraagt zich letterlijk af waar de rest is. Hij heeft de volgende
vragen: 1) Waarom is er gekozen voor zo een smal kader (alleen onderwijs en
bijvoorbeeld geen onderzoek); en 2) Waar is de vertaalslag van het instellingsplan
naar het facultair strategisch plan? Het facultair strategisch plan is nu een abstract
document, waarvan er geen uitwerkingen van het instellingsplan in terug te zien zijn,
terwijl het instellingsplan o.a. door de opleiding zelf is geratificeerd. Sarah antwoordt
hierop dat Saskia Peerdeman meedeelde dat ze niet alle onderdelen uit het
instellingsplan konden meenemen en ze daarom voor onderwijs gekozen hebben.

- Tycho vindt dat er aan de doelen van 2021 cijfers en een routekaart gekoppeld
mogen worden. Als voorbeeld geeft hij het ‘teaching learning centre’, wanneer gaat
dat gelanceerd worden?

Samenvattend zijn de meningen over het strategisch facultair plan:
- De framing is te smal; er wordt alleen op onderwijs gefocust waarbij aandacht voor

onderzoek mist.
- Concrete doelen en deadlines missen.
- Plan mist visuele communicatievoorziening.
- Belang van socialisatie mist en dient te worden opgenomen.
- Plan moet leesbaarder worden: alle Engelse termen eruit, dient tekstdocument geschreven

te worden (in plaats van alleen een powerpoint presentatie). De powerpoint hoort de
highlights te bevatten aan welke doelen er de komende vijf jaar gewerkt gaan worden en kan
als visueel communicatieplan richting de studenten worden gebruikt, waarbij het
tekstdocument de uitwerking hiervan is.

Het DB neemt deze punten mee naar de bespreking met Saskia Peerdeman, de
terugkoppeling hiervan zal op de plenaire vergadering volgen.

11. Vervolgstappen enquête
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Tijdens deze vergadering gaan we bepalen wat de vervolgstappen van het enquêteverslag

zullen zijn. Sonja heeft de volgende mededelingen:

- Wanneer alle feedback op 10 februari is aangepast, zal zij alle verslagen

samenvoegen tot één definitief verslag.

- Vervolgens leek het Saskia Peerdeman een goed idee als we een korte toelichting

houden over de belangrijkste resultaten per opleiding. Tijdens dit vergaderstuk gaan

we bespreken hoe we deze toelichtingen gaan vormgeven.

- Ook leek het sommigen een leuk idee om infographics te maken.

Hoe willen wij het verslag samengevoegd zien? Een aantal opties:

- Per onderwerp. Dus bijvoorbeeld kopje ‘mental health’ en daaronder de resultaten

per opleiding. Dit is ook vorig jaar op deze manier gedaan en zo zie je gelijk per

onderwerp alle resultaten.

- Per opleiding en fase. Dus gewoon zoals we nu de losse verslagen hebben, maar dan

in 1 verslag.

- Wellicht bachelor en master apart per opleiding. Dus dan heb je voor Medische

Informatie (MI) ‘mental health’ en voor geneeskunde (GNK)  ‘mental health’, maar

daarin wel onderscheid maken tussen bachelor en master.

Hoe willen wij de toelichtingen geven over de belangrijkste enquêteresultaten tijdens de

vergeradering met het Opledingsteam Geneeskunde (OTgen)?

- Willen wij onze belangrijkste resultaten toelichten tijdens het OTgen-SR?

- Indien ja, geven we mondeling een toelichting? Of maken we een powerpoint

presentatie?

- Indien powerpoint: 1 sheet per opleiding met de belangrijkste resultaten?

- Wie zegt wat? Opties:

1.  Elke dossierhouder van de enquête licht zijn eigen belangrijkste resultaten toe.

2.  Één spreker voor geneeskunde en één spreker voor MI

3.  Één spreker voor alles

- Indien punt 2 of 3, wie wil dan spreker zijn?

Willen wij infographics?

- Ja

- Per opleiding en onderscheid bachelor/master? Dus 4 infographics?

- Samenvoegen tot 1 infographic?

- Indien ja, wie wil dit uitvoeren?

- Nee
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Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:
1. Zijn er nog beeldvormende vragen of aanvullingen?

Geen.

2. Welke optie vinden wij het beste/willen wij per punt?

a. Hoe willen wij het verslag vormgeven?

- Evrim, Wouter en Tycho zijn voor het indelen per opleidingsvariant, dus per

MI of GNK met bachelor en master apart. Studenten lezen toch niet alles als

geheel, dus is het handig om specifiek per opleidingscatergorie te sorteren.

Daarbij is het ook handig om voor het OTgen de bachelor en master GNK

apart uiteen te zetten.

- Sonja benoemt dat het ook mooi is om alle resultaten per onderdeel in een

oogopslag te lezen. Wouter antwoordt dat het nadeel hierbij is dat veel

onderwerpen maar een eenzijdig passend antwoord hebben. Bijvoorbeeld

het onderwerp ‘Kliniek in de bachelor’ betreft alleen bachelor GNK

studenten, CSW alleen MI studenten.

- Voor het verslag wordt gekozen voor optie 2: per opleiding en fase.

b. Willen wij een toelichting geven tijdens het OTgen? Indien ja, op welke wijze?

- Sarah vraagt of iemand bezwaar heeft om de resultaten voor het OTgen en de

lagen eronder te presenteren? Hier is niemand op tegen.

- Tycho benoemt dat het ook verstandig is om toe te lichten waar we actie

vanuit het OTgen verwachten, bij welke onderwerpen er hulp gebruikt kan

worden.

- Evrim noemt dat ook positieve enquêteresultaten toegelicht moeten worden,

zoals bijvoorbeeld de betere beoordeling van de responsiecolleges en inzet in

de COVID zorg. Voordat er over wordt gegaan op verwachtingen is het ook

goed om vanuit de SR te complimenteren.

- Sarah vraagt hoe we de resultaten willen presenteren: een iemand die alles

presenteert, of een spreker voor de bachelor en een voor master? Hier is

onenigheid over:

- Een deel pleit voor een spreker; het is een overleg en geen

spreekbeurt. Het is korter en bondiger als een iemand de resultaten

tot een geheel aan elkaar vastknoopt.

- Een deel is voor twee sprekers: de hoofdschrijvers van de verslagen

(bachelor: Wouter, master: Eline) zijn het meest betrokken bij de
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interpretatie, analyseren en verwerken van de resultaten. Zij weten

wat er in staat en voor hun is het minste werk om erover te vertellen.

- Na een stemming met 4 raadsleden voor 1 spreker, 3 raadsleden voor

2 aparte spreker voor de bachelor en master resultaten en 3

onthoudingen, wordt gekozen voor 1 spreker.

- Eline is akkoord om de spreker te zijn. Wouter gaat haar helpen met

het voorbereiden en de bachelor resultaten persoonlijk toelichten en

beknopt opschrijven.

c. Willen wij infographics? Zo ja, wie maakt ze en doen we dit voor elk verslag?

Sarah lijkt het een goed idee om de aanbevelingen en interessante

uitkomsten uit te zetten in infographics en deze te delen op social media. De

gehele raad staat achter, Evrim zal binnen een maand de infographics

vormgeven.

Concluderend zal het verslag per opleidingsvariant geordend worden. Eline zal op het
OTgen-SR de resultaten kort toelichten, waarbij ook de positieve uitkomsten benoemd zullen
worden (met complimenten!) en aangedragen zal worden op welke punten actie gewenst is.
Evrim zal binnen een maand de resultaten in infographics verwerken.

12. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

13. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

14. Rondvraag
- Evrim benoemt dat vanuit de Facultaire Studentenraad Rechten gevraagd is of er bij de

laatste tentamenweek problemen met proctorio waren? Bij de laatste tentamenweek (eind
januari) waren er geen problemen, bij de tentamens daarvoor (rond kerst) lag proctorio
eruit waardoor de tentamens niet door konden gaan.

- Sarah vraagt wie zin en tijd om op 27 februari van 11 tot 13 uur aan te sluiten bij de digitale
IMS vergadering? Evrim en Sophie kunnen.

- Wouter benoemt dat er veel aanpassingen zijn gemaakt aan de bachelor GNK en
bachelor/master MI enquête verslagen. Hij vraagt aan de CoBa en CoMI leden om allemaal
de verslagen van de commissie nog een keer na te kijken voor woensdag.

15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
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16. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe punten.

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

streefdatum van nieuwe wachttijd is.
Sonja

Pien 1. Met verkiezingspartijen en evt. commissaris onderwijs
noodzaak MI’er in de SR bespreken.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter 1. Eline helpen met voorbereiding presentatie enquête
resultaten.

Eline 1. Voorbereiden presentatie enquête resultaten.

Evrim 1. Infographics enquête resultaten.

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

Iedereen

18. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 19.56 uur.
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