
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 09-11-2020

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Evrim Hotamis

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 Adviesbrief begroting laatste versie Besluitvormend

9. 5 min Bijbaantje modules wachttijd Besluitvormend

5 min Pauze

10. 20 min Keuzeonderwijs in de nieuwe definitie van wachttijd Besluitvormend

5 min Pauze

11. 15 min Promoprijzen 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 20:20 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 adviesbrief t.a.v. de conceptbegroting van de Faculteit der Geneeskunde voor 2021 zal na
de Plenaire Vergadering (PV) verstuurd worden.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Lopend
3. Gedaan,

moet CDW
zijn

4. Niet
gedaan

5. Lopend
6. Lopend

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.
1. Gedaan,

staat op
Drive

Sonja 1. Stukjes jaarplan achter elkaar plakken.

1. Wordt na
PV
verstuurd

2. Niet
gedaan

3. Gedaan
4. Gedaan
5. Lopend
6. Lange

termijn
7. Lopend

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.
6. Begin december contact opnemen met Floris Wiesman

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

1. Lange
termijn

2. Lopend
3. Lopend

Tycho 1. PR-plan tracking.
2. Taskforce zichtbaarheid.

1. Lopend Parsa 1. Taskforce zichtbaarheid.

1. Niet
gedaan

Sophie 1. Poll social media keuzeonderwijs voorafgaand
keuzecoschappen.
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Onno

Wouter

Eline

1. Gedaan
2. Niet

gedaan
3. Gedaan,

officiële
reactie

4. Lopend

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.

1. Gedaan DB 1. Vervolgstappen keuzeonderwijs en wachttijd.

1. Niet alles
verwerkt

2. Niet
iedereen
gedaan

3. Lopend

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.

De notulen van 02-11-2020 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Sonja en Sarah hebben op 06-11-2020 een afspraak gehad met de studentenvereniging

Spoedeisende Hulp Studenten Organisatie (SEHSO). Een bestuurslid van de SEHSO wilde
kennismaken en laten weten dat dit project is gestart. We hebben besproken wat we voor
elkaar kunnen betekenen; de SEHSO kan niet veel voor de Studentenraad (SR) betekenen,
maar de SR wel voor SEHSO in de zin van helpen bij welke gremia/persoon zij terecht
kunnen. Voor de rest hebben wij het bestuurslid erop gewezen dat ze het best terecht
kunnen bij de studievereniging Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten (MFAS).

- Op maandagmiddag 02-11-2020 waren Pien, Sarah, Sonja, Tycho en Eline aanwezig bij het
overleg van Opleidingscommissie (OC) van de opleiding Geneeskunde. Aan de SR werd
gevraagd wat hun plannen komend jaar zijn. Dit heeft de SR toegelicht.

- Door de herstart van de nieuwe master is er een leegloop rond einde 2021. Het OLVG gaat
volgende week (vanaf 9 november) starten met coassistenten die participeren in de
COVID-19 zorg. Coassistenten worden voor een week gekoppeld aan de verpleegkundigen.
Dit geldt voor de eerste IHK’s (kind, chirurgie, interne).

- Eline heeft op 05-11-2020 het crisismasteroverleg bijgewoond. In de VU zijn er klachten
binnengekomen van studenten die vinden dat medische leerdoelen niet wordt behaald bij
het participeren in de COVID-19 zorg.

- Parsa heeft op 06-11-2020 een gesprek gehad met Ilya Swets en Jeanine Suurmond omtrent
diversiteit in zowel AMC als specifiek de opleiding geneeskunde. Er werd o.a. enkele ideeën
besproken die ze hadden over hoe het AMC diverser zou kunnen zijn. Ook hebben ze
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gevraagd of Parsa kon deelnemen aan de maandelijkse diversiteit gesprekken; hij zal hierbij
aanwezig zijn. Daarnaast werd er gevraagd of er twee of drie vragen in de studentenenquête
van de studentenraad kon worden opgenomen omtrent diversiteit en discriminatie op de
studie.

- De iRAT van de eerstejaars geneeskunde studenten werd op 05-11-2020 besproken, waar
Parsa aan deel heeft genomen. Daar kwam ook een filmpje van de VU ter sprake die perfect
zou demonstreren hoe proctorio werkt. Er werd gevraagd of de studentenraad een student
zou kunnen werven die een soortgelijk filmpje zou willen maken, maar dan voor de UvA
geneeskunde studenten. Het is niet meer nodig om een student te werven; het filmpje is al
opgepakt door Hadeer Fawzy.

- Wouter was 06-11-2020 aanwezig bij de MAM02 evaluatie van Medische Informatiekunde
(MI). Er was een zeer lage opkomst voor de (digitale) enquête, 5/34. De colleges waren te
lang (4 uur), en hadden niet genoeg pauzes. Om zo lang online college te volgen vinden
studenten heel lastig. Vanaf nu zal er elk uur een kwartier pauze komen. De colleges en
canvas pagina waren goed georganiseerd. De beschrijving van de opdrachten was nogal
wisselend in duidelijkheid. De begeleiding van de opdrachten wisselde ook veel in kwaliteit.

- Op 05-11-2020 waren Pien, Sarah en Eline aanwezig bij het OC overleg van de opleiding
Medische Informatiekunde. Vanuit de SR en de OC zijn de verwachting uitgesproken wat wij
beiden dit jaar zouden willen veranderen. Er is uitgekomen dat wij een keer per maand kort
willen afspreken om elkaar op te hoogte te stellen van elkaars plannen. Verder heeft de OC
gevraagd voor nauw contact tijdens de Onderwijs- en Examenreglement (OER) periode en
als er op- of aanmerkingen zijn wat betreft de OER, dit op tijd aan te kaarten.

6. Mededelingen
- Pien heeft een update over het jaarplan gegeven:

- De Commissie Master zorgt ervoor dat morgen (woensdag 10-11-2020) 23:59 uur
alle stukken af zijn.

- Voor de Commissie Bachelor staan er nog opmerkingen bij de volgende stukken:
discussieforum en minor bachelor geneeskunde.

- Namens Wouter voor de Commissie Bachelor: mocht je iets willen vragen/weten om je
dossiers etc. goed te kunnen uitvoeren, voeg dat toe aan de bachelor enquête planning
document.

7. Vaststellen agenda
Voor het agendapunt ‘Adviesbrief begroting laatste versie’ wordt de tijd verlengd van 5 naar
10 minuten.

8. Adviesbrief begroting laatste versie

Vorige PV hebben we een voorlopige versie vastgesteld. Deze week gaan we de definitieve

versie van de brief bespreken, die ontstaan is a.d.h.v. de opmerkingen van de Raad van

Advies (RvA). De volgende aanpassingen worden nog in de definitieve adviesbrief

opgenomen:
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- SR zou graag willen zien dat toegang tot CDW begin 2021 gerealiseerd is.

- Budget voor studie- en studentenverenigingen bij socialisering.

- Advies is ‘negatief tenzij’ aan de voorstellen worden voldaan.

De SR stemt over de volgende motie: “De Facultaire Studentenraad der Faculteit der

Geneeskunde keurt de definitieve versie van de adviesbrief begroting goed’’

Met 9 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen 0 blanco stemmen wordt de motie

ingestemd. Pien zal de definitieve versie naar de Raad van Bestuur (RvB) sturen.

9. Bijbaantje modules wachttijd

Volgens het Huishoudelijk Reglement dienen andere taken van raadsleden die kunnen

overlappen met de studentenraad bekend gemaakt te worden aan de raad.

Ter invulling van de wachttijd heeft de SR samen met Saskia Peerdeman gekeken naar een

aantal modules voor in de wachttijd die studenten dan gratis mogen volgen. Echter heeft

Saskia Peerdeman gevraagd of er een student is die gedurende dit jaar bereid is om als

bijbaantje een aantal dingen rondom de modules te regelen, zoals de inschrijfprocedures en

het benaderen van de faculteiten. ‘Gedurende het hele jaar’ omdat de keuzemodules

meerdere keren gegeven worden en het regelen elke keer hetzelfde proces zal zijn.

De werkzaamheden:

Het betreft primair, het proces aanmelden voor onderwijs wat kosteloos wordt aangeboden

door Faculteit der Geneeskunde in de wachttijd van de studenten.

Op dit moment worden de laatste punten op de I gezet m.b.t. de contracten van de

onderwijsinstellingen, de startdata en daarmee de aanmelddeadlines, aantal plaatsen, de

kosten (die door de Faculteit der Geneeskunde worden betaald aan de opleidingen), maar

ook de spelregels om het onderwijs te volgen.

De communicatieadviseur van het wachttijd platform is gevraagd alvast te starten met het

schrijven van complementerende teksten en het inrichten van de daarbij behorende

webpagina's op het wachttijd platform. Daarnaast is een student gevraagd in Google forms

een formulier te bouwen zodat de studenten die onderwijs willen volgen m.b.v. het formulier

in 1 keer volledig alle benodigde gegevens voor de 'externe' onderwijsinstelling aanlevert.

Tot slot is het natuurlijk zo dat we nu een grote bulk studenten hebben die in hun wachttijd

zitten en mogelijk gebruik willen maken van deze optie, er wordt dus een eerste grote hoos
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verwacht. Als die hoos eenmaal is weggewerkt, dan zijn er respectievelijk elke 2 weken

(oude master) dan wel elke 3 weken een nieuwe groep studenten die mogelijk gebruik

willen maken van deze mogelijkheid, maar ook de tekst met de juiste instructies en het

momentum in tijd, moet nog verder uitgedacht worden.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- Tycho vraagt per wanneer dit bijbaantje zal starten. Het plan is zo snel mogelijk, de

keuze modules zullen worden aangeboden voor de huidige studenten in hun

wachttijd.

- Wouter vraagt als Sophie deze positie aanneemt, in hoeverre zij zelf bepaalt wat er

gebeurt of dat ze alleen de uitvoerder van de ideeën zal zijn. Sarah antwoordt dat ze

waarschijnlijk ook inspraak bij het proces zal hebben en mede-ontwikkelaar zal zijn.

- Eline vraagt of wij als SR ons nog kunnen uitspreken over het proces indien er zich

problemen zouden voordoen. Zij vraagt of er geen belangenverstrengeling is als wij

het niet eens zijn met de koers die opleiding opgaat omtrent de modules en daar

kritiek op zouden uiten terwijl Sophie als SR-lid ook betrokken is bij het proces.

Sonja antwoordt dat ze dit zal melden bij Floor Biemans en Saskia Peerdeman, zodat

zij over deze mogelijkheid geïnformeerd zijn; mochten wij als SR twijfels over het

proces hebben, zullen wij dit ongeacht Sophie’s positie aankaarten.

2. Zijn er voor- of tegenargumenten?

Er zijn geen voor- of tegenargumenten.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt over de mogelijkheid voor

Sophie om de werkzaamheden bij Floor Biemans omtrent de modules voor in de wachttijd

aan te nemen.

Met 8 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 1 onthouding en 0 blanco stemmen wordt de motie

ingestemd. Sophie kan het bijbaantje omtrent de modules in de wachttijd aannemen.

10.Keuzeonderwijs in de nieuwe definitie van wachttijd

Dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen gepubliceerd.

11.Promoprijzen
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Op 7 december gaat de enquête van start, waarin wij de meningen van studenten

verzamelen om te inventariseren hoe we ervoor staan en wat de belangrijkste

verbeterpunten zijn.

We willen  natuurlijk zoveel mogelijk studenten zover krijgen de enquête in te vullen en hun

mening over de gang van zaken op het AMC met ons te delen. Om dat doel te bereiken is de

taak aan ons om de enquête zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De enquête wordt gemaakt

in EvaSys en wordt digitaal ingevuld.

In 17/18 en 18/19 viel de enquête tijdens Sinterklaas. Om die reden deelden men bij de

vorige edities chocoladeletters uit aan alle mensen die de enquête hadden ingevuld. Dit

vergaderstuk is bedoeld zodat iedereen zijn/haar visie kan uiten.

Hoogstwaarschijnlijk is het voor ons niet mogelijk om dit jaar op plein J te staan en mensen

aan te moedigen om de enquête in te vullen.  Daarom lijkt het ook onwaarschijnlijk dat wij

op plein J kunnen staan en gelijk bijv. snoep of iets dergelijks kunnen geven aan mensen die

het invullen. Dit maakt dat we een ander goed digitaal plan moeten maken, omdat anders er

een grote kans is dat weinig mensen dit jaar de enquête zullen invullen.

Aantal ideëen:

- Omdat onze enquête dit jaar in het nieuwe jaar eindigt, zouden we bijvoorbeeld

kunnen denken aan een aantal ‘nieuwjaarspakketten’ te versturen naar het

huisadres.

- Ook kunnen we denken aan drie soorten prijzen; bijv. hoofdprijs pakket 5

compendium pocket versies, medium prijs pocket versie naar keuze en laatste prijs

bol.com cadeau kaart.

Het lijkt Sonja moeilijk om iedereen een klein cadeautje te geven voor het invullen van de

vragenlijst. Aangezien we dan naar heel veel adressen bijv. een chocoladeletter of iets

dergelijks  moeten sturen.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- Parsa vraagt hoe we de woonadressen van de studenten willen verzamelen. Hij denkt

dat studenten het gedoe vinden om aan het einde van de enquête hun gegevens in te

vullen.  Hij benadrukt dat we moeten oppassen voor extra stappen, omdat studenten

dan minder gemotiveerd worden om de enquête te maken. Het idee is om alleen de

winnaar te benaderen voor zijn, haar of diens adres.
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- Tycho vraagt wat vorig jaar de respons op de enquête was. Onder de

bachelorstudenten waren er 255 studenten, bij de master 150.

- Eline stelt voor om voor de bachelor- en masterstudenten aparte cadeaus te verloten.

2. Willen we iedereen een cadeautje geven, of liever iets waardevols verloten onder alle

deelnemers (of een tussenoplossing)?

- Eline pleit voor het verloten van een groot cadeau; er is geen budget om allemaal

kleine cadeautjes te versturen. Sonja stelt voor dat de cadeaus eventueel opgehaald

kunnen worden bij de SR-kamer. Dit idee wordt van tafel geschoven; door de Corona

pandemie is er niemand van het DB dagelijks in de kamer aanwezig, zijn studenten

niet op de faculteit aanwezig en wil je groepsvorming voor de SR-kamer voorkomen.

- Parsa stelt voor om 3 grote prijzen, en 15 kleine prijzen te verloten.

- Tycho stelt voor om naast grote prijzen, kleine prijzen te geven aan de eerste 50

reagerenden.

Gezien de tijd wordt besloten dit vraagstuk te verplaatsen naar een volgende PV. Team

promo zal dan een concreet plan met mogelijke prijzen opstellen waaruit de raad kan kiezen.

12. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

13. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

14. Rondvraag
- Pien vraagt of de raadsleden hun woonadres voor woensdag persoonlijk naar haar kunnen

whatsappen. We zullen van het AMC een kerstpakket ontvangen, Pien zal de adressen van de
SR-leden mailen. Mocht het adres waar je het kaartje van het dagelijks bestuur op hebt
ontvangen kloppen, dan hoef je niet aan Pien je woonadres door te geven.

- Sophie heeft vernomen dat coassistenten de beoordelingsboekjes voor de semi-artsstage
nog niet hebben ontvangen. Dit probleem zou door de onderwijsadministratie verholpen
zijn, maar coassistenten blijken nog steeds geen beoordelingsboekje te hebben gekregen.
Sarah zal hier achteraan gaan.

- Op de SR site zijn de persoonlijke fotos nog niet upgeload en zijn er nog verwijzingen naar
raadsleden van vorig jaar. Pien zal dit aanpassen.

- Onno vraagt of het plan om eens per drie weken fysiek te vergaderen nog doorgaat i.v.m.
huidige Corona-maatregelen. Sarah antwoordt dat er online vergaderd zal worden totdat de
theaters weer open zullen gaan. Onno wil graag deze kwestie eerst intern bespreken, om
regels aan de fysieke vergaderingen te stellen en gezamenlijk de afweging te maken of het in
de huidige situatie verstandig is.

Pagina 8 van 10
Notulen plenaire vergadering, 09-11-2020



15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

16. Nieuwe agendapunten
Fysiek vergaderen.

17. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Navragen taskforce Wachttijd waarom communicatie

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

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

3. Uitzoeken wie benaderen voor verkrijgen SAS boekjes.
4. Taskforce zichtbaarheid.
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. Rol van SR bij twijfels omtrent proces keuze modules met

Floor Biemans en/of Saskia Peerdeman bespreken.
Pien 1. Uitzoeken OER omtrent keuzeonderwijs/keuzevrijheid.

2. SR site: voorstelstukjes, persoonlijke foto’s, aanpassen
namen.

3. Enquête/poll keuzeonderwijs delen op social media.
4. Begin december contact opnemen met Floris Wiesman

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

Tycho 1. Enquête keuzeonderwijs naar voren halen.
2. PR-plan tracking.
3. Taskforce zichtbaarheid.

Parsa 1. Taskforce zichtbaarheid.

Sophie 1. Enquête/poll keuzeonderwijs delen op social media.

Onno

Wouter

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

Evrim 1. Jaarplanfilmpje bewerken.
2. Met Pien voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.

DB
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Iedereen 1. Op- en aanmerking jaarplan verwerken.
2. Voorstelstukje SR site naar Pien sturen.
3. Vragen enquête bedenken.

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