
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 12-10-2020

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. 10 min OTmi-SR agenda vaststellen Besluitvormend

5 min Pauze

9. 20 min Zij-instroom geneeskunde Oordeelsvormend

5 min Pauze

10. 15 min Jaarplan definitieve versie en filmpjes 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 20:20 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
- Vanuit de Studentenraad (SR) hebben we een mail naar alle genodigden van de

jaarplanpresentatie gestuurd waarin we een update over de nieuwe invulling hebben
gegeven.

- Vanuit de SR hebben we dhr. Ravesloot een antwoord gestuurd op zijn mail betreffende het
neerleggen van zijn functie als opleidingsdirecteur.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Gedaan
3. Gedaan
4. Gaat Sophie

eerst
uitzoeken

5. Gedaan
6. Niet

gedaan

Sarah 1. Jaarplan stuk duurzaamheid schrijven.
2. Uitzoeken externe locatie PV.
3. Uitzoeken qua kosten wat onder de verantwoordelijkheid

van de UvA of van AMC valt.
4. SR-rekening regelen met Sophie.
5. Uitzoeken of wachttijd maatregelen voorgelegd zijn aan

NFU.
6. Uitzoeken wat startdatum van nieuwe wachttijd plan is.

1. Niet meer
nodig

Sonja 1. Dhr. (Hotze) Lont benaderen voor enquête Mental Health.

1. Gedaan
2. Gedaan
3. Gedaan
4. Gedaan
5. Gedaan,

niet
kunnen
vinden

Pien 1. Alle genodigden mailen dat het jaarplan wordt uitgesteld +
wat de invulling van de digitale jaarplanpresentatie wordt.

2. Oude SR (‘19-20’) deadline voor filmpjes jaarplan laten
weten.

3. Affiliatie Overleg (Caroline Helling) mailen dat we niet
aanwezig kunnen zijn.

4. Update in zakelijk delen over de deadline van de final
versie van het jaarplan + schema wie/wat nog doen.

5. Uitzoeken begroting onderzoek van vorig jaar.
1. Gedaan
2. Lange

termijn

Tycho 1. Uitzoeken kosten extern bedrijf voor professionalisering
jaarplanfilmpje.

2. PR plan tracking.
1. Lopend Parsa 1. Mokken bestellen.

1. Gedaan
2. Niet

gedaan

Sophie 1. Contact opnemen met projecthouders Buddyproject.
2. SR-rekening regelen met Sarah.

Onno
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Wouter

1. Gedaan
2. Heeft

Sophie
gedaan

Eline 1. 10 oktober bericht + enquête Mental Health delen op social
media accounts.

2. Contact opnemen met projecthouders Buddyproject.

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

gedaan
5. Gedaan

Evrim 1. Draaiboek voor jaarplanfilmpje maken.
2. IFMSA benaderen of ze de post en enquête van Mental

Health op hun social media accounts willen delen.
3. Enquête Mental Health vormgeven.
4. Sarah mailen welke onderwerpen onder ontevreden

studenten spelen.
5. Lay-out jaarplan stukken.

1. Niet
gedaan

DB 1. Toegang tot amc-mail voor wachttijders regelen.

1. Gedaan
2. Lopend
3. Gedaan

Iedereen 1. PDF jaarplan definitief klaar uiterlijk zaterdag 15.00 uur.
2. Voor 11 oktober design mok naar Parsa sturen.
3. Niet ingeschreven SR-leden: proberen inschrijven

profileringsfonds.

De notulen van 05-10-2020 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op 9 oktober was Evrim aanwezig bij het evaluatiegesprek voor het honoursprogramma.
- Op 5 oktober heeft Tycho de werkgroep ‘toetsing tijdens Corona’ bijgewoond. Besproken is

dat er haken en ogen zitten aan proctoring.
- Op 9 oktober heeft Parsa de werkgroep ‘toetsing tijdens Corona’ bijgewoond. Besproken is

hoe proctorio tot nu toe wordt gezien door studenten.
- Op 12 oktober heeft Parsa de werkgroep ‘toetsing tijdens Corona’ bijgewoond. De brief van

derdejaars studenten werd besproken, waarin ze hun problemen met proctorio opgesomd
hebben. Alle punten zijn afgegaan.

- Op 12 oktober heeft Wouter de vakevaluatie van MAM09 bijgewoond. Besproken was de
hoge werkdruk en wat studenten stimuleerde om hard te werken. Studenten vonden het een
interessant vak, wat samen met de werkdruk leidde tot goede resultaten. De studenten
vonden het breed aanbod van project onderwerpen een grote pluspunt van dit vak, doordat
ze zich konden verdiepen in wat hun interresseerden. In het algemeen zijn studenten zeer
tevreden over dit vak, met als enige aandachtspunten dat de werkdruk te hoog was en dat
het te moeilijk was. Floris Wiesman (de coördinator) wil het niveau van dit vak niet verlagen
volgend jaar.

6. Mededelingen
- Sarah heeft meerdere mededelingen:

- Stan Driessen is verkozen als nieuwe voorzitter van de Raad van Advies (RvA).
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- Er bestaat geen reglement betreffende de scheiding van kosten van de UvA en het
AMC.

- De Onderwijs- en Examenreglement (OER) komt eraan.
- SR-leden die in hun wachttijd zitten, zullen hun UvA beurs vanuit het AMC vergoed

krijgen.
- We mogen een externe locatie voor de PV huren op kosten van het AMC uit het potje

Corona. Dit onderwerp komt volgende week op agenda.

7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. OTmi-SR agenda vaststellen
Op woensdag 21 oktober hebben we van 14.00-14.30 uur de vergadering tussen het

Opleidingsteam Medische Informatiekunde (OTmi) en de SR. Vandaag gaan we de agenda

vaststellen en de agendapunten verdelen onder eerste en tweede sprekers.

De voorstel agenda is als volgt:

1. 5/10 min Stand van zaken MI-X ontwerpsessies jaar 3

Doel: Bij eerste ontwerpsessie van MI-X jaar 3 waren er wat

verschillen tussen de coördinatoren wat betreft het aantal leerdoelen

en eindtermen. Informeren naar de aankomende ontwerpsessie

(maandag 26 oktober) en hoe het de coördinatoren af gaat.

2. 5/10 min Stand van zaken health incubator

Doel: Er is voor zover wij weten geen website en ook geen kamer. Er

was ooit een ruimte gehuurd bij de start van dit project, maar die is

ruim twee jaar terug opgeheven. Graag horen wij een stand van zaken

omtrent de health incubator.

3. 5/10 min Stand van zaken Centrale Studenten Werkplek (CSW)

Doel: Het is de bedoeling dat einde van het jaar CSW eruit gaat en alle

studenten op CDW kunnen (waarop EPIC wordt afgeschermd). CSW

wordt in de lucht gehouden totdat iedereen is overgestapt.

Informeren naar hoe het er nu mee staat, ook in combinatie met

COVID-19 en de hierdoor verplichte thuisstudie.

1. Wie wil eerste/tweede spreker zijn bij de agendapunten?

- 1e agendapunt: 1e spreker Pien, 2e Wouter.

- 2e agendapunt: 1e spreker Parsa, 2e Pien.
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- 3e agendapunt: 1e spreker Wouter, 2e Tycho.

De sprekers zullen voor de PV van 19 oktober voorbereidingsstukken maken. Sarah zal de

agenda naar het OTmi en de SR versturen.

9. Zij-instroom geneeskunde
Dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen gepubliceerd.

10. Jaarplan definitieve versie en filmpjes
Het jaarplan is af en in een PDF in de lay-out gezet. We gaan nog een keer door het bestand

om te kijken of er nog wat aangepast moet worden, zodat het naar de RvA doorgestuurd kan

worden.

Voor de filmpjes lijkt het te duur om een extern bedrijf hiervoor in te huren. Evrim stelt het

volgende voor de filmpjes voor:

1. Een lang filmpje, waarin we de presentatie geven zoals we normaal/fysiek ook

zouden doen. Sarah gaat op een mooie plek staan, krijgt een camera op zich en doet

haar verhaal. De commissievoorzitters ook.  In de montage plakken we slides erbij.

2. We maken per studierichting een filmpje van maximaal 60 seconden. Dit zijn filmpjes

die we op de instagram kunnen delen, zonder dat ze Instagram TV filmpjes worden.

Daar kunnen we een aantal dingen mee doen. Weer Sarah die praat met gemonteerde

‘slides’, maar misschien is het ook leuk om illustraties op een whiteboard te maken.

Qua materiaal zou het fijn zijn als er met een spiegelreflexcamera gefilmd kan worden, het

liefst 60fps. Meestal hebben die camera’s ook een microfoon, maar er moet even gekeken

worden naar de kwaliteit ervan. De International Federation of Medical Students

Associations (IFMSA) heeft een microfoon die op een spiegelreflexcamera kan, die we

eventueel zouden kunnen lenen. Een goede systeemcamera is ook een optie (een vlogger

camera).

Evrim zou de filmpjes kunnen monteren, maar hij is de aankomende week op vakantie.

Kortom zullen we de volgende filmpjes maken: een ‘presentatie’-filmpje en een aantal

ludieke filmpjes per studierichting voor op de sociale media accounts.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?
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Wouter vraagt of we voor de korte filmpjes 1 kort filmpje voor alle studierichtingen

of per studie een kort filmpje maken. We zullen per opleiding een filmpje maken; dus

3 korte filmpjes in totaal (bachelor MI, bachelor GNK, master GNK).

2. Zijn er nog op- of aanmerkingen op het jaarplan?

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

3. Zijn er nog op- of aanmerkingen op de lay-out?

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

4. Zijn er nog op- of aanmerkingen over de plan de campagne filmpjes?

Pien lijkt het leuk om de korte filmpjes te maken zoals Sophie deze had gemaakt voor

het promotiefilmpje van Partij MFAS. Het programma waarmee het promotiefilmpje

mee werd gemaakt, kost rond de 30-40 euro per maand.

5. Wie is wanneer beschikbaar voor het schieten van filmpjes?

1) Lang filmpje:

- Het lange filmpje zal maximaal 20 minuten duren, met 5 minuten per studie

(5 min bachelor MI, 5 min bachelor GNK, 5 min master GNK) en 5 minuten

voor de overige/algemene stukken. Hierbij zullen alleen de hoofdlijnen

besproken worden, met de verwijzing naar het jaarplan voor een

uitgebreidere uitleg. Sarah zal de presentatie aan elkaar praten, waarbij de

commissievoorzitters en dossierhouders hun eigen delen zullen presenteren.

- Eline zal een draaiboek voor het lange filmpje maken. Hierbij moet er

rekening gehouden worden met Tycho; hij is alleen op maandagen en

dinsdagen beschikbaar, en weet niet of hij op zo’n korte termijn nog

beschikbaar is.

- Het script voor de eigen delen zullen door de commissievoorzitters en

dossierhouders geschreven worden.

- Sarah zal checken of het zoom lokaal beschikbaar is voor het schieten van het

lange filmpje.

- Op uiterlijk 26 oktober zal het lange filmpje opgenomen zijn.

- Op uiterlijk 2 november is de montage van het lange filmpje af.

2) Korte filmpjes

- Sophie geeft aan vanwege coschappen weinig te hebben voor het monteren

van vier filmpjes.
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- Door Tycho wordt voorgesteld om eventueel iemand van buiten de SR (zoals

bijvoorbeeld Sara Hekma) te vragen hiervoor, gezien er 500 euro beschikbaar

was gesteld voor het inhuren van een extern bedrijf/persoon. Sophie

beargumenteert echter dat het leuker is als wij zelf de montage doen, en zij

vindt het zonde om hier 500 euro van het onderwijsgeld aan uit te geven.

Tycho en Sarah denken dat het echter lastig is om de productie vanuit de SR

zelf te realiseren; iedereen heeft het nu druk, het kost ook extra tijd als

verschillende raadsleden moeten leren monteren met het programma.

Sophie geeft aan de filmpjes te willen monteren, maar alleen als andere

raadsleden bedenken wat er inhoudelijk op de slides moeten.

- Parsa zal met de hulp van Sarah het script voor de korte filmpjes schrijven.

Hij zal hiervoor ook een nieuwe whatsapp groep maken waar raadsleden hun

input kunnen bijdragen.

- Het script voor de korte filmpjes moet uiterlijk 30 oktober af zijn

- Half november moeten de korte filmpjes uiterlijk gemonteerd zijn.

Pien zal het definitieve jaarplan naar de RvA versturen. De verantwoordelijken zullen aan de

slag gaan met schrijven, schieten en monteren van de filmpjes.

11. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

12. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

13. Rondvraag
- Sarah heeft de vraag hoeveel reacties we op de Mental Health enquête hebben. Evrim heeft

de resultaten hiervan, gezien hij afwezig is kan deze vraag niet beantwoord worden.
- Wouter heeft vanuit Jaarvertegenwoordiging (JVT) de vraag gekregen of de coschappen nu

50/50 zullen zijn, betekende 50% coschappen en 50% onderwijs. Eline antwoordt dat bij de
meeste coschappen 50/50 in het AMC al de norm was en in affiliatieziekenhuizen voorheen
nog wel 100% coschap was. De affiliatieziekenhuizen zullen waarschijnlijk ook gaan
afschalen naar 50/50 vanwege de stijgende Corona-besmettingen.

14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

15. Nieuwe agendapunten
- Externe locatie voor de PV.
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- OTmi-SR voorbereiden
- Agenda OTgen-SR.

16. Nieuwe actielijst
Sarah 1. OTmi-SR agenda versturen.

2. Zoom lokaal regelen voor lange filmpje.
3. Met Parsa script voor korte filmpjes schrijven voor 30

oktober.
4. Uitzoeken wat startdatum van nieuwe wachttijd plan is.
5. SR-rekening regelen met Sophie.

Sonja

Pien 1. Definitieve jaarplan naar RvA versturen.

Tycho 1. PR plan tracking.

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

2. Mokken bestellen.
Sophie 1. SR-rekening regelen met Sarah.

Onno

Wouter

Eline 1. Draaiboek lang filmpje maken.

Evrim 1. Sarah mailen welke onderwerpen onder ontevreden
studenten spelen.

2. Reacties Mental Health enquête.
DB 1. Toegang tot amc-mail voor wachttijders regelen.

Iedereen 1. Voorbereidingsstukken OTmi schrijven.
2. Script schrijven lang filmpje door

commissievoorzitters/dossierhouders.
3. Design mokken naar Parsa sturen.

17. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.20 uur.
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