
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 14-12-2020

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 18:30 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. 15 min Vakantieperiode zomer vaststellen Besluitvormend

30 min Persco + minipauze/nabespreking/tot interne rust komen Corona-break

9. 15 min OTgen-SR voorbereiden Voorbereiden

5 min Pauze

10. 20 min Afschaffen nominaalregeling Besluitvormend

5 min Pauze

11. 20 min Wachttijd 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 21.10 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 18:30 uur.

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

3. Post in/uit en afspraken
De Raad van Bestuur (RvB) heeft een mail gestuurd waarin ze advies omtrent het afschaffen
van de nominaalregeling vragen. Dit onderwerp wordt deze vergadering besluitvormend
besproken.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Niet

gedaan
3. Lopend
4. Lopend
5. Niet

gedaan
6. Lopend
7. Niet

gedaan
8. Gedaan

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.

1. Niet
gedaan

Sonja 1. Uitzoeken drukkosten jaarplan.

1. Lopend
2. Lopend

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

1. Lange
termijn

2. Lange
termijn

3. Gedaan
4. Niet

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.

1. Niet
gedaan

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.
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Onno

Wouter

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

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.
1. Lopend
2. Lopend

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

DB

1. N.v.t. Team
Promo

1. Compendium benaderen voor prijsdeal SR-enquête.

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

1. Gedaan
2. Gedaan
3. Gedaan

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

De notulen van 7-12-2020 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op 7 december hebben Sarah en Eline een tijdsplan voor de communicatie in de nieuwe

master gemaakt. In het derde jaar worden studenten meerdere keren (bijna maandelijks)

geïnformeerd over de nieuwe master. Doelstelling: kleine stukjes informatie geven en

informatie herhalen.

- Op 11 december waren Pien en Evrim bij een input ronde voor de concept-OER van de

Master Epicurus. De punten die de Studentenraad (SR) aandroeg, zijn verwerkt of is

overeenstemming over bereikt.

- Binnen de combinatie CSR-COR is de afgelopen week gestemd over de nieuwe naam van de

bachelor Archeologie, dat eerst Archeologie en Prehistorie heette. Verder is de mogelijkheid

voor eerstejaars certificaten als de eerste 60 ECTS binnen zijn besproken en afgewezen. Er is

een negatief advies gegeven op de Whitepaper Sustainability, vanwege de nog veel

onbeantwoorde vragen over het document.

- Op 7 december heeft Eline een overleg bijgewoond over online keuzeonderwijs. Besproken

is:
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- Naar aanleiding van de evaluaties is er besloten dat de Expert Colleges niet meer

worden gegeven.

- Bij de NHG modules wordt er gekeken of studenten 66 punten hebben behaald i.p.v.

28 modules hebben gemaakt. Sommige studenten kozen voor modules die 1 punt

waard waren als ze het snel wilden afronden. Hopelijk worden zo de lange modules

die meer punten waard zijn aantrekkelijker.

- Op 11 december hebben Eline en Sarah een overleg gehad met Mirjam de Haart

(keuzeonderwijs coördinator) naar aanleiding van het jaarplan. Besproken is:

- Doelstelling van 2021: Keuze-etalage ontwikkelen. Duidelijkheid voor de studenten

welke mogelijkheden er zijn èn vastgelegde keuzes (inclusief moment waarop het

onderwijsonderdeel wordt gevolgd) inzichtelijk maken bij  de student en bij het

onderwijs.

- Op 8 december is Sonja aanwezig geweest bij de OVV-1 evaluatie. Over het algemeen waren

studenten tevreden met het vak. Wel waren er een aantal punten ter sprake gekomen:

- Studenten vonden het vreemd dat de eindtoets op vrijdagavond laat was. Nu is er

namelijk geen excuus dat de IWO zalen gereserveerd zijn. Het blijkt dus dat er voor

proctorio ook tijdslots gereserveerd moeten worden, zodat er mankracht is tijdens

de toets. Dit had de opleiding te laat gedaan, waardoor het toch vrijdagavond werd.

Ze erkennen dat dit een fout is geweest.

- De studenten gaven aan dat de het een grote stap was om van de middelbare school

over te gaan naar Canvas.

- De studenten vonden het jammer dat de patiënt colleges nu zonder patiënten zijn en

ze daarbij ook niet worden opgenomen. De studenten vinden dat er naar oplossingen

kan worden gekeken voor patiënt colleges, zoals wel een patiënt laten komen, maar

niet in beeld en anoniem. De opleiding neemt dit mee.

- Op 14 december is Tycho aanwezig geweest bij het toetsingsoverleg. Hier is besproken dat

de OVV-1 herkansing gezien de huidige vordering omtrent de Corona pandemie naar alle

waarschijnlijkheid niet in de IWO-zalen gehouden kan worden.

6. Mededelingen

- Sonja deelt mee dat David Illy (voor de bachelor) en Joyce Mallant (voor de master) de

nieuwe studentadviseurs van de examencommissie zijn.

- De opnames voor Mental Health filmpje gaan morgen niet door vanwege de harde lockdown

maatregelen.

7. Vaststellen agenda
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De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. Vakantieperiode zomer vaststellen
De SR heeft in de zomer een reces van 4 weken. Het is aan ons om te bepalen wanneer we

deze 4 weken willen laten plaatsvinden. Tijdens deze weken worden er in principe geen

afspraken gepland en zijn er geen Plenaire Vergaderingen (PV’s).

De zomervakantie is van 28 juni t/m 29 augustus (9 weken). Maandag 30 augustus 2020 is

de wissel met de nieuwe raad.

Aangezien we in augustus moeten overdragen en inwerken (naast de laatste dingen

afronden), kunnen we niet de hele maand augustus vrij zijn. Hierdoor blijven er vier opties

over:

1. Reces eerste 4 weken van de zomervakantie (28 juni t/m 25 juli):

We hebben dan nog 5 weken na het reces.

2. Reces een week na de start van de zomervakantie (5 juli t/m 1 augustus):

We hebben dan nog 4 weken na het reces.

3. Reces twee weken na de start van de zomervakantie (12 juli t/m 8 augustus)

We hebben dan nog 3 weken na het reces.

4. Reces 3 weken na de start van de zomervakantie (19 juli t/m 15 augustus):

We hebben dan nog 2 weken na het reces.

Eindstand: in totaal 9 stemmen, met 6 stemmen voor optie 4, 2 stemmen voor optie 1 en 1

stem voor optie 1. Gezien 6/9 stemmen een absolute meerderheid is, is een 2e ronde niet

nodig. Concluderend zal de zomerreces van 19 juli tot en met 15 augustus zijn.

Aan de raad wordt nog de volgende vraag gesteld:

1. Zijn er nog zaken waar we rekening mee moeten houden (OER proces, overdracht

etc.)?

Sonja zal met haar opvolger voor het zomerreces al kijken naar de sollicitaties van de

nieuwe student-assessoren, gezien de huidige assessoren tot september deze functie

zullen bekleden.

9. OTgen-SR voorbereiden
Dinsdag 15 december hebben we van 17.00-17.30 uur onze derde vergadering met het

Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen). De voorbespreking is vertrouwelijk en wordt daarom

niet in de notulen gepubliceerd.
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10. Afschaffen nominaalregeling
We hebben een adviesaanvraag betreffende het afschaffen van de nominaalregeling

ontvangen. We moeten bedenken wat ons standpunt is en besluiten of we positief of negatief

willen adviseren.  De reden dat we dit nu besluitvormend moeten bespreken is dat we na

deze vergadering 2 weken vakantie hebben. Het OTgen heeft ons gevraagd of wij op korte

termijn zouden willen adviseren. Hier gaan we ons best voor doen.

Opties zijn:

1. Afschaffing van de nominaalregeling.

2. Aanpassing van de nominaalregeling: herkansingen toestaan en wachttijdvoordeel

verkleinen (bijv. d.m.v. een gewogen loting)

De discussie is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen gepubliceerd.

Er wordt overgegaan op de volgende stemming:

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt negatief te besluiten t.a.v.

het afschaffen van de nominaalregeling, mits er een aangepaste nominaalregeling komt”

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

ingestemd. Sarah zal een adviesbrief schrijven, deze zal op de PV van 4 januari nogmaals

besproken worden. De brief zal naar de Raad van Advies (RvA) gestuurd worden, waarna

Pien de uiteindelijke brief naar de RvB zal sturen.

Onno stelt voor om de afschaffing van de nominaalregeling ook morgen op het OTgen-SR te

bespreken. Wellicht zijn er andere beweegreden die nu in de brief niet duidelijk naar voren

komen, en het is waardevol om het gesprek aan te gaan om input te leveren.

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

12. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

13. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

14. Rondvraag
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- Sarah vraagt wat nu de status is qua promo van onze jaarenquête via de social media van
MFAS/MIKpunt/IFMSA/de faculteit? Wouter antwoordt dat Mikpunt het op de socials en MI
het op canvas gedeeld hebben. Bij jaar 3 is de enquête ook tijdens een college langsgekomen.
Onno benoemt dat na een tentamen de student naar een algemene pagina wordt geleid, hij
vraagt of de enquête wellicht daar niet op gepromoot kan worden? Sonja gaat dit uitzoeken.
De studenten die de enquête nog niet hebben ingevuld zullen tevens een herinneringsmail
ontvangen.

- Sophie vraagt waar studenten terecht kunnen die het USMLE willen afleggen. Op het
platform wachttijd kunnen studenten hier informatie over vinden, en er kan het best contact
opgenomen worden met de International Office.

- Sophie vraagt aan het DB wat uit het overleg over de mail van UvAnetID is gekomen. Zij
vraagt of er meer nieuws over status van webmail etc. behouden. Sarah antwoordt dat voor
de wachttijders webmail behouden wordt, en ze zijn in gesprek over het behouden van
toegang tot Canvas. Niet-studenten kunnen ook contact opnemen met DSSD als ze er niet
uitkomen of tegen problemen aanlopen.

15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

16. Nieuwe agendapunten
Adviesbrief nominaalregeling.

17. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Adviesbrief omtrent afschaffen nomiaalregeling 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.
Sonja 1. Uitzoeken delen SR-enquête na Testvision.

2. Uitzoeken drukkosten jaarplan.
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.
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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.
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. Contact opnemen IJbeline (coördinator coassistenten OLVG)
voor evaluatie inzet coassistenten bij COVID.

2. 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

Iedereen

18. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.50 uur.
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