
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 15-02-2021

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Sophie Noordzij

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. 35 min Testvision Beeldvormend

9. 10 min Pauze

10. 20 min CDW/CSW Oordeelsvormend

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 20.30 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
Er is geen post ontvangen of verstuurd.

4. Notulen en actielijst
1. Niet

gedaan
Sarah 1. Informeel met Saskia Peerdeman bespreken wat

streefdatum van nieuwe wachttijd is.
Sonja

1. Deels
gedaan

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

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

1. Lopend Wouter 1. Eline helpen met voorbereiding presentatie enquête
resultaten + belangrijkste punten CoBa/CoMi sturen naar
Evrim.

1. Lopend Eline 1. Voorbereiden presentatie enquête resultaten +
belangrijkste punten CoMa sturen naar Evrim.

1. Lopend Evrim 1. Infographics enquête resultaten.

1. Niet
gedaan

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

Iedereen

De notulen van 08-02-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Eline heeft op dinsdag 9 februari een overleg gehad met twee snijzaal-assistenten. Dit was

naar aanleiding van het nieuws dat snijzaal-assistent te horen hebben gekregen dat
aangepaste pakketten niet meer voor hun mogelijk zijn in de nieuwe master.
Snijzaal-assistenten hadden gesolliciteerd in februari 2020. In november 2020 hebben zij de
eerste berichtgeving ontvangen dat ‘de knip voor snijzaal-assistenten niet meer mogelijk is’.
Pas in december 2020 werd er toelichting gegeven wat de ‘knip’ inhoudt. De opleiding geeft
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aan dat i.v.m. clusters van coschappen aangepaste pakketten zoals nu niet meer mogelijk is.
Andere toelichting, behalve de oplopende wachttijd als reden, is niet gegeven. De optie om
na een bepaalde cluster weer snijzaal te geven, is niet besproken. Het is onbekend of deze
ooit is overwogen.
De huidige eerstejaars snijzaal-assistenten hebben de optie gekregen om in september 2021
te starten met de klinische gedeelte van nieuwe master. Pakketten zijn voor de 10
snijzaal-assistenten gereserveerd. Snijzaal-assistenten kunnen aangeven wanneer zij willen
starten met de kliniek.  Enkele gaan in oktober starten. Indien ze de startdatum hebben
ontvangen, moeten ze gehele master curriculum van drie jaar achter elkaar volgen, zonder
tussenpauzes om les te geven. Dit betekent dat de meeste snijzaal-assistenten maar een jaar
les gaan geven i.p.v. de huidige drie jaar. Hierdoor verdwijnt de dakpanconstructie, waarbij
elk jaar een nieuwe lichting les gaat geven.Dit kan mogelijk consequenties hebben op het
kwaliteit van het onderwijs. De snijzaal-assistenten gaan navragen of nu in de huidige
sollicitatieprocedure de situatie wordt toegelicht.

- Op 8 februari is Sarah bij de voorlichting Wetenschappelijke Stage geweest. Dit geheel zag er
goed uit. Er werd uitleg gegeven over het masterprogramma en het was fijn dat er ook op
individuele casussen werd ingegaan.

- Wouter heeft op 15 februari de evaluatie BAM 1.3 bijgewoond. Alleen 7 studenten (uit 38)
hebben de enquête ingevuld. Dit is een stuk slechter dan normaal. De werkdruk van dit vak
was laag. De opkomst bij college was laag, vooral in de laatste week. Dit komt doordat een
groot aantal studenten meer tijd hebben besteed aan de groepsproject in de laatste week en
dus de opnames van de colleges hebben nagekeken. Colleges worden vaak terug gekeken.
Studenten waren tevreden dat colleges snel op canvas kwamen en dat canvas heel duidelijk
was ingericht - je kon duidelijk zien wat je wanneer moest doen. Alleen 36 uit de 38
studenten hebben het vak gehaald. Soms was er wel tegenspraak in wat de opdrachten van
studenten verwachten (bijv. in de opdracht staat een presentatie van 6-9 minuten, in de
rubric 7-10 minuten). Studenten konden goed terecht bij docenten voor vragen. Studenten
hebben de mogelijkheden voor feedback weinig gebruikt. Het vak was niet heel uitdagend
voor de studenten. Studenten zouden het waarderen als er een vragenuur kwam kort voor
de tentamen.

6. Mededelingen
Sonja: vóór de verkiezingen zou ze graag zien dat wij als SR de studenten een idee geven van
wat de SR is en inhoudt. Er volgt nog een agendapunt, maar het leek haar een goed idee om:

1. Na een aantal colleges een praatje houden met een powerpoint wat je als SR doet en
hoe/bij welke partij je je kan aanmelden.

2. Een week lang een aantal posts maken op onze instagram met meer info over wat de
SR doet.

7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. Testvision
Dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen gepubliceerd.
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9. CDW/CSW
Tijdens het de vergadering met het Opleidingsteam Medische Informatiekunde (OTmi) van

27 januari kwam naar boven dat er problemen zijn met CSW/CDW. CSW blijkt anderhalf jaar

niet geupdate te zijn. Het plan was dat eind 2020/begin 2021 de geheel vernieuwde CDW

zou worden gelanceerd. Inmiddels is het nieuws dat er gewacht gaat worden tot het nieuwe

CDW wordt ingevoerd voor alle medewerkers van het Amsterdam UMC, welke Tulp Netwerk

zal gaan heten. Dit betekent dat er één jaar uitstel is. Het Tulp Netwerk zal uit twee

onderdelen bestaan: het standaard gedeelte dat voor heel Amsterdam UMC zichtbaar zal zijn

en een apart gedeelte met programma's specifiek voor MI studenten. Dit aparte onderdeel

staat los van het Tulp Netwerk, maar er is geen termijn bekend dat klaar zal zijn.

Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft tijdens het overleg met Albert Kok en Saskia Peerdeman het

onderwerp opgebracht. Saskia en Albert vinden het al een hoofdpijndossier, maar vinden het

ook een heel erg belangrijk dossier en zien (en erkennen) ook dat er gebreken zijn nu.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog vragen over CDW/CSW zelf?

- Tycho vraagt wanneer het nieuwe CDW oorspronkelijk gelanceerd zou worden? De

bedoeling was 1 januari 2021. Hij vraagt zich ook af in welk semester/studie periode

MI studenten er meer gebruik van maken? Dit weet Pien niet; het CSW is al anderhalf

jaar verouderd, daarbij is er een nieuw curriculum.

- Tycho vraagt of er meer privékosten door de studenten gemaakt worden omdat ze de

benodigde programma’s uit eigen portemonnee aanschaffen? Ook dit is onbekend,

uit de enquête resultaten kwam wel naar voren dat studenten minder goed thuis

werken dan in het AMC, omdat ze nuttige programma’s missen.

- Tycho vraagt ten slotte of geneeskundestudenten ook van CSW gebruik maken? Pien

antwoordt dat dit wel het idee is met de nieuwe Tulp intranet.

- Evrim vraagt zich af of als wij überhaupt druk zetten, ICT binnen 1 jaar toegang tot

MI studenten kan realiseren? Gezien er nu nog niks geregeld is. Sarah antwoordt dat

er wel nagedacht is over mogelijkheden, maar dat het een geldkwestie is. Een optie is

om licenties voor programma’s te kopen en deze op surfspot aan te bieden, of om

CSW up te daten (kost 1 ton). Evrim vraagt of AMC bereid is geld er voor te

spenderen? Sarah antwoordt van wel; de urgentie is aangekaart, Albert Kok zit er zelf

ook mee en gaat erachteraan.

2. Zijn er nog andere beeldvormende vragen?
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Evrim vraagt (stel als het in maart geregeld wordt) of er vanaf april vakken zijn

waarbij je dit netwerk/bepaalde programma’s nodig hebt? Pien gaan het navragen

bij Floris Wiesman.

Het door Pien voorgestelde plan van aanpak wordt gevolgd. Het DB zal CDW/CSW op de

agenda’s blijven zetten met formele overleggen, Pien zal over 1 a 2 weken Albert Kok mailen

of er wat bekend is.

10. WVTTK
Eline vermeldt dat er een wachttijd overleg komt waarin zal worden ingegaan op wat de
afgelopen twee jaar qua ontwikkelingen gebeurd is. Bij interesse kunnen raadsleden Eline
een appje sturen, het overleg volgt buiten de PV. Het wordt ook genotuleerd, opdat het kan
worden nagelezen.

11. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

12. Rondvraag
- Evrim vermeldt dat we vanuit Erik Beune de volgende vraag hebben gekregen:

- Anne Hoekman en Kathelijn Verdeyen gaan in het kader van hun honours
programma een project over internationalisering doen met het doel de vindbaarheid
voor- en beeldvorming over Internationalisering in het AMC te optimaliseren. Ter
onderbouwing van het plan van aanpak willen zij de SR enquêtes van de laatste 5
jaar doornemen. Zouden we deze met hen willen delen? Gaat Pien regelen.

- Andere vraag vanuit Erik is hoe en wanneer de resultaten van de enquête worden
verspreid? Sonja antwoordt dat binnen twee weken het verslag van de enquête
resultaten gepubliceerd wordt.

- Sophie:
- Of we de Onderwijs- en Examenreglement (OER) planning misschien nog een keer

kunnen toelichten? Ze hebben nu al een aantal keer het OER bestand besproken (bij
de master), voor haar is het onduidelijk waarover het nu gaat. “De mail van Hotze”
van eind januari/begin februari, hebben we die al gehad?
Pien antwoordt dat we deze vorige week ontvangen hebben en dat de
verantwoordelijken voor de OER hiervan op de hoogte zijn. De deadline voor op- en
aanmerkingen is 23 maart. De mail is doorgestuurd naar Evrim en Tycho.

- Zijn er nog dingen te melden bij Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS)?
Sarah neemt hiervoor persoonlijk contact op met Sophie.

- Onno vraagt wanneer de Epicurus evaluatie volgt? Sarah antwoordt dat het deze week komt.

13. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
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14. Nieuwe agendapunten
Geen.

15. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Bericht opstellen omtrent kernboeken Medische

Bibliotheek voor whatsapp-groepen.
2. Informeel met Saskia Peerdeman bespreken wat

streefdatum van nieuwe wachttijd is.
Sonja

Pien 1. Enquête resultaten afgelopen 5 jaar delen met Anne
Hoekman en Kathelijn Verdeyen.

2. Navragen Floris Wiesman of programma’s benodigd zijn
voor 4e studie kwartaal.

3. 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 + belangrijkste punten CoBa/CoMi sturen naar
Evrim.

Eline 1. Voorbereiden presentatie enquête resultaten +
belangrijkste punten CoMa sturen naar Evrim.

Evrim 1. Infographics enquête resultaten.

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

Iedereen

16. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.10 uur.
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