
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 16-11-2020

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 18:45 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. 25 min Facultair strategisch plan Oordeelsvormend

5 min Pauze

9. 15 min Enquête Besluitvormend

10. 10 min Benoeming opleidingsdirecteur Besluitvormend

5 min Pauze

11. 15 min Verwachtingen rondom Corona en vergaderen Besluitvormend

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 20.40 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 19:00 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 over de benoeming van de

opleidingshoofd van Geneeskunde.
- Thierry Kortekaas heeft een mail gestuurd over de bereikbaarheid van de Studentenraad

(SR).

4. Notulen en actielijst
1. Lopend,

antwoord
volgt

2. Niet
gedaan

3. Lopend,
antwoord
volgt

4. Lopend
5. Niet nodig
6. Niet

gedaan

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.

1. Gedaan Sonja 1. Rol van SR bij twijfels omtrent proces keuze modules met
Floor Biemans en/of Saskia Peerdeman bespreken.

1. Niet
gedaan

2. Gedaan
3. Niet

gedaan
4. Lopend
5. Niet

gedaan

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.

1. Niet
gedaan

2. Lange
termijn

3. Lopend

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

1. Lopend Parsa 1. Taskforce zichtbaarheid.

1. Niet
gedaan

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

Wouter

1. Niet
gedaan

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

1. Lopend
Niet
gedaan

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

DB

1. Gedaan
2. Eline en

Parsa niet
gedaan

3. Gedaan

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

De notulen van 09-11-2020 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op 12-11-2020 hebben Onno en Evrim een regulier overleg met Erik Beune gehad over de

huidige stand van zaken omtrent de internationalisering. Erik Beune is bezig met het
vergroten van draagvlak voor internationalisering binnen het AMC met een kleine groep. De
SR zal op 12 december aansluiten bij dit overleg om studenten te vertegenwoordigen.

- Op 10-11-2020 heeft Sarah het IOO-Corona overleg bijgewoond. Besproken is:
- Er zijn geen beleidsveranderingen
- Socialisering is ter sprake gekomen. Het gouden ei is nog niet gevonden
- Voor de voorlichting over de studie geneeskunde zal er twee keer een digitaal college

voor 750 mensen georganiseerd worden. Dit in het kader van de UvA open dagen.
- Op 10-11-2020 had Parsa een gesprek met Alfrida Martis over de UvA Homework Hub. De

UvA Homework Hub is een project van Alfrida Martis waarbij ze scholieren van kleur werft
om naar de UvA te komen en waarbij ze studenten van kleur van de UvA begeleidt met hun
onderwijs. Dit doet ze samen met enkele andere grote bedrijven in Nederland die zich al
bezig hielden met studiebegeleiding onder studenten en scholieren. Parsa en Alfrida Martis
hebben besproken hoe de SR kan bijdragen aan dit project.

- Op 12-11-2020 heeft het BSO plaatsgevonden. Besproken is:
- COVID-19 berichtgeving komt niet meer goed aan na het sluiten van de corona

course op canvas.
- Er wordt beleid opgesteld voor het publiceren van collegemateriaal.
- Het beleid voor de bieb komt in de corona berichtgeving.
- Bij sommigen is zorgstage gecanceld. Zij moeten dan zelf iets regelen.
- Er spelen nog steeds problemen omtrent de thesis.

6. Mededelingen
Sonja: Op 30 november zal de groepsevaluatie plaatsvinden met Jason Biemond in theater de
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Omval.

7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. Facultair strategisch plan
Dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen gepubliceerd.

9. Enquête
Drie weken geleden is afgesproken dat op 7 december de SR enquête uitgezet zal worden

onder de studenten. Op 17 november moet de eerste versie van de enquête naar Hotze Lont

gestuurd worden, zodat hij deze van feedback kan voorzien en wij nog een week de tijd

hebben om het aan te passen. Op 23 november moet de definitieve vragenlijst verstuurd

worden, zodat deze ingevoerd kan worden in EvaSys.

De commissieleden hebben onderling feedback kunnen geven op de enquêtevragen binnen

hun eigen commissie. Deze PV gaan we gezamenlijk kijken naar elkaars vragen voor

eventuele op- of aanmerkingen.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- Eline heeft meerdere vragen:

- Hoe zal de enquête voor de bachelor en master worden vormgegeven?

Sonja antwoordt dat de enquête start met overkoepelende algemene vragen,

waarna de student zijn, haar of diens studierichting en jaar invult, waarop de

vragen toegespitst zullen worden op de studierichting (te noemen: specifieke

vragen betreffende bachelor GEN, bachelor MI, master GEN, master MI).

- Ontvangen studenten in de wachttijd en/of studenten die met de

keuzemodules bezig zullen zijn ook de enquête?

Sarah antwoordt dat zij deze niet zullen ontvangen gezien zij niet als student

ingeschreven staan.

- Hoeveel vragen zal de enquête bevatten/hoeveel tijd zal het kosten om de

enquête in te vullen?

De gehele raad is het er mee eens dat de enquête zo kort mogelijk dient te

zijn, en het invullen maximaal 10 min. mag duren.

- Sarah vraagt of de set aan vragen die naar Hotze Lont worden gestuurd de definitieve

enquête zal zijn. Sonja antwoordt dat dit niet de final versie zal zijn. Hotze Lont is erg

ervaren met enquêtes en zal de voorlopige vragen van feedback voorzien, of het

Pagina 4 van 8
Notulen plenaire vergadering, 16-11-2020



bijvoorbeeld bij de vraag handiger is meerdere opties te geven (zoals optie A, B, C

etc.) of als eens/oneens stelling te vragen. Hierna kunnen wij nog besluiten welke

vragen wij wel en niet in de definitieve versie willen, waarna de final versie in EvaSys

ingevoerd kan worden.

- Tycho vraagt of het mogelijk is de enquête tussentijds op te slaan. Sonja zal dit

navragen.

2. Zijn er nog op of aanmerkingen over enquêtevragen?

- Parsa stelt voor om de algemene vragen op het eind van de enquête te stellen. Hij

denkt dat studenten meer bereid zullen zij deze in te vullen als ze al vragen m.b.t.

hun eigen studiejaar en richting hebben beantwoordt. Zo zal de enquête meer

gepersonaliseerd invullen. Sonja zal de volgorde aanpassen.

- De vraag over welke mediakanalen studenten prefereren voor de

informatievoorziening is in de enquête van vorig jaar ook gesteld met veel respons.

Eline stelt voor om de vraag toe te spitsen op hoe studenten informatie omtrent de

Corona pandemie en de studie het liefst willen ontvangen.

- Sarah voegt hieraan toe dat bij de vragen voor de bachelor geneeskunde er een

stukje over communicatie en Corona mist. Wouter antwoordt dat het geen nut heeft

dit apart bij de bachelor geneeskunde te vragen; of de vragen omtrent communicatie

en Corona in het algemene deel of specifiek bij het bachelor gedeelte gesteld wordt,

maakt voor de resultaten niks uit. De problemen die bachelorstudenten ervaren a.g.v.

de Corona-maatregelen kunnen wij niet veranderen, wij kunnen het als SR alleen in

kaart brengen en studenten wijzen op evt. mogelijkheden/faciliteiten voor hulp

en/of ondersteuning.

- Eline stelt voor om de vragen omtrent Mental Health niet in het algemene deel maar

toegespitst per studiefase te stellen. In de bachelor ervaren geneeskundestudenten

andere moeilijkheden, zoals bijvoorbeeld het gemis van sociale contact door de

Corona-beperkingen, vergeleken met de master, waar studenten met problemen

zoals hoge werk- en prestatiedruk en seksuele intimidatie te maken hebben.

De eerste versie van de enquête zal door Sonja 17 november naar Hotze Lont gestuurd
worden. Sonja zal de algemene vragen achteraan plaatsen en navragen of de enquête
tussentijds opgeslagen kan worden.

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

11. Verwachtingen rondom Corona en vergaderen
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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
- Pien:

- Verzoekt Eline en Parsa om hun voorstelstukje voor de SR-site naar haar te sturen.
- Vraagt wat de status van het jaarplanfilmpje is; zij wil het volgende week versturen.

Evrim antwoordt dat dit gaat lukken.
- Sarah vraagt of er een berichtje aan de studenten op social media en in de whatsapp chats

geplaatst kan worden, waarin de studenten bedankt worden voor hun input op de peiling
omtrent instroom aan andere faculteiten en teruggekoppeld wordt dat wij de reacties aan
gaan kaarten. Sarah zal het bericht opstellen, met de linkjes verwijzend naar onze sociale
media kanalen (Facebook, Instagram, e-mail). Wouter vraagt of ook de resultaten
teruggekoppeld mogen worden; alleen het aantal respondenten kunnen worden
meegedeeld, de inhoud van de reacties niet.

- Tycho deelt mee dat de Commissie Bachelor morgen een informeel gesprek met Gabor
Linthorst en Ulla Cremer heeft. Wouter kan hier niet aanwezig bij zijn.

- Sophie:
- Vraagt of Sarah en Evrim haar kunnen helpen bij het regelen van de zakelijke

rekening bij de ABN AMRO.
- Verzoekt Pien om de promotie van de CoRaad voor de fysiologie en radiologie cursus

op Instagram te delen.

15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

16. Nieuwe agendapunten
Officiële adviesbrief benoeming opleidingshoofd Geneeskunde.

17. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Navragen bij Sabrine van den Bor en Patricia Griffioen over

2 maanden vakantie in huidige master tussen coschappen
en SAS.

2. Navragen taskforce Wachttijd waarom communicatie
omtrent loting laatste dag verstuurd wordt + aankaarten
herhaaldelijke vertraging in communicatie.
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3. Uitzoeken wie benaderen voor verkrijgen SAS boekjes.
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. Schrijven adviesbrief t.a.v. benoeming opleidingshoofd

Geneeskunde.
9. Bedank-berichtje aan studenten opstellen voor respons op

enquête instromen bij andere faculteiten.
10. Opstellen document met definitieve regels omtrent

deelname fysieke PV.
Sonja 1. Eerste versie SR-enquête sturen naar Hotze Lont.

2. Enquête: kiezen top 3 vragen van Margot Bary + algemene
vragen op het eind + tussentijds opslaan navragen.

Pien 1. Uitzoeken OER omtrent keuzeonderwijs/keuzevrijheid.
2. Enquête/poll keuzeonderwijs delen op social media.
3. Contact opnemen met Floris Wiesman omtrent overgang

CSW naar CDW + realiseren per 01-01-2020 .
4. Met Evrim voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.
5. Versturen adviesbrief t.a.v. benoeming opleidingshoofd

Geneeskunde.
6. Promotie CoRaad van fysiologie en radiologie cursus delen

op Instagram.
Tycho 1. Maken enquête keuzeonderwijs naar voren halen.

2. PR-plan tracking.
3. Taskforce zichtbaarheid.

Parsa 1. Voorstelstukje SR-site naar Pien sturen.
2. Taskforce zichtbaarheid.

Sophie 1. Met Evrim en Sarah SR-rekening regelen.
2. Enquête/poll keuzeonderwijs delen op social media.

Onno

Wouter

Eline 1. Voorstelstukje SR-site naar Pien sturen.
2. Contact opnemen IJbeline (coördinator coassistenten OLVG)

voor evaluatie inzet coassistenten bij COVID.
Evrim 1. Met Sophie en Sarah SR-rekening regelen.

2. Opstellen welke punten van UvA Instellingsplan missen in
Facultair Meerjarenplan.

3. Jaarplanfilmpje bewerken.
4. Met Pien voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.

Pagina 7 van 8
Notulen plenaire vergadering, 16-11-2020



DB

Iedereen

18. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.45 uur.
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