
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 19-10-2020

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Evrim Hotamis, Sophie Noordzij

Gast Stan Driessen, Tamanna Colijn, Sofie ten Brink, Jim Determeijer, Liesanne van Veen, Daniëlle de
Nobel

Notulist Özgü Varan

Agenda
1. Opening Om 18:45 uur

2. 15 min RvA komt langs Kennismaken!

3. 5 min Puntje persoonlijk Update

4. 2 min Post in/uit en afspraken Informerend

5. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 10 min OTgen-SR agenda vaststellen Vaststellen

5 min Pauze

10. 15 min OTmi-SR voorbereiden Voorbereidend

5 min Pauze

11. 10 min Nieuwjaarsenquête 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 20:10 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 18:45 uur.

2. RvA komt langs
De Raad van Advies (RvA) woont het begin van deze Plenaire Vergadering (PV) bij om kennis
met ons te maken. Er is een voorstelrondje gedaan door de leden van de Studentenraad (SR)
en de leden van de RvA en de verwachtingen zijn uitgesproken.

Stan en Jason lezen mee met de notulen en zullen waar nodig opmerkingen bij plaatsen. De
RvA-leden benadrukken dat we hen persoonlijk en laagdrempelig kunnen benaderen voor
eventuele vragen. De RvA verlaat hierna de vergadering.

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

4. Post in/uit en afspraken
De Spoedeisende Hulp Studenten Organisatie (SEHSO) is een nieuw opgerichte
studentenvereniging. Zij hebben een mail gestuurd waarin ze zich hebben voorgesteld en
gevraagd hebben om samen te werken.

5. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Niet gedaan
3. Niet gedaan
4. Niet gedaan
5. Sophie mee

bezig

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

1. Gedaan Pien 1. Definitieve jaarplan naar RvA versturen.

1. Lange
termijn

Tycho 1. PR plan tracking.

1. Niet gedaan
2. Bezig

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

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

Onno

Wouter

1. Gedaan Eline 1. Draaiboek lang filmpje maken.
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1. Niet gedaan
2. Gedaan

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

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

1. Gedaan
2. Bezig
3. Bezig

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

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

De notulen van 12-10-2020 zijn besproken en vastgesteld.

6. Updates
- Op vrijdagmiddag 16-10-2020 hebben Sarah, Sonja en Pien een overleg gehad met Gabor

Linthorst, de bachelorassessor van geneeskunde en een lid van de Medische Faculteit der
Amsterdamsche Studenten (MFAS) over verschillende mogelijkheden om tijdens de Corona
pandemie de ‘student socialisatie’ te bevorderen in de bachelor geneeskunde.

- Op 12-10-2020 is Sonja aanwezig geweest bij het overleg over de invulling van de nieuwe
master geneeskunde met de coördinatoren. Zaken die besproken zijn, waren bijvoorbeeld
wat de beste manier is van feedback geven op de coassistent of waarop de beoordeling
gebaseerd moet zijn (zoals zelfstandigheid, competenties, professioneel gedrag).

- Op 13 oktober heeft Sarah het IOO-corona overleg bijgewoond. Besproken is:
- Er volgt verdere afschaling van zorg vanuit het Amsterdam UMC.
- Beleid Universiteit van Amsterdam (UvA): studieplekken van de UvA zijn ook

beschikbaar voor onze studenten
- Het is vooral afwachten wat er bij de volgende persconferentie zal volgen.

- Wouter heeft op 16-10-2020 de evaluatie MAM01 2020-2021 bijgewoond.  Er waren zeer
weinig evaluaties ingevuld (maar 16/32), omdat veel mensen afwezig waren toen de fysieke
evaluaties werden uitgedeeld. Studenten waren tevreden over het inhoud van het vak, het
was allemaal duidelijk en de colleges waren goed te volgen. Een tegenpunt is dat er best veel
herhaling was voor de studenten die de bachelor Medische Informatiekunde (MI) hebben
gedaan, vooral hierdoor is het vak slechter beoordeeld dan vorig jaar. De deadlines waren
niet heel duidelijk aangegeven.
Pien geeft aan dat een score van 50% bij MI laag is; normaliter vullen de studenten de
evaluaties fysiek in, maar nu moet het digitaal. Veel studenten ontvangen de mail voor de
evaluatie in hun spambox, hier wordt naar gekeken.

7. Mededelingen
- Sarah:

- Komende week zullen er twee vraag-maar-raak-sessies ingepland worden. Eentje
voor huidige derdejaars bachelorstudenten omtrent de wachttijd en eentje voor
coassistenten omtrent Corona.

- De student assessor komt niet meer langs op de PV. Sarah heeft met hem gebeld en
ze zijn tot de conclusie komen dat het effectiever is voor hem om feeling te krijgen
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van wat er speelt op de faculteit om met het dagelijks bestuur (DB) een keer te zitten,
zodat hij zijn vragen kan stellen. Het DB zal de inhoud van het gesprek terugkoppelen
aan de SR.

- Er staat een kennismaking met DB en de SR van de VU ingepland. Laat het Sarah
weten als er nog punten zijn die besproken moeten worden.

- Sonja:
- Vince Schilder is de nieuwe eerstejaars bachelor lid van de Opleidingscommissie.
- In november/december wil Sonja graag een groepsevaluatie plannen.
- Sonja heeft Hotze Lont gesproken over de enquête, a.s. maandag heeft ze een

afspraak met hem. Als we een concept vragenlijst voor de enquête  hebben, moeten
we deze naar hem opsturen. Hij had voor de hele raad het advies om per standpunt
te bedenken wat je van de studenten wil weten om het punt te kunnen realiseren.

- Tycho merkt bij vragen in de whatsapp groep er niet altijd gereageerd wordt, en dit kan
problematisch worden gezien de aankomende tijd alles digitaal blijft. Sarah antwoordt
hierop dat je vragen waar je echt reactie op wilt, in de zakelijke chat moet stellen.

8. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

9. OTgen-SR agenda vaststellen
Op dinsdag 27 oktober hebben we van 17.00-17.30 uur de vergadering tussen het

Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) en de SR. Vandaag gaan we de agenda vaststellen en

de agendapunten verdelen onder eerste en tweede sprekers.

Voorstel agenda:

1. 5 min Communicatie COVID

Doel: Beleid rondom communicatie omtrent COVID naar studenten.

2. 5 min UvAcare Zorgplan

3. 5 min Stand van zaken curius+

Doel: Het OTgen informeert ons over de stand van zaken omtrent Curius+.

De volgende vragen worden aan de raad gesteld:

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

- 1e agendapunt ‘Communicatie COVID’: 1e spreker Eline, 2e spreker Sonja.

- 2e agendapunt ‘UvAcare Zorgplan’: 1e spreker Evrim, 2e spreker Eline.
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De sprekers maken een voorbereidingsstuk voor de volgende PV van 26 oktober. Sarah zal de
agenda naar het OTgen versturen.

10. OTmi-SR voorbereiden
Op woensdag 21 oktober hebben we van 14.00-14.30 uur onze eerste vergadering met het
Opleidingsteam Medisch Informatiekunde (OTmi). Vandaag gaan we de
voorbereidingsstukken doornemen zodat we optimaal voorbereid zijn. De
voorbereidingsstukken zijn:

1. Stand van zaken MI-X ontwerpsessies

2. Stand van zaken CSW

3. Stand van zaken Health Inbucator

Agenda:

1. Opening Om 14:00 uur

2. 2 min Doorlopen actielijst

3. 2 min Vaststellen notulen

4. 5 min Mededelingen

5. 1 min Vaststellen agenda

6. 5 min Stand van zaken MI-X ontwerpsessies jaar 3

7. 5 min Stand van zaken health incubator

8. 5 min Stand van zaken Centrale Studenten Werkplek (CSW)

9. 1 min WVTTK

10. 5 min Rondvraag

11. 2 min Nieuwe agendapunten

12. 2 min Nieuwe actielijst

Einde vergadering

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

11. Nieuwjaarsenquête
Elk jaar stelt de SR enquêtes op (2 voor MI, 2 voor Geneeskunde: bachelor en master) om de

ervaringen van studenten en problemen in kaart te brengen. De enquête bevat meestal wat

algemene vragen, opleidingsspecifieke vragen en vragen over specifieke situaties binnen

onze dossiers (zoals bijvoorbeeld Honours, Mental Health etc.). De enquête wordt gemaakt

via EvaSys (het systeem dat ook gebruikt wordt voor de vakevaluaties).

Voorgaande jaren werd deze enquête uitgezet in december en werd dan ook de

Sinterklaasenquête genoemd of  in januari en werd het de Nieuwjaarsenquête genoemd.
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Voor de enquête dit jaar moeten we beslissen in welke periode wij de enquête willen

houden. Hierna zullen  de dossierhouders met de enquête aan de slag gaan binnen hun eigen

commissie. Sonja zal vanuit het DB met name het tijdspad in de gaten houden en waar nodig

uiteraard helpen.

Later zullen we nog bespreken of we met prijzen willen werken voor het invullen van de

enquête door de studenten. Dat is een discussie voor op een later moment. Voor nu heeft

Sonja een paar punten uitgewerkt waar we een beslissing over moeten nemen.

Periode

We kunnen zelf bepalen wanneer we de enquête willen houden. Sonja heeft de twee

periodes die in het verleden gebruikt zijn, uitgewerkt zodat we gezamenlijk een keuze

kunnen maken voor een periode.

Optie 1 - Periode december (Sinterklaas)

We starten  de enquête op maandag 30 november en dan 2-4 weken (tot uiterlijk 31

december). We kunnen er dan voor kiezen om de kerstvakantie mee te nemen, aangezien we

het toch online doen.

Voordelen:

- We hebben in het nieuwe jaar voldoende tijd om de resultaten te verwerken en

ermee aan de slag te gaan.

- Meer tijd tussen onze enquête en de NSE (Nationale Studenten Enquête die in

januari/februari van start gaat).

- Het geeft meteen een goede impuls aan de naamsbekendheid van de SR.

Nadelen:

- Studenten zijn meer bezig met Sinterklaas en Kerst.

- Het is al snel waardoor we nu moeten beginnen met de voorbereidingen.

- In december vinden er ook tentamens plaats, waardoor studenten hun laatste

loodjes vooral hierop leggen en geen aandacht hebben voor de enquête.

Optie 2 - Periode januari (Nieuwjaar)

We houden de enquête in het nieuwe jaar, vrijwel direct na de kerstvakantie dus startende

op 4 januari en dan 2-4 weken (tot uiterlijk 31  januari).

Voordelen:

- Meer tijd voor de voorbereidingen.

- Studenten zijn niet meer bezig met sinterklaas en kerst.
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Nadelen:

- Onze enquête zit vrij dicht op de NSE (mogelijk zelfs overlap) wat voor de student als

een overkill aan enquêtes kan over komen.

- Minder tijd om de resultaten te verwerken en ermee aan de slag te gaan (mogelijk

pas eind maart).

Tijdspad

Voorafgaand aan de periode waarin studenten de enquête invullen, moeten er verschillende

taken gedaan worden. Gezien we de periode waarin we de enquête willen houden nog

moeten kiezen, heeft Sonja het tijdspad weergegeven in weken voorafgaand aan de enquête

in plaats van met datums te werken.

- 6 weken ervoor: vragen bedenken per commissie.

- 4 weken ervoor: vragen uitwerken per commissie.

- 3 weken ervoor: vragen naar CEBE zodat zij ze kunnen checken/tips kunnen geven +

laatste aanpassingen doen op basis van feedback CEBE.

- 2 weken ervoor: inleveren vragen bij CEBE zodat zij ze voor ons kunnen

digitaliseren.

Eventueel kunnen we er ook voor kiezen om de gegevens zelf in te voeren. Dan hebben we

wat meer tijd, maar dit kost wel ongeveer een halve dag om in te voeren.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog algemene vragen over de enquête van de Studentenraad?

Eline vraagt of de NSE enquête ook via onze sociale media kanalen wordt gepromoot.

Sarah antwoordt dat voorgaande jaren de NSE enquête ook op de social media van de

SR is gedeeld.

2. Zijn er nog vragen over “Periode”?

Onno vraagt of er verschil in animo/aantal ingevulde enquêtes onder studenten te

zien is tussen sinterklaas en nieuwjaar. Sarah antwoordt dat het een keer

samengevallen is met de NSE enquête, waarbij het toen nadelig voor de SR enquête

was.

Dit jaar loopt kerstvakantie tot 4 januari en de NSE enquête start begin februari; we

zouden de SR enquête eerder kunnen stoppen (bijv. 31 januari).

3. Zijn er nog voordelen/nadelen die missen bij optie 1?

Geen missende voor- of nadelen.
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4. Zijn er nog voordelen/nadelen die missen bij optie 2?

Geen missende voor- of nadelen.

5. Willen we optie 1 of optie 2?

- Een deel van de raad heeft de voorkeur voor optie 1 (december/Sinterklaas);

argumenten voor zijn dat je sneller de resultaten hebt en hiermee eerder aan de slag

kunt gaan. Ook is deze optie PR technisch aantrekkelijker, je zou

prijzen/kerstcadeau’s kunnen verloten onder de studenten die de enquête hebben

ingevuld.

- Het andere deel van de raad pleit voor optie 2 (januari/Nieuwjaar); er wordt

geopperd dat er wellicht te weinig tijd is om de enquête goed uit te werken, gezien

we nu ook nog met het jaarplan en de jaarplanfilmpjes bezig zijn. Ook wordt

aangedragen dat december een drukke periode is met de feestdagen en tentamens,

waardoor studenten misschien minder geneigd zijn de enquête in te vullen.

- Eline beargumenteert dat als je naar de cijfers kijkt, de periode

december/Sinterklaas meer respons heeft. Vorig jaar was de enquête rond

Sinterklaas afgenomen, waarbij er 255 bachelorstudenten gereageerd hadden. In

2017-2018 was de enquête rond nieuwjaar afgenomen, waarbij er 190 reacties van

bachelorstudenten waren. Sarah antwoordt dat de enquête van 2017-2018

samenviel met die van de NSE; het aantal reacties hangt niet alleen van de

tijdsperiode (Sinterklaas of Nieuwjaar) af, maar ook van andere factoren zoals de

NSE enquête en promotie.

- Sonja vult aan dat het dit jaar qua promotie ook lastiger is, gezien alles digitaal moet.

Voorgaande jaren was er ook fysieke promotie op de faculteit bij Plein J en tijdens

colleges, met afsluitend een prijsuitreiking.

- Pien vraagt zich af of december qua tijd haalbaar is; Sonja antwoordt dat het

mogelijk is, mits het concept van de vragenlijst drie weken van te voren naar Hotze

Lont wordt verstuurd.

- Tycho vraagt zich af waarom de periodes niet gecombineerd kunnen worden; de

enquête zowel in december als in januari laten lopen. Sonja antwoordt dat dit

tijdsbestek te lang is en ook vanuit Hotze geadviseerd wordt een invulperiode van

twee tot vier weken aan te houden. Wel zou een tussenvariant gedaan kunnen

worden, bijvoorbeeld de kerstvakantie en de eerste twee weken van januari. Wouter

beargumenteert dat dit echter dubbel nadelig is; en je moet snel de vragenlijst af

hebben, en je kunt niet eerder met de resultaten aan de slag.

- Tycho stelt aanvullend voor een tracking systeem te implementeren, waarbij je kan

zien hoeveel studenten er op welke dagen de enquête openen. Met de verkregen data
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kun je inzien in welke periode de enquête het best bezocht wordt. Onno voegt

hieraan toe dat we wel een disclaimer moeten toegeven dat de data alleen wordt

gebruikt voor observatie, zodat studenten geen vertekend beeld krijgen.

De enquête wordt door de UvA gebouwd; Tycho vraagt zich af de UvA niet al een

systeem heeft waarbij het aantal kliks bijgehouden wordt. Als dat wel zo is, zouden

we alleen de informatie hoeven op te vragen. Sonja gaat dit navragen.

Naar aanleiding van de discussie worden nieuwe data voor het invullen van de

enquête voorgesteld en kan er tijdens de stemming uit de volgende opties gekozen

worden:

1) Hele maand december (Sinterklaas)

2) Hele maand januari (Nieuwjaar)

3) Gehele kerstvakantie + eerste 2 weken van januari

4) Laatste/2e week van de kerstvakantie + de gehele maand januari

5) Van 7 december tot 3 januari (= einde kerstvakantie)

Behoudens de stemmen van Sophie en Evrim (zijn bij de PV afwezig), wordt er door

de acht raadsleden als volgt gestemd: drie stemmen voor optie vier en vijf stemmen

voor optie vijf. Met een meerderheid wordt dus gekozen voor optie vijf: de invul

periode van de enquête zal lopen van 7 december tot en met 3 januari.

6. Zijn er nog vragen over “Tijdspad”?

Er zijn geen vragen.

7. Zijn er nog opmerkingen over “Tijdspad”?

Er zijn geen opmerkingen.

8. Iedereen het eens met het geschetste tijdspad?

Iedereen is het eens.

De vragenlijst moet uiterlijk 23 november naar Hotze Lont gestuurd worden. Sonja zal een

overzicht van het tijdspad met de bijbehorende deadlines maken. A.s. maandag heeft ze een

afspraak met Hotze waarin ze dit zal bespreken, volgende PV zal ze een update hierover

geven.

De raadsleden gaan aan de slag met het bedenken van vragen voor de enquête. Alle

commissies zijn onder de leiding van de dossierhouders: Pien (MI), Wouter of Parsa (Ba
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GNK), Eline (Ma GNK). Wouter en Parsa zullen onderling verdelen wie

eindverantwoordelijke is.

12. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

13. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

14. Rondvraag
- Sarah vraagt wie deel wil nemen aan het NVMO congres. Laat het Sarah weten als je deel wil

nemen.
- Er wordt gevraagd of we al reactie van de RvA op het jaarplan hebben ontvangen. Pien heeft

het jaarplan naar de RvA gestuurd, maar zij heeft nog geen respons gekregen. Sarah zal de
RvA hierover benaderen.

- Op de SR site staan nog de namen van de vorige raad bij “wie zijn wij” en “wat doen wij”. Er
wordt gevraagd wie dit kan aanpassen, Evrim zal dit regelen.

- Er wordt gevraagd hoe het staat met de script van de filmpjes. Volgende week maandag zal
het lange/formele filmpje worden opgenomen. Iedereen dient zijn tekst uit te werken en dit
op de Google Drive te delen.

- Sonja vraagt of het akkoord is om eenmalig een PV te vervangen voor de groepsevaluatie; dit
is goed.

- Wouter deelt mee dat op de A-Z lijst van geneeskunde staat dat het AMC mailadres behouden
wordt tijdens de wachttijd. Dit klopt echter niet, gezien een paar studenten in de wachttijd
de toegang tot hun mail kwijt zijn. Dit doel is ook opgenomen in ons jaarplan. Sarah zal hier
achteraan gaan.

15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

16. Nieuwe agendapunten
- OTgen-SR voorbereiden.
- Adviesbrief UvA begroting.
- OTmi-SR nabespreken.

17. Nieuwe actielijst
Sarah 1. OTgen-SR agenda versturen.

2. RvA bericht sturen voor respons jaarplan.
3. Uitzoeken toegang AMC mail wachttijders.
4. Zoom lokaal regelen voor lange filmpje.
5. Met Parsa script voor korte filmpjes schrijven voor 30

oktober.
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6. Navragen in Corona-overleg en bij Medische Bibliotheek
hoe thuis toegang tot studieboeken.

7. Uitzoeken wat startdatum van nieuwe wachttijd plan is.
Sonja 1. Bij Hotze Lont navragen of er met kliks gewerkt wordt.

2. Overzicht tijdspad + deadlines enquête maken.
Pien 1. SEHSO mailen voor kennismaking.

2. Sarah mededeling voor OTmi mailen.
3. Uitbreiden boodschappenlijstje agendapunt OTmi-SR.

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.

Onno

Wouter

Eline

Evrim 1. SR site aanpassen → de namen van de vorige raad staan bij
“wie zijn wij” en “wat doen wij”.

2. Sarah mailen welke onderwerpen onder ontevreden
studenten spelen.

DB

Iedereen 1. Voorbereidingsstukken OTgen-SR uitwerken.
2. Vragen enquête bedenken.
3. Tekst voor formeel filmpje op Drive zetten.
4. Design mok naar Parsa mailen.

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