
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 21-09-2020

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 Vastellen

8. 15 min OTgen-SR voorbespreken Informerend

9. 10 min Jaarplan Beeldvormend

10. 5 min UvACare zorgplan project Beeldvormend

10 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 20:25 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 18:45 uur.

2. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben

3. Post in/uit en afspraken
- De Raad van Bestuur (RvB) heeft een draaiboek met uitgangspunten voor een mogelijke 2e

COVID golf gestuurd. Pien zal de mail doorsturen.
- AVSA heeft een mail voor een kennismaking met het nieuwe AVSA-bestuur gestuurd. Pien

komt erop terug of de kennismaking voor de de hele raad is of alleen voor het dagelijks
bestuur (DB).

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Gedaan
3. Wacht tot

nieuwe
voorzitter is
verkozen

4. Gedaan
5. Gedaan
6. Gedaan, nog

geen
antwoord

7. Gedaan
8. Gedaan,

naar alle
commissie-
voorzitters
gemaild

9. Gedaan

Sarah 1. Agenda naar OTgen sturen.
2. Nieuwe RvA-leden op de hoogte brengen van hun

aanstelling.
3. Kennismaking met nieuwe RvA-leden inplannen.
4. RvA op de hoogte brengen van actuele adviesaanvragen.
5. RvA adviesbrief doorlezen.
6. Nagaan of het IMS congres vanuit de SR vergoed wordt.
7. Nieuwe fotograaf regelen.
8. Inventariseren nieuwjaarsenquêtes vorig jaar.
9. Evrim’s HR-wijziging omtrent stemprocedure opnemen.

Sonja

1. Gedaan
2. Sarah

gedaan
3. Wacht tot

nieuwe
voorzitter is
verkozen

4. Gedaan,
Tamanna

Pien 1. SR-leden aanmelden voor Maagdenhuisdag.
2. Adviesbrief versturen naar RvA.
3. Officiële benoeming RvA regelen.
4. Yoeri Broekhuizen en eventueel Tamanna Colijn voor RvA

vragen.
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heeft ja
gezegd

1. Gedaan
2. Gedaan
3. Gedaan
4. Lange

termijn
5. Niet gedaan

Tycho 1. Evalueren of OVV1 als agendapunt bij het OTgen moet
worden ingediend.

2. Voorbereidingsstukken voor OTgen schrijven.
3. Handtekening instellen onderaan de mail.
4. PR plan tracking.
5. Relevante dossiers CoBa uitzoeken

1. Gedaan
2. Bezig
3. Bezig

Parsa 1. Evalueren of OVV1 als agendapunt bij het OTgen moet
worden ingediend.

2. Mokken bestellen.
3. Modepolitie.

1. Pien gedaan
2. Gedaan
3. Gedaan

Sophie 1. Uitzoeken kosten catering door Vitam.
2. Begroting aanpassen.
3. Truien bestellen.

Onno

Wouter

Eline

1. Gedaan Evrim 1. Voorbereidingsstuk voor OTgen schrijven.

1. Niet gedaan DB 1. Nieuwe indeling SR-kamer.

1. Bezig
2. Gedaan
3. Bezig

Iedereen 1. Voor 11 oktober mokken-design sturen naar Parsa.
2. Maat voor trui doorgeven aan Sophie.
3. Outfit voor foto naar Parsa sturen.

De notulen van 14-09-2020 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op 15 september 2020 heeft Sonja de introductie vergadering ‘commissie selectie voor de

bachelor’ bijgewoond. Hierin werden de mogelijke selectieprocedures besproken voor een
aantal scenario’s: lock-down, huidige corona maatregelen of geen corona maatregelen meer.
Door corona is het nog onduidelijk in welke vorm dit zal worden gedaan.

- Op 16 september 2020 was Pien aanwezig bij de Vraag-Maar-Raak sessie, voor werknemers
van het AMC, georganiseerd door de RvB. Meerdere vragen omtrent corona zijn beantwoord.
Tijdens deze sessie zijn er geen expliciete onderwerpen besproken waar wij als Facultaire
Studentenraad (SR) op dit moment iets mee moeten.

- Op 17 september 2020 hebben Onno en Evrim kennisgemaakt met Erik Beune,
beleidsmedewerker internationalisering. Tijdens het gesprek zijn de visie van beide kanten
besproken over de mogelijkheden voor master en bachelorstudenten om internationaal te
studeren/uit te wisselen en de aandacht aan internationalisering op de faculteit. Er is
afgesproken ongeveer zes wekelijks de stand van zaken door te nemen. De heer Beune heeft
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een ‘roadmap’ voor internationalisering geschreven met de vorige SR. Onno en Evrim zullen
hier nog een keer naar kijken.

- Op 17 september 2020 zijn Onno, Parsa, Sonja en Sarah aanwezig geweest bij het bachelor
coördinatoren overleg. Dit overleg zal maandelijks plaatsvinden en dient als informatiebron
voor docenten over onder andere online onderwijs. Het volgende is besproken:

- Er zullen geen patiëntencolleges via zoom of teams gegeven worden.
- Coördinatoren voelen zich onzeker tot redelijk vertrouwd omtrent het online

onderwijs.
- Men is erg tevreden over de Medical Educators.

Over het algemeen ziet het plan omtrent het digitale onderwijs er erg goed uit.
- Op 16 september 2020 is Onno aanwezig geweest bij de AV-vergadering met mw. Oudbier,

dhr. Spaai en mw. Leeflang als waarnemer namens Tycho. Er viel inhoudelijk weinig bij te
dragen behalve opheldering te geven over de klachten van een gebrek aan feedback bij het
portfolio.

- Op 14 september is Tycho aanwezig geweest als een van de drie aanwezigen - namens SR en
bachelorassesor -  bij het toetsingsoverleg. Hierin is besproken dat proctoring technisch nog
wel goed geanalyseerd dient te worden en dat er nog steeds technische problemen zijn. De
technici hopen dit probleem te verhelpen voor het deeltentamen. Tevens werd gekeken naar
de mogelijkheden van digitale decentrale selectie.

- Op dinsdag 16 september 2020 had Pien een informeel overleg met Floris Wiesman en
Hemmik Leopold over de keuzevakken in de master van MI. Bij de masterstudenten was er
veel onduidelijkheid over de keuzevakken, wat wel zou mogen en wat niet. Wij zijn tot de
conclusie gekomen dat de A-Z lijst niet duidelijk is. Daarom hebben wij tijdens deze meeting
een nieuw stukje geschreven en vanmiddag (op 21-09-2020) is er een nieuwe voorlichting
geweest voor het eerste jaar van de master om deze wijzigingen toe te lichten.

N.B. Over elke deelgenomen vergadering moet een update geschreven worden.

6. Mededelingen
Geen.

7. Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘Jaarplan’ wordt besluitvormend i.p.v. beeldvormend.

8. OTgen-SR voorbespreken
Op dinsdag 22 september hebben we van 17.00-17.30 uur onze eerste vergadering tussen de

SR en het opleidingsteam van geneeskunde (OTgen-SR). Vandaag gaan we de volgende

voorbereidingsstukken doornemen zodat we optimaal voorbereid zijn.

Agenda:

1. Opening (inclusief korte kennismaking) Om 17.00 uur

2. 2 min Doorlopen actielijst
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3. 2 min Vaststellen notulen

4. 5 min Mededelingen

5. 1 min Vaststellen agenda

6. 5 min Project UvACare Zorgplan

7. 5 min Stand van zaken nieuwe master

Doel: Moment voor korte update

8. 5 min Stand van zaken online toetsing

Doel: Update over hoe de online toetsing verloopt

9. 5 min Stand van zaken keuze-onderwijs bachelor

Doel: Moment voor korte update

10. 1 min WVTTK

11. 5 min Rondvraag

12. 2 min Nieuwe agendapunten

13. 2 min Nieuwe actielijst

14. Einde vergadering

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

Tijdens het OTgen-SR zal Sarah de agendapunten introduceren, vervolgens zal zij het woord

aan de eerste spreker van het agendapunt geven.

9. Jaarplan
De afgelopen twee weken heeft elke commissie stukken geschreven voor de eerste versie van
het jaarplan. Op de plenaire vergadering (PV) van 7 september is besloten dat alle gemaakte
tabellen goedgekeurd waren, op een paar aanpassingen na. De afgelopen weken zijn de
commissies (en voornamelijk de schrijvers) aan de bak gegaan om alles af te maken. Ook zijn
alle hoofdschrijvers van de commissies samen bezig geweest om de algemene stukken te
schrijven. Vandaag moet de eerste versie van het plan af zijn, zodat iedereen kan kijken of er
wat mist of dat iets overbodig is.

De volgende vragen zijn aan de raad gesteld:
1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

Er zijn geen beeldvormende vragen.

2. Hoe willen we het jaarplan inrichten? Op basis van thema of bachelor, master

GNSK/MI?
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Pien heeft de vraag of de stukken per studie (hoofdstuk bachelor geneeskunde,

master geneeskunde en bachelor medische informatiekunde) of per thema

(bijvoorbeeld hoofdstuk communicatie, hoofdstuk keuzevakken etc.) ingedeeld

moeten worden. Vorig jaar is het jaarplan per thema ingedeeld. Gezien er tussen de

studies veel overlap is qua onderwerpen, wordt er besloten om ook dit jaar het

jaarplanboek per thema te organiseren. Hierbij zal er eerst een algemeen stuk

geldend voor de hele faculteit worden beschreven, waarbij het thema (bijv.

communicatie) verder toegelicht zal worden per studie (bijv. subkopje

‘communicatie in de bachelor geneeskunde’). Parsa brengt in dat veel studenten niet

het gehele jaarplan zullen lezen, maar waarschijnlijk alleen geïnteresseerd zullen zijn

in stukken die specifiek voor henzelf gelden. De vraag is hoeveel studenten we

daadwerkelijk met ons jaarplan zullen bereiken. Evrim stelt voor om per studie een

factsheet te maken, waarop alle speerpunten per thema geldend voor de

desbetreffende studie weergeven worden. Deze factsheets kunnen op de social media

accounts gedeeld worden, met een verwijzing naar de hoofdstukken in het jaarplan

waar studenten verdere toelichting kunnen vinden. Iedereen is enthousiast over het

plan, de hoofdschrijvers van de stukken zullen de factsheets maken of delegeren.

De stukken zullen aangepast en klaargemaakt worden voor de tweede (en eennalaatste)

versie. De lay-out van de stukken moeten ook voor volgende PV af zijn. Volgende PV zal ook

de inrichting van de jaarplanpresentatie besproken worden.

10. UvACare zorgplanproject
Vanuit het OTgen is voor het OTgen-SR het agendapunt ‘UvACare zorgplan’ ingebracht. Het
UvACare Zorgplan is in het leven geroepen door een hoogleraar aan de UvA om mentale
gezondheidsklachten bij studenten en promovendi te verminderen en hiermee het plezier in
studeren te bevorderen. Een indirecte doel hiervan is dat studie-uitval en vertraging door
mentale gezondheidsklachten ook verminderen. Uit onderzoek van De Graaf en collega’s uit
2010 is gebleken dat tussen 2007 en 2009 circa 25% van de studenten en promovendi last
hadden van mentale gezondheidsklachten. Het doel van UvACare is om op 1 september 2021
een vermindering van 10% van studenten en promovendi aan de UvA met mentale
gezondheidsklachten. Dit willen zij grotendeels bereiken door online screening en
psychotherapeutische online interventies.

Het volgende stuk komt uit het Projectplan Zorgplan studenten en promovendi en beschrijft

de 5 subdoelen en de resultaten (dus hoe ze dit hebben bereikt).

1. Verbeteren van de signalering van psychische klachten onder studenten en

promovendi
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a. Resultaat: online screeningstools voor studenten en promovendi

2. Optimaliseren van de begeleiding van studenten en promovendi met psychische

klachten

a. Resultaat: eHealth interventies voor studenten en promovendi (begeleid en

onbegeleid)

3. Vergroten van de zichtbaarheid van de beschikbare faciliteiten voor studenten en

promovendi

a. Samen met punt 4 resultaten:

i. inloopuren bureau studentenpsycholoog op locatie

ii. portal ‘Gezondheid’ op het internet via de UvA website te benaderen

iii. Gezondheidsweek invoeren

4. Vergroten van het bewustzijn over het belang van psychische welzijn van studenten

en promovendi

5. Versterken van de verbinding tussen centrale en facultaire faciliteiten

a. Resultaat: 2 brede bijeenkomsten gericht op kennisdeling ten aanzien van

begeleiding, leren van good practices en bespreken UvA-brede (minimale)

kwaliteitscriteria voor begeleiding van studenten en promovendi.

UvACare:

1. Alle studenten en promovendi van de UvA gescreend op vrijwillige basis

2. Promovendi en studenten die zeer ernstige gezondheidsklachten ervaren worden

doorverwezen naar de eerstelijns hulpverlening die de UvA aanbiedt of hun eigen

huisarts. De praktijk van de Studentenartsen staat open voor alle studenten en

promovendi van de UvA (en HvA).

3. Promovendi en studenten met mildere klachten krijgen in samenwerking met

studentenpsychologen een online interventie aangeboden, een versie met minimale

ondersteuning of een versie met meer intensieve persoonlijke ondersteuning.

4. Door promovendi en studenten over een langere tijd te volgen, kunnen we de

effectiviteit van de screening en interventie in kaart brengen.

Privacy: gedurende het project zullen zo min mogelijk persoonsgegevens worden

opgeslagen. De screeningsfase is geheel anoniem.

Uit de rapportage tussentijdse resultaten UvAcare project (Faculteit Geneeskunde) bleek dat
evenveel geneeskundestudenten als de gemiddelde UvA student geïnteresseerd is in mentale
gezondheid. Echter kwamen er minder geneeskundestudenten (50%) in aanmerking voor
het vervolgtraject doordat hun klachten milder bleken te zijn dan de gemiddelde UvA
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student (75%). Hierdoor zijn er relatief minder geneeskundestudent deelnemers in het
vervolgtraject van UvAcare.

Vanuit de raad zijn er volgende vragen:
- Onno vraagt zich af wat het OTgen van de SR op dit punt verwacht. Sarah geeft aan dit niet

weten, maar dat het agendapunt ter informering bedoeld is. Sarah zal de mogelijke vragen
die vanuit het OTgen gesteld worden, beantwoorden.

- In het plan wordt genoemd dat er minder geneeskundestudenten deelnemen aan het
UvACare project omdat zij mildere klachten zouden hebben. Sarah vraagt zich of hoe dit
geconcludeerd kan worden. Tycho vraagt zich af of het niet aan de manier van communicatie
en benadering ligt, en hoe zij de studenten voor dit project willen bereiken. Tijdens de
OTgen-SR zal er om opheldering gevraagd worden.

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

- PR:

- Er is een platform opgericht met informatie en tips voor invulling van de wachttijd,

het verzoek om de link op de social media accounts te delen.

- Op de schermen bij plein J staat nog een foto en bericht van de vorige SR (‘19-’20).

We hebben nog geen toegang tot de schermen, waardoor het niet verwijderd kan

worden. Sophie gaat hier achteraan.

- Er is geen toegang mogelijk tot de SR website. Evrim zal dit oplossen.

14. Rondvraag
- Sarah heeft de vraag of het bij iedereen gelukt is om de bestuursbeurs aan te vragen. Dit is

gelukt. Sarah zal voor de SR-leden die niet als student ingeschreven staan de bestuursbeurs
regelen.

- Op woensdag 21 oktober 2020 staat de vergadering met het opleidingsteam van Medische
Informatiekunde (OTmi) gepland om 14.00 uur.

- Wouter: Een wachttijder heeft de jaarvertegenwoordiging van bachelorjaar 3 gemaild omdat
zij geen toegang tot haar @amsterdamumc mail meer heeft, en zij deze graag terug wil
omdat het zo gemakkelijker is om een wetenschappelijke stage te regelen (docenten
reageren sneller op een @amsterdamumc mail dan op een @gmail). Sarah en Sonja zullen dit
punt opbrengen bij taskforce wachttijd, gezien wachttijders hun amc-mail moeten kunnen
behouden.
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15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

16. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten.

17. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Uitzoeken of wachttijd maatregelen voorgelegd zijn aan

NFU.
2. Uitzoeken wat de startdatum van nieuwe wachttijd plan is.
3. Bestuursbeurs voor niet ingeschreven leden regelen.
4. Verklaring Evrim’s verkiezing tot CSR lid regelen.

Sonja

Pien 1. Doorsturen RvB mail draaiboek 2e COVID golf.
2. In zakelijk delen: rooster maagdenhuis + OTmi reminder.

Tycho 1. PR plan tracking.
2. Relevante dossiers CoBa uitzoeken

Parsa 1. Mokken bestellen.
2. Modepolitie.

Sophie 1. Toegang tot scherm plein J regelen.

Onno

Wouter

Eline

Evrim 1. Uitzoeken of stoppen zij-instroom fundament is van UvA.
2. Toegang tot SR site regelen.
3. Lay-out jaarplan stukken.
4. Schrijven CSR updates.

DB 1. Op social media platform invulling wachttijd delen.
2. Toegang tot amc-mail voor wachttijders regelen.
3. Nieuwe indeling SR-kamer.

Iedereen 1. Design mok voor 11 oktober naar Parsa sturen.
2. Voor 1 oktober foto outfit naar Parsa sturen.
3. Hoofdschrijvers: maken/delegeren factsheets + laatste

aanpassingen stukken.

18. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.30 uur.

Pagina 9 van 9
Notulen plenaire vergadering, 21-09-2020


