
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 22-02-2021

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. 20 min Naambekendheidsactie Besluitvormend

5 min Pauze

9. 15 min Facultair strategisch plan Informerend

5 min Pauze

10. 30 min Testvision: doel bepalen Besluitvormend

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 20.40 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
- Het Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) heeft het rapport van de evaluatie van Epicurus

gestuurd.
- Het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (IOO) heeft een kamerbrief van de minister

omtrent het nationale programma van het onderwijs doorgestuurd.
- De Studentenraad (SR) heeft een brief naar de Raad van Bestuur (RvB) gestuurd met

goedkeuring van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de nieuwe master
Epicurus.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Niet

gedaan

Sarah 1. Bericht opstellen omtrent kernboeken Medische
Bibliotheek voor whatsapp-groepen.

2. Informeel met Saskia Peerdeman bespreken wat
streefdatum van nieuwe wachttijd is.

Sonja

1. Niet
gedaan

2. Gedaan
3. Gedaan

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

2. Navragen Floris Wiesman of CDW-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

1. Lopend;
punten
naar Evrim
gestuurd.

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.
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1. Niet
gedaan

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

Iedereen

De notulen van 15-02-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Evrim heeft op 22 februari de vergadering van de Centrale Studentenraad (CSR) bijgewoond.

Hierin is kort ingegaan op taalbarrières en het onderwijsfonds.. Ook is de tijdslijn van de
verkiezingen besproken. De CSR is voor het uitstellen van de verkiezingen van 31 mei t/m 4
juni.

- Eline heeft op 19 februari het coördinatorenoverleg bijgewoond. Eline heeft de resultaten
van de master enquête kort toegelicht d.m.v. een presentatie. De opleiding wil een
vergelijkbare constructie met de Vrije Universiteit (VU), waarbij studenten die deeltijd
coschappen lopen een herstel coschap lopen aan het einde van het jaar.

6. Mededelingen
Geen.

7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. Naambekendheidsactie
De partijen zijn begonnen met werven van leden voor de verkiezingen. Er blijken veel vragen

te spelen onder de studenten wat de SR en een raadsjaar eigenlijk inhoudt. Daarom moeten

we een plan bepalen om de studenten hiervan op de hoogte te brengen.

De naambekendheid gaan we onder de aandacht brengen door middel van twee ‘acties’:

1. Praatje houden na colleges.

2. Een week lang een aantal posts op social media delen over wat een raadsjaar

inhoudt, wat de SR allemaal doet/wat de verantwoordelijkheden zijn etc.

Praatjes na colleges:

Sonja wil een aantal raadsleden verantwoordelijk maken om na (je eigen) college een kort

praatje over de SR te geven. Hiervoor zal ze een powerpoint klaarmaken en naar de

verantwoordelijke raadsleden toesturen. De verantwoordelijke raadsleden benaderen

hiervoor de docent van dat college.
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Voor de collegepraatjes wil ze graag dat we ons vooral richten op de bachelor geneeskunde,

bachelor Medische Informatie (MI) en eventueel master MI (indien zij nog colleges hebben).

Aangezien de master geneeskunde geen colleges heeft, zullen wij ons tot hen richten tijdens

de PR actie.

PR plan via social media:

Sonja wil samen een plan maken om een week lang elke dag 1 post te delen over wie wij zijn,

wat wij doen, wat we bereiken etc. Ideaal gezien maken we bijvoorbeeld een aantal posts,

zoals een poster met uitleg/interviews van raadsleden/filmpje. Denk aan de enquête

periode. Dit posten we dan een week lang elke dag op de social media kanalen. Voor het PR

plan wil Sonja een korte vergadering inplannen.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- Sarah vraagt of Sonja een specifiek termijn of week in gedachten voor de praatjes

heeft. Sonja antwoordt dat de praatjes het liefst z.s.m. gegeven zullen worden; deze of

volgende week. In principe heeft ze de powerpoint presentatie morgen af en hoeven

de praatjes maar maximaal twee minuten te duren.

- Parsa stelt voor om volgende week te starten met de collegepraatjes, aangezien dan

de volgende vakken van de bachelor geneeskunde van start gaan. Onno denkt dat het

tactischer is om deze week de praatjes te geven, in de laatste week van het vak komt

vaak iedereen naar college. Hij denkt dat er minder studenten bij de start van een

blok aanwezig zijn, omdat ze dan nog moeten ‘bijkomen’. Wouter brengt hier tegenin

dat deze week voor jaar 3 niet meer haalbaar is; morgen is het laatste college. Parsa

vult hierbij aan dat studenten in de tentamenweek ook niet voor de SR te motiveren

zullen zijn, omdat de hoofden bij de tentamens zullen zijn. De rest van de raad is het

hiermee is: vanaf volgende week zal gestart worden met de collegepraatjes, dan

hebben wij ook de tijd om docenten te benaderen.

- Tycho vraagt of docenten op de hoogte van dit plan zijn en of we dit zomaar kunnen

doen. Sonja antwoordt dat er elk jaar collegepraatjes vanuit de SR worden gegeven,

het is vast geen probleem.

- Sarah vraagt wat het plan voor de social media is, moet er voor facebook en

instagram dezelfde of andere content worden gemaakt? Sonja antwoordt dat op

beide platforms dezelfde content gedeeld zal worden, ze zal met het social media

clubje een overleg inplannen voor het  plan van aanpak.

2. Zijn er nog toevoegingen aan het plan?
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- Evrim heeft het volgende plan voor de social media in zijn hoofd: hij wil laten zien

wat wij als SR geregeld hebben (en wat de faculteit niet heeft opgepakt). Hij vraagt

zich af of dat goed ontvangen wordt en of wij iets concreets gefixt hebben? Sarah

antwoordt dat wij o.a. de plekken op andere universiteit voor de master gerealiseerd

hebben. Sonja wil het graag zakelijk houden en niet ‘bashen’ over wat er niet gelukt

is; ze wil een post met wat de SR inhoudt en wat wij bereikt hebben.

- Tycho stelt voor om op Canvas promo te delen. Sonja zal hiervoor Margot Bary

mailen.

3. Wie zijn wil de korte praatjes na colleges houden?

- Bachelor geneeskunde jaar 1,2,3: Parsa.

- Bachelor MI jaar 1,2: Sarah; jaar 3: Pien.

- Master MI: Pien

4. Wie doen mee aan het PR plan?

Parsa, Evrim.

Sonja zal een datumprikker voor het bespreken van het PR plan versturen. Sonja zal ook een

powerpoint maken en deze sturen naar de raadsleden die na het college een kort praatje

zullen houden.

9. Facultair strategisch plan
De vorige vergadering waarin wij het facultair strategisch plan besproken, was er enige

onduidelijkheid over wat precies het doel was van het plan, voor wie het bestemd was en

wat de relatie met het instellingsplan was. Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft een overleg

gehad met Saskia Peerdeman en Albert Kok en heeft verheldering omtrent deze vragen

gekregen. Op deze Plenaire Vergadering (PV) zal de gehele raad geïnformeerd worden

hierover en kunnen er vragen gesteld worden.

De onduidelijkheden die de vorige keer op de vergadering naar voren waren gekomen waren

als volgt:

- De framing is te smal; er wordt alleen op onderwijs gefocust waarbij aandacht voor

onderzoek mist.

- Concrete doelen en deadlines missen.

- Plan mist visuele communicatievoorziening.

- Belang van socialisatie mist en dient te worden opgenomen.

- Plan moet leesbaarder worden: alle Engelse termen eruit, dient tekstdocument

geschreven te worden (in plaats van alleen een powerpoint presentatie). De
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powerpoint hoort de highlights te bevatten aan welke doelen er de komende vijf jaar

gewerkt gaan worden en kan als visueel communicatieplan richting de studenten

worden gebruikt, waarbij het tekstdocument de uitwerking hiervan is.

Het DB heeft deze punten meegenomen in het reguliere overleg met Saskia Peerdeman en

Albert Kok van 10 februari. Aan de hand hiervan is er een hoop duidelijk geworden.

Allereerst het doel van het facultair strategisch plan:

- Het doel is het formuleren van een pad dat je als organisatie in wil gaan slaan. Het is

dus een leidraad voor de komende vijf jaar.

- De reden dat dit plan redelijk abstract is, is dat zo’n dergelijk plan niet een uitkomst

gestuurd plan is. Een jaarplan zoals de SR maakt, is een plan waar je aan het einde

gaat kijken wat je hebt bereikt en een strategisch plan is een globale route die

gevolgd wordt, maar waarvan je ook kan afwijken waar dat nodig is.

- Per jaar wordt er bepaald welke doelen concreter gevolgd gaan worden. Binnen de

organisatie worden hier echt concrete doelen aan vastgebonden, maar deze zijn niet

per se relevant voor de SR. De positie van de SR hierin is om op de hoofdlijnen mee te

denken.

Reden van presentatie in een powerpoint in plaats van een stuk tekst is dat het voor dit soort

plannen normaal is dat deze zo gepresenteerd worden. Het strategische plan van de Raad

van Bestuur is ook op deze manier gepresenteerd.

Het publiek/de doelgroep van het plan is de organisatie zelf en de Universiteit van

Amsterdam (UvA). Het is dus niet bedoeld voor de studenten. Dit is iets wat achter de

schermen gaat spelen.

De relatie tussen het facultair strategische plan en het instellingsplan is dat deze twee op 1

lijn moeten zitten. Alle faculteiten moeten een facultair strategisch plan opstellen die in lijn

moet zijn met het instellingsplan. Als er bijvoorbeeld (fictieve situatie) in het instellingsplan

benoemd staat dat digitaal onderwijs de norm moet worden, kan er niet in het facultair

strategische plan komen te staan dat de focus op fysiek onderwijs moet liggen. De UvA heeft

dus een soort strategie en als faculteit moet je conform die strategie je eigen strategische

plan te maken. Dat betekent dus niet dat iedere faculteit het instellingsplan 1 op 1 moet

overnemen.

Voor het onderzoeksgedeelte wordt een ander strategisch plan opgesteld. Deze valt dus

buiten de onderwijs-kant en daarom mist het gedeelte onderzoek ook in dit plan.
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Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn de discussiepunten vanuit de vorige vergadering opgehelderd?

- Het is voor Tycho niet helder waarom ze onze mening willen horen, als het ‘maar een

leidraad is’. Sarah antwoordt dat de opleiding wilde checken of de uitgezette

hoofdlijnen overeenkomen met hoe studenten de faculteit zien.

- Eline vindt het vaag hoe de hoofdlijnen nu worden neergezet. Ons advies en mening

worden gevraagd, vervolgens geven we deze, waarna we het antwoord krijgen dat

deze leidraad niet voor ons/de studenten bedoeld is. Ze vindt het dubieus hoe er

naar ons gecommuniceerd wordt.

- Tycho vindt het als een onevenredige samenwerking aanvoelen. Als we het er niet

mee eens zijn, zijn we niet belangrijk en is onze mening irrelevant, maar als we het in

de lucht prijzen, zal de opleiding claimen ‘ja kijk, de SR is het met ons eens’.

- Pien is het er mee eens dat het plan concreter moet zijn, maar het is een leidraad en

dit is wat het is. Ze denkt dat er langer over doorgaan niet echt bijdraagt.

- Evrim mist de ambitie in het hele plan. Hij mist de dingen die er toe doen, zoals

duurzaamheid, en wil graag concretere stappen zien. Hij staat niet achter dit plan als

‘facultair strategisch plan’; het bevat te weinig strategie waarbij alleen leuke leuzen

voorbij komen.

- Sarah vindt het lastig om te bepalen wat er nu dan als vervolgstap moeten worden

genomen. Evrim antwoordt dat we kunnen aangeven dat we ons er niet in kunnen

vinden en we graag op een bepaalde termijn stappen op de punten x,y,z hadden

willen zien. Onno voegt hieraan toe dat we kunnen aangeven dat we vraagtekens

hebben bij waarom ze onze mening vragen als ze er niks mee willen doen.

- Pien is het met Onno eens, maar ze hoeft niet mee te delen dat we volledig niet

achter het plan staan. Ze vindt het te intens om deze statement te maken. Het lijkt

haar beter informeel het balletje op te gooien en niet publiekelijk. Sophie sluit zich

hier bij aan: we hebben niet het recht te zeggen dat we niet in de opleiding geloven,

dat er geen strategie is etc., daar bereiken we niks mee.

- Tycho vraagt of we waakzaam moeten zijn dat bijvoorbeeld het SR jaarplan over 2 a

3 jaar niet overeenkomt met het facultair strategisch plan. Het pad staat voor de

aankomende 5 jaar vast, hebben we er dan nog inspraak over? Pien antwoordt dat

het geen vaste doelen zijn, het is een wegwijzer. Hierom kan de opleiding er ook niet

op terugvallen, er missen concrete stukken.
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N.a.v. de discussie vraagt Sarah zich af of we een ander pad moeten inslaan, of dat het

informeel besproken moet worden?  Evrim stelt voor volgende week ons standpunt hierover

te bespreken, hij zal een vergaderstuk maken.

10. Testvision: doel bepalen
Dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen gepubliceerd.

11. WVTTK
- Wouter vraagt wanneer de socialisatie activiteit zal plaatsvinden? Er wordt afgesproken

deze maandag aansluitend na de PV te doen.
- Sarah deelt mee dat ze vandaag mail heeft ontvangen dat de SR kamer, boekenservice en

MFAS kamer gebruikt zullen worden als vaccinatie locatie, waardoor het studentengebied
een loop-locatie zal worden. Hierdoor zijn de kamers niet toegankelijk. Het AMC is echter
wettelijk verplicht ons een werkruimte aan te bieden, Sarah zit er al bovenop. Albert Kok zei
dat de kamers medio augustus vrij zullen komen, maar dit is te laat. Het is belangrijk dat ze
open blijven voor de socialisatie: de boekenservice is net open, en voor de introductieweek
willen we ook open zijn.

12. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Wouter heeft een onderwerp voor de CSR: derdejaars bachelorstudenten willen hun

collegegeld terug. Evrim benoemt dat deze mening door de CSR wordt gedeeld, ze zijn er

mee bezig. Sarah gaat dit ook met Saskia Peerdeman en Hans Romijn bespreken.

13. Rondvraag
Sophie vraagt wat de stand van zaken van de enquête is. Sonja antwoordt dat er alleen stukje
van de CoMa er bij moet en dan is het af.

14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

15. Nieuwe agendapunten
- Vervolgstappen Testvision.
- Facultair Strategisch Plan; hoe verder.

16. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Informeel met Saskia Peerdeman bespreken wat

streefdatum van nieuwe wachttijd is.
Sonja 1. Margot Bary mailen voor promotie SR op Canvas.

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

Parsa

Sophie

Onno

Wouter 1. Eline helpen met voorbereiding presentatie enquête
resultaten.

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

17. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.21 uur.
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