
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 23-11-2020

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 Özgü Varan

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. 5 min Adviesbrief lid RvT Besluitvormend

9. 5 min Adviesbrief benoeming tijdelijke opleidingsdirecteur Besluitvormend

10. 15 min Enquête promotie (incl prijzen) Besluitvormend

5 min Pauze

11. 20 min Vakaanmelding Oordeelsvormend

5 min Pauze

12. 15 min Keuzeonderwijs in de nieuwe definitie van wachttijd Informerend

13. 1 min WVTTK Informerend

14. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

15. 3 min Rondvraag Informerend

16. 5 min Evaluatie PV Informerend

17. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

18. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

19. Einde vergadering Om 20.35 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
- Van de Raad van Bestuur (RvB) hebben wij een brief t.a.v. het besluit over de facultaire

begroting ontvangen.
- Van de RvB hebben wij een brief betreffende de uitkomsten van onderzoeksfase 1 van het

project Juridische Fusie ontvangen.
- Van de Emphasis hebben wij een mail betreffende het stukje in de Emphasis ontvangen.

4. Notulen en actielijst
1. Lopend
2. Niet

gedaan
3. Niet

gedaan
4. Niet

gedaan
5. Lopend
6. Niet

gedaan
7. Lopend
8. Gedaan
9. Gedaan
10. Niet

gedaan

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.

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.
1. Gedaan
2. Gedaan

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.
1. Niet

gedaan
2. Gedaan
3. Gedaan
4. Lopend
5. Niet

gedaan

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.
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6. Niet
gedaan

6. Promotie CoRaad van fysiologie en radiologie cursus delen
op Instagram.

1. Gedaan
2. Lange

termijn
3. Lopend

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

1. Niet
gedaan

2. Lopend

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

1. Lopend
2. Gedaan

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

Onno

Wouter

1. Niet
gedaan

2. Niet
gedaan

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

voor evaluatie inzet coassistenten bij COVID.

1. Lopend
2. Gedaan
3. Lopend
4. Lopend

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.

DB

Iedereen

De notulen van 16-11-2020 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op 17-11-2020 heeft Sarah het IOO-corona overleg bijgewoond. Besproken is:

- Er is een tijdelijke projectgroep opgesteld om uit te zetten waar studenten terecht
moeten bij mentale problemen. Hier wordt een overzicht voor gemaakt. Dit wordt
ook met de docenten en mentoren gedeeld, zodat deze de studenten ook op weg
kunnen helpen.

- Op 17-11-2020 heeft Eline de evaluatie van het MPV-onderwijs bijgewoond. In het nieuwe
masterprogramma vervallen de MPV-weekenden om logistieke redenen. De inhoud van de
weekenden krijgt een andere vorm. De huidige coördinatoren vragen de nieuwe coördinator,
tevens coördinator huisartsgeneeskunde, om te kijken naar mogelijkheden om tijdens het
coschap huisartsgeneeskunde binnen de terugkomdagen ruimte te creëren voor het
mentoraat. Ook de studenten worden opgeroepen met een alternatief voorstel te komen.
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- Op 17-11-2020 waren Sarah en Tycho aanwezig bij het informele overleg met Gabor
Linthorst en Ulla Remer. Gabor Linthorst gaf onderwijs en was hierdoor afwezig. De
volgende punten zijn besproken:

- Kernboeken
- Berichtgeving COVID
- Zorgstage
- Verspreiden materiaal
- Communicatie bachelor uitreiking
- Wachttijd update (enquête SR)
- Mental Health
- Alle punten zijn kortstondig onder de aandacht gebracht. Indien gewenst wordt er

door Ulla Remer actie op ondernomen.
- Op 19-11-2020 was Wouter aanwezig bij de evaluatie BAM 1.1 2020-2021. Enquête respons

is 38%, hoger dan bij de master, maar nog laag. Dit blijkt een patroon te zijn; wanneer de
enquête digitaal wordt afgenomen dan is de respons lager dan wanneer het fysiek wordt
afgenomen. Het gemiddelde cijfer is hoog. De werkdruk werd heel laag aan het einde van het
vak, omdat veel studenten al python ervaring hadden. Het zou handig zijn om de opdrachten
wat uitdagender te maken. De overstap van VWO naar MI was goed. Pogingen tot socialisatie
vanuit het onderwijs werden wisselend ervaren, andere mentoren hebben het heel anders
aangepakt. Een focusgroep wordt hiervoor gehouden om precies uit te vogelen wat
studenten wel en niet fijn vonden, om toekomstige socialisatie momenten aan te scherpen.
De indeling en opbouw van het vak is goed. De anatomie practica werden ook als
behulpzaam ervaren. Veel studenten hadden gemist dat zij zelf een inzagemoment voor hun
tentamen moeten aanvragen bij de coördinator.

6. Mededelingen
Tycho deelt mee dat de studieverenigingen Mikpunt en MFAS willen meewerken aan een
filmpje over Mental Health. Sarah en Tycho zullen dit plan verder uitwerken.

7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. Adviesbrief lid RvT

Als SR mogen wij advies geven over de profielen en aanstellingen van de Raad van Toezicht

(RvT) en de RvB. Wij moeten advies uitbrengen over de benoeming van Paul Smits als nieuw

lid van de RvT van het Amsterdam UMC. Hier heeft het Dagelijks Bestuur (DB) een

kennismakingsgesprek mee gevoerd.

Wij mogen een advies opstellen, meestal in de vorm van een samenvatting van de

bevindingen van het draagvlak gesprek en daaronder een positief danwel negatief advies.

Sarah heeft een advies opgesteld. We zullen deze kort bespreken op de PV waarna de brief

verstuurd zal worden.
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1. Akkoord om de brief te versturen?

De gehele raad is akkoord.

Pien zal de adviesbrief versturen naar de RvB.

9. Adviesbrief benoeming tijdelijke opleidingsdirecteur

We mogen advies geven over de benoeming van Saskia Peerdeman als tijdelijke

opleidingsdirecteur. Vandaag zullen we de adviesbrief bespreken.

1. Akkoord om de brief te versturen?

De gehele raad is akkoord.

Pien zal de officiële adviesbrief naar de RvB versturen.

10. Enquête promotie (incl prijzen)

Team promo heeft een promotieplan en prijzen bedacht voor de periode waarin we de

enquête onder onze studenten uitbrengen. Dit jaar vindt de promo voor de enquête online

plaats dus moeten een goed plan hebben hoe we zoveel mogelijk studenten kunnen bereiken

en kunnen herinneren aan het invullen ervan.

Over de enquête heeft Sonja de volgende updates:

- Ze heeft besloten om de vragen van Margot Bary niet mee te nemen, om de
vragenlijst zo kort mogelijk te houden. Dit jaar is de promotie online, dus moet de
drempel voor het invullen zo laag mogelijk zijn. Dit heeft Sonja naar Margot
gecommuniceerd.

- We hebben nu vier vragenlijsten en geen algemene vragen meer.
- Tussentijds opslaan kan niet.

Promotieplan
Yvonne Garst zal persoonlijke linken maken en deze naar het amc e-mailadres van de
studenten sturen. Ook zal ze een open link maken waarop iedereen kan klikken. (Een
persoonlijke link is een link die eenmalig door de ontvanger ingevuld kan worden). Sonja
heeft met Yvonne Garts afgesproken dat voor elke vragenlijst een aparte link wordt gemaakt
en hierdoor zijn er dus op vier OPEN linken.

Hoe gaan we promoten?
- Persoonlijke link wordt naar iedereens e-mailadres verstuurd door CEBE.
- Vier open linken voor de socials en whatsapp groepen:

- Voor alle opleidingen
- SR instagram
- SR facebook

- Bachelor specifiek
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- Whatsapp groepen
- Master specifiek

- Tegen de co-groepjes zeggen
- CoRaad

- Bachelor & master MI specifiek
- Mikpunt vragen of ze iets kunnen delen

- QR code
- Wouter en Parsa gaan docenten benaderen of ze na een college of tussen

colleges kort een praatje kunnen houden en daarbij een QR code kunnen
tonen. Dit blijft zakelijk en er zal worden benoemd waarom het invullen
belangrijk voor ons is, met als side note dat er een leuk prijsje mee gewonnen
kan worden.

Social media promotie:
- Week 1

- Maandag
- Aankondiging van de SR enquête om 12:00 uur. Aangeven dat de link

in onze bio of in de persoonlijke email gevonden kan worden.
- Door middel van poster als instapost/story/facebook bericht.

- Donderdag
- Reminder en uitleg waarom de enquête belangrijk voor ons is. Eerst

toelichten waarom het invullen belangrijk is, wat we ermee gaan
doen en dan benoemen dat er een prijs gewonnen kan worden.

- Door middel van poster als instapost/story/facebook bericht.
- Week 2

- Maandag
- Resultaten van vorig jaar - voor specifiek de bachelor - toelichten wat

er mee gedaan is, en nog een reminder voor het invullen van onze
enquête.

- Content maken wat er vorig jaar bereikt is met de enquête.
- Donderdag

- Zelfde als maandag maar dan voor de master.

- Week 3
- Rustige week en fijne feestdagen wensen + kleine reminder.
- Er wordt een poster gemaakt van de kerstman met rendieren. Dit zal een

metafoor zijn voor de SR waarbij Sarah als voorzitter de kerstman zal
representeren en de rendieren door de algemene leden. Benoemen dat we
druk bezig zijn met het verwerken van alle resultaten.

- Week 4
- Iedereen bedanken voor het invullen en benadrukken dat dit de laatste week

is dat je het kan invullen.

Parsa is chef instagram en zal verantwoordelijk zijn voor het posten en reminders.
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Prijzen
- Bachelor

- 10x pocket versie compendium (totaal 199.90 euro)
- 5x medsocks (totaal 50 euro)

- Master
- 10x pocket versie compendium (totaal 199.90 euro)

- MI
- Waardebon bol.com 3x15 euro per stuk

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- Wouter vraagt wanneer wij de links van de SR-enquête en QR code zullen  ontvangen,

zodat hij op tijd docenten kan benaderen voor het delen van de QR code tijdens de

colleges. Sonja antwoordt dat wij 4 a 5 december de enquête linken en QR code

zullen ontvangen en op  7 december zal de enquête de lucht in gaan.

- Sarah vraagt of wij op social media 4 verschillende open linken moeten delen. Sonja

antwoordt van wel. Sarah geeft aan dat voorheen er 1 link was, waarna je kon

aangeven welke studie je deed en in welk jaar je zat, waarop de enquête

gespecificeerd werd. Zij denkt dat door de meerdere links de drempel om het in te

vullen verhoogd wordt, gezien studenten eerst een tekst moeten lezen om te kijken

welke link voor hen bedoeld is.

- Parsa benoemt dat niet elk raadslid elke link hoeft te promoten, maar dat raadsleden

de link moeten delen welke van toepassing is op zijn of haar volgers. Dit neemt

echter niet het probleem weg dat bij de algemene SR social media kanalen er 4

linkjes in de bio gedeeld moet worden.

- Parsa en Tycho stellen voor om een eigen domein aan te maken. Hierbij wordt je

geleid naar een site, waarop de 4 verschillende links aan te klikken zijn. Evrim vraagt

zich af waar wij dit subdomein dan zouden hosten, gezien wij niet in beheer van de

algemene sites (Canvas, centrale UvA site, Studentenraad site) zijn en hiervoor een

nieuwe site/domein voor zouden moeten aanmaken.

- Sonja zal eerst uitzoeken of er 1 algemene link kan worden gemaakt, zo niet, zal er

daarna naar andere opties gekeken worden.

2. Is iedereen het eens met het promotieplan? Nog op/aanmerkingen?

- Eline vraagt of de enquête ook in de nieuwsbrieven van de faculteit zullen worden

meegenomen. Sarah antwoordt dat dit niet mogelijk is, gezien de nieuwsbrieven eind

deze maand (november) verstuurd worden.
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- Tycho stelt voor om de enquête 1 week eerder te lanceren, zodat deze ook in de

nieuwsbrief gedeeld kan worden. Sarah antwoordt dat de nieuwsbrieven lage

leescijfers hebben, en het hierom meevalt hoeveel we qua promotie zullen missen.

Sonja benadrukt dat ook elke student een link in zijn/haar e-mail zal ontvangen;

hierdoor maakt het weinig uit of de enquête link in de nieuwsbrief gedeeld wordt,

gezien iedereen toch een persoonlijke mail zal ontvangen.

- Tycho stelt voor om in de nieuwsbrief wel al een bericht te delen met ‘binnenkort

komt in je privé inbox de SR-enquête, vul deze in en maak kans op deze prijzen’, en

ook de studieverenigingen MFAS, Mikpunt en IFMSA te benaderen met de vraag of ze

de promotie voor de SR-enquête willen delen. Sarah zal de promotie meenemen voor

de nieuwsbrief, team promo zal contact met de studieverenigingen opnemen.

- Sarah stelt voor om ook de jaarvertegenwoordigingen (JVTs) te vragen of zij de

promotie op hun social media kanalen willen delen. Team promo zal hiervoor de JVTs

benaderen.

- Tycho stelt voor om de promotie ook op Canvas te delen. Tycho zal hiervoor Ulla

Remer en Gabor Linthorst benaderen. Eline zal het bij Monique Greve navragen.

3. Is iedereen het eens met de prijzen? Nog op/aanmerkingen?

- Eline vindt dat de prijzen te formeel zijn en alleen gerelateerd zijn aan de studie, wat

misschien stijf over kan komen. Het lijkt haar leuk om ook informele prijzen als

bijvoorbeeld een horeca- en/of bioscoopbon, plant of wellicht een versierde

kerstboom te verloten, en niet alleen compendiums aan te bieden. Sonja antwoordt

dat met team promo ze niet de nadruk op de prijzen willen leggen en hierom

‘zakelijke’ prijzen aan willen bieden. Eline benoemt dat voorgaande jaren op plein J

ook informele prijzen als tosti’s en chocoladeletters werden uitgedeeld om studenten

te lokken. Zij denkt dat veel studenten minder aangetrokken zullen worden door

compendium boeken als prijs, omdat dit al vaak als prijs wordt aangeboden en

studenten deze vaak al bezitten.

- Sarah vult aan dat volgens haar het idee juist was om uit te pakken met de prijzen,

gezien de gehele promotie dit jaar digitaal is en prijzen een goede motivator zijn voor

studenten om de enquête in te vullen.

- Wouter benoemt dat wij met de enquête over het (naar voren gehaalde)

keuzeonderwijs ook veel respons van de studenten hadden (waar er geen prijzen

werden verloot), wat aantoont dat studenten wel gemotiveerd zijn om enquêtes in te

vullen zolang zij het belang van het onderwerp begrijpen. Hij denkt dat hierom de

key in de promotie in het benadrukken van het belang ligt, en niet zozeer in de

prijzen. Daarnaast betwijfelt hij of je de student wilt die alleen de enquête in zou
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vullen voor de prijzen; deze student zal waarschijnlijk dan ook geen uitgebreide

antwoorden op de vragen geven, en de enquête alleen maar snel willen invullen.

- Eline beargumenteert dat enquête over het keuzeonderwijs veel korter was en een

andere doel had vergeleken met de SR-enquête. Het keuzeonderwijs is een actueel

probleem wat studenten nu aanspreekt, wat niet geldt voor de algemene, brede

SR-enquête. Juist om studenten te motiveren, ook met het oog op de

masterstudenten, is het geen slecht idee om leuke prijzen aan te bieden.

- Tycho benoemt dat Compendium met dit soort acties vaak bereid is om de boeken

tegen een lager tarief aan te bieden. Hij stelt voor dat er contact opgenomen wordt

met Compendium om te kijken of zij hier geïnteresseerd in zijn.

Op 7 december zal met de promotie gestart worden. Voor het promotieplan zullen externe

partijen als studieverenigingen, de JVTs, Canvas en de faculteitsnieuwsbrief gevraagd

worden voor het delen van de promotie. Team promo zal opnieuw kijken naar (andere)

prijzen en Compendium benaderen voor een mogelijke deal.

11. Vakaanmelding

Vanuit meerdere hoeken, onder andere Floor Biemans en Patricia Griffioen, is gevraagd wat

de mening van de SR is omtrent de vakaanmelding. Vandaag gaan wij die mening vormen,

zodat die uitgedragen kan worden.

Huidige status

Patricia Griffioen, hoofd projectteam logistiek nieuwe master, is bezig met het inventariseren

van hoe bepaalde processen binnen de onderwijsorganisatie verlopen en hoe er een

verbeterslag gemaakt zou kunnen worden qua efficiëntie. Eén van de dingen waar ze

tegenaan is gelopen is de vakaanmelding. Wat er bij dit onderwerp ook meespeelt is dat er

een mijnUvA app is, waar het rooster op dit moment niet op aansluit. Met de vakaanmelding

kan er overgegaan worden op 1 roostersysteem. Op dit moment wordt iedereen door de

onderwijsadministratie handmatig aangemeld voor de vakken. Dit heeft verschillende

gevolgen:

- Grote belasting op de organisatie.

- Fouten doordat dit handmatig gebeurt.

- Overinschatting van plekken bij tentamens

Andere faculteiten

Op andere faculteiten van de UvA wordt dit al breed ingezet. Maar daar zit wel een verschil

tussen. Op veel faculteiten kun je zelf je ‘traject’ bepalen en kun je vakken in verschillende
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volgordes doorlopen. Dan biedt de vakaanmelding een mogelijkheid voor de studenten tot

keuzevrijheid binnen het curriculum.

Nuancering van het plan

Het plan is niet dat studenten zich ineens voor alle vakken aan moeten gaan melden. Voor de

master willen ze dit in eerste instantie zo inrichten dat je je per EC-onderdeel aanmeldt. Dit

zijn dan in totaal 5 momenten. De wetenschappelijke stage en keuzeonderwijs worden hier

dan ook in meegenomen en de aanmelding voor de klinische coschappen. Voor de bachelor

is er nog geen concretisering.

Voor- en tegenargumenten

Als de vakaanmelding geïmplementeerd wordt binnen onze opleiding kan dit de volgende

mogelijkheden bieden:

- De organisatie heeft meer grip op het daadwerkelijk aantal mensen dat een bepaald

vak volgt en kan zo ook voldoende tentamenplekken reserveren.

- Er gaat een enorme druk af van de organisatie.

- Wellicht kan dit mogelijkheden bieden tot meer keuzevrijheid binnen het

bachelorcurriculum. Studenten zouden dan meer hun ‘eigen studietraject’ kunnen

bepalen.

- Er wordt overgegaan op 1 roostersysteem, waardoor studenten in de mijnUvA app

hun rooster kunnen zien. Op dit moment is dat niet mogelijk doordat de systemen

niet op elkaar aansluiten.

- De student is niet meer afhankelijk van handmatige acties

Tegenargumenten zijn:

- Studenten kunnen dit vergeten en staan dan niet voor een vak ingeschreven.

- Er komt teveel verantwoordelijkheid bij de student te liggen en dit verhoogt de

mentale druk

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Wat vinden we van het geschetste probleem?

- Tycho benoemt dat het probleem ligt in dat de opleiding geen overzicht heeft in de

overgang van studenten tussen jaar 1-2 en jaar 2-3. Hij pleit ervoor dat er beter

wordt geregistreerd welke studenten overgaan en welke recidiveren, in plaats van

dat het hele systeem op schop wordt genomen. Hierbij moeten

recidivisten/doorstromers zich zelf aanmelden voor de herkansingen, en worden

reguliere studenten automatisch aangemeld voor het vaste programma.
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- Onno benoemt dat vanwege de leerlijnen AV en PO in Epicurus recidivisten

automatisch voor de vakken en herkansingen van het gehele jaar worden

ingeschreven. Tycho vult aan dat de grootste roosterproblemen ook bij het overzicht

van de recidivisten ligt; daarom pleit hij voor het zelf aanmelden van de recidivisten.

Zo zijn er bij de iRATs situaties waarbij er studenten met recidivisten ingedeeld zijn,

die blijkbaar gaandeweg allang gestopt zijn, wat tot allerlei problemen leidt.

2. Zijn we voor of tegen? Hebben we nog aanvullende voorwaarden die aan onze

mening vast hangen?

- De SR is tegen een complete vakaanmelding voor alle studenten. Het efficiënter

indelen van de roosters is een probleem die intern door de opleiding opgelost dient

te worden; de verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet bij de student en een complete

vakaanmelding zal juist tot meer problemen leiden. De SR is van mening dat het

geschetste probleem bij het overzicht van de recidivisten en doorstromers ligt, en het

actief aanmelden van recidivisten en doorstromers voor herkansingen zou een

oplossing kunnen bieden. Wel moet de kanttekening hierbij geplaatst worden dat er

tijdige en duidelijke communicatie vanuit de opleiding naar recidivisten en

doorstromers dient te zijn, waarvoor een communicatieplan vanuit de opleiding

opgesteld dient te worden.

- Eline pleit ook voor dat het stukje communicatie naar de recidivisten en

doorstromers vanuit opleiding door de SR (bv. door de Commissie Bachelor) wordt

opgepakt, gezien er op dit gebied zich veel problemen voordoen.

12. Keuzeonderwijs in de nieuwe definitie van wachttijd

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

13. WVTTK
Eline stelt voor op het komende OTgen de communicatie naar de wachttijders te bespreken.
Zo hebben de studenten in de wachttijd een mail ontvangen dat zij geen toegang meer tot
hun AMC webmail zullen hebben, terwijl toegezegd is dat zij wel toegang zullen behouden.
Ook kunnen wachttijders per 1 december niet meer inloggen op Canvas, terwijl zij toegang
nodig hebben om zich aan te melden voor het informatiecollege omtrent de nieuwe master
(het informatiecollege wordt in februari gegeven, de aanmeldingen zijn pas midden januari
open). Sarah zal dit op de Taskforce Wachttijd benoemen.

14. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.
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15. Rondvraag
- Eline vraagt of het jaarplan verstuurd is en wat de status van het jaarplanfilmpje is. Pien

antwoordt dat het jaarplan nog niet verstuurd is; deze wil zij tegelijkertijd met het filmpje
versturen. Evrim zal het filmpje komende woensdag af hebben.

- Tycho verzoekt de raadsleden om de enquête over het keuzeonderwijs te delen in de
whatsapp groepen. Wouter zal het delen in de jaar 3 chat, Parsa in de jaar 2 chat en Sonja in
de jaar 4/wachttijd chat. Tycho zal een berichtje hiervoor opstellen en de vraag in welk
studiejaar de invuller zit, aan toe voegen.

16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

17. Nieuwe agendapunten
Volgende week is er geen PV vanwege de groepsevaluatie. Over 2 weken zal de agenda voor
het OTgen-SR worden besproken.

18. 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:
a. Waarom communicatie omtrent loting laatste dag

verstuurd wordt + aankaarten herhaaldelijke
vertraging in communicatie.

b. Toegang wachttijders tot webmail en Canvas.
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. Opstellen document met definitieve regels omtrent

deelname fysieke PV.
9. Filmpje Mental Health.
10. Promotie SR-enquête in faculteitsnieuwsbrief.

Sonja 1. Delen enquête keuzeonderwijs in jaar 4/wachttijd
whatsapp chat.

2. SR-enquête: 1 link mogelijk?

Pien 1. Adviesbrief lid RvT versturen naar RvB.
2. Uitzoeken OER omtrent keuzeonderwijs/keuzevrijheid.
3. Monique Jaspers mailen voor DuBa MI/GNK.
4. Met Evrim voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.
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5. Versturen adviesbrief t.a.v. benoeming opleidingshoofd
Geneeskunde.

6. Promotie CoRaad van radiologie cursus delen op Instagram.
Tycho 1. PR-plan tracking.

2. Taskforce zichtbaarheid.
3. Filmpje Mental Health.
4. Bij Ulla Remer/Gabor Linthorst navragen delen promo

SR-enquête op Canvas.
5. Berichtje voor whatsapp groepen voor invullen enquête

keuzeonderwijs opstellen + toevoegen vraag in welk
studiejaar student zit.

Parsa 1. Voorstelstukje SR-site naar Pien sturen.
2. Taskforce zichtbaarheid.
3. Chef instagram promo SR-enquête.
4. Delen enquête keuzeonderwijs in jaar 2 whatsapp chat.

Sophie 1. Met Evrim en Sarah SR-rekening regelen.

Onno

Wouter 1. Delen enquête keuzeonderwijs in jaar 3 whatsapp chat.

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

voor evaluatie inzet coassistenten bij COVID.
3. Bij Monique Greve navragen delen promo SR-enquête op

Canvas.
Evrim 1. Met Sophie en Sarah SR-rekening regelen.

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

DB 1. IMS: procedure loting coschappen bij andere faculteiten.

Team
promo

1. JVTs, Mikpunt, MFAS en IFMSA benaderen voor
promotieplan SR-enquête.

2. Compendium benaderen voor prijsdeal SR-enquête.
CoMa 1. Masterstudenten voor interview zoeken (4): 2 die

keuzeonderwijs naar voren hebben gehaald, 2 die klinische
keuzecoschappen volgen.

Iedereen

19. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.15 uur.
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