
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 25-01-2021

Aanwezige
raadsleden

Sarah Lutterman, Sonja Yona, Pien van Putten, Tycho De Greve, Sophie Noordzij, Onno Smeulders,
Wouter Meijer, Eline Alofs, Evrim Hotamis

Afwezig Parsa Alibakshi

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. 10 min OTgen-SR voorbereiden Voorbereiden

9. 10 min OTmi-SR voorbereiden Voorbereiden

10. 10 min Pauze

11. 20 min Meetekenen brief sociale veiligheid 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 19:55 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
Er is geen post uitgegaan of ontvangen.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Gedaan
3. Lopend,

kan van
actielijst af

4. Niet
gedaan

5. Lopend,
kan van
actielijst af

Sarah 1. Evt. agenda en notulen naar OTgen versturen + navragen of
zij agendapunten hebben.

2. Agenda en notulen naar OTmi versturen + navragen of zij
agendapunten hebben.

3. Taskforce zichtbaarheid.
4. Informeel met Saskia Peerdeman bespreken wat

streefdatum van nieuwe wachttijd is.
5. Met Sophie en Evrim SR-rekening regelen. → eraf halen

Sonja

1. Gedaan
2. Niet

gedaan
3. Niet

gedaan

Pien 1. Doel bij agendapunten voor OTmi-SR toevoegen.
2. SR-website updaten: 1) het jaarplan en filmpje, 2)

2019-2020 in het kopje ‘oude studentenraden’ en 3) pagina
commissie MI heeft het over Tamanna Colijn.

3. Met verkiezingspartijen en evt. commissaris onderwijs
noodzaak MI’er in de SR bespreken.

1. Lange
termijn,
kan van
actielijst af

2. Lopend,
kan van
actielijst af

Tycho 1. PR-plan tracking.
2. Taskforce zichtbaarheid.

1. Lopend,
kan van
actielijst af

Parsa 1. Taskforce zichtbaarheid.

1. Gedaan
2. Lopend,

kan van
actielijst af

Sophie 1. Bregje de Groot mailen over student communicatie
voorkeuren.

2. Met Sarah en Evrim SR-rekening regelen.
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Onno

1. Gedaan,
staat in
CoBa
mapje op
Drive

Wouter 1. Opties kliniek in de bachelor verder uitwerken en pitchen
bij Ulla Remer en Gabor Linthorst.

1. Gedaan Eline 1. Navragen bij Paul van Trotsenburg over
capaciteitsproblemen bij de interne.

1. Lopend,
kan van
actielijst af

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

1. Gedaan
2. Niet meer

nodig
3. Niet

gedaan

DB 1. Met Saskia Peerdeman overleggen wel/geen doorgang
OTgen-SR.

2. Navragen bij Saskia Peerdeman over verpleegkundig
specialist traject ter opvulling van wachttijd of als opvang
van handen tekort in de zorg.

3. Navragen betekenis bruto/netto in wachttijd model.
1. Gedaan
2. Gedaan

Iedereen 1. Sprekers: voorbereidingsstukken OTmi-SR voorbereiden
voor PV 25 januari.

2. Dossierhouders wachttijd (Sonja, Sarah en Sophie) apart
overleg inplannen met Tycho, Onno en Eline.

De notulen van 18-01-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
Op 20 januari was de vervolgafspraak van de internationalisering waar Onno bij aanwezig
was. De bijeenkomst over de lange termijn visie van de werkgroep internationalisering over
de opleiding maakt snelle stappen. Na verwerking van de feedback uit de eerste bijeenkomst
is het vooral gegaan over welke plek internationalisering in het nieuwe curriculum moet
nemen. Het doel is om artsen af te leveren die voorbereid zijn op een mondiale samenleving.
Concreet is het plan om een beleidsdocument af te hebben rond juni en deze vervolgens op
te nemen in het AMC beleid. De groep zal op huidige schaal nog een keer bijeenkomen,
waarna het zal uitgebreid worden tot ~25 mensen van binnen de opleiding. De rol van de SR
binnen deze bijeenkomsten is wat onduidelijk maar waardevol. De gesprekken met Erik
Beune lijken voor de SR de waardevollere bijeenkomsten te zijn om zaken te en afwegingen
rustig te bespreken. IFMSA is ondertussen ook aangeschoven en voegt nog een
studentenperspectief toe.
Sarah vraagt welke plek internationalisering in het nieuwe curriculum zal krijgen. Onno
antwoordt dat dit nu nog onduidelijk is; er is vooralsnog geen concreet plan.

6. Mededelingen
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Evrim benoemt dat Hans Romijn verleden week een presentatie over de juridische fusie van
het AMC en het VUMC heeft gegeven.

7. Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘Meetekenen brief sociale veiligheid’ is bijgevoegd.

8. OTgen-SR voorbereiden
Dinsdag 26 januari hebben we van 17.00-17.30 uur onze vierde OTgen-SR vergadering.

Agendapunten:

1. Stand van zaken nieuwe master

2. Update Mental Health

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

9. OTmi-SR voorbereiden
Woensdag 27 januari hebben we van 14.00-14.30 uur onze tweede vergadering met het

Opleidingsteam Medische Informatiekunde (OTmi).

Agendapunten:

1. Stand van zaken CDW/CSW

2. Masterclasses master MI

3. BSA huidig cohort

4. Voortgang MI-X

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

10. Meetekenen brief sociale veiligheid
Vandaag hebben we een mail ontvangen met daarin een brief betreffende de situatie omtrent

sociale veiligheid binnen de UvA. De bedoeling van de brief is om deze openbaar naar de

Raad van Toezicht (RvT) van het College van Bestuur (CvB) van de UvA te sturen. Op deze

vergadering besluiten we of we deze wel of niet mee willen ondertekenen. De uiterlijke

deadline tot doorgeven is namelijk 31 januari.

Doel van de brief:

- Fred Weerman (decaan Faculteit der Geesteswetenschappen) stapt op en er wordt

iemand anders voor gezocht.
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- Het systeem voor de sociale veiligheid (oa klachtencommissie) wordt heringericht.

Hierin wordt een chief diversity officer, faculty diversity officer, vertrouwenspersoon

en ombudspersoon in meegenomen.

- Centrale Studentraad (CSR) en Centrale Ondernemingsraad (COR) worden bij deze

herinrichting niet alleen gehoord, maar krijgen een even grote zeggenschap als het

CvB.

1. Zijn er nog beeldvormende vragen over de brief?

- Sommige raadsleden is het onduidelijk wie Fred Weerman is en welke sociale

onveilige situatie zich heeft voorgedaan. Evrim en Eline geven een korte

samenvatting: er is een NRC artikel gepubliceerd waar er onderzoek gedaan is naar

seksuele intimidatie op de UvA. Hieruit is gebleken dat de bovengenoemde docenten

seksistische opmerkingen naar vrouwelijke studenten hebben gemaakt. Studenten

hebben jarenlang seksisme ervaren en aan de bel getrokken bij de faculteit wegens

het grensoverschrijdende gedrag. Vanuit de UvA werden de ingediende klachten

echter weggemoffeld, waarbij studenten bij interne onderzoeken niet gehoord

werden en bij een docent zelfs geen onderzoek gestart is. O.a. voor Fred Weerman is

er bewijs voor seksistisch en intimiderend gedrag. De desbetreffend docenten zijn

ook nog in dienst. Pas na het NRC artikel is er ophef ontstaan, terwijl studenten van

meerdere jaargangen het misbruik gesignaleerd hebben en hier vanuit de

universiteit niet naar gehandeld is.

- Evrim vraagt zich af of het gewicht heeft als wij als SR van een andere faculteit onze

handtekening eronder zouden zetten. Hij vraagt of het onderwerp besproken is in de

whatsapp groep van de facultaire studentenraden van de UvA. Sarah antwoordt dat

het nog niet in de whatsapp groep besproken is, ze zal er naar informeren. Pien

denkt wel dat het gewicht zal leveren; als wij als extern orgaan onze mening uiten

terwijl wij erbuiten staan, laten we juist de urgentie van het onderwerp zien. Daarbij

is het ook een teken van steun.

Concluderend is het overgrote deel van de raad voor ondertekenen, om zodoende solidariteit

te tonen en een intern signaal af te geven. Als tegenargument wordt genoemd dat we te

weinig van de situatie afweten.

Eline vertelt ter weet dat de procedure omtrent seksuele intimidatie veranderd is. Eerder

werd jaarlijks in de evaluaties naar seksuele intimidatie gekeken. Als het nu in een evaluatie

gerapporteerd is, wordt het meegenomen in de maandelijkse evaluaties, zodat er sneller

naar gehandeld kan worden. Deze procedure is sinds december 2020 aangepast.

Pagina 5 van 7
Notulen plenaire vergadering, 25-01-2021



Sophie oppert als idee om een eigen adviesbrief aan de RvT te schrijven waarmee we de

urgentie laten zien. Ze is het namelijk inhoudelijk niet mee eens dat we beslissingen over een

andere faculteit maken, maar ze is het wel eens met de conclusie. Ze wil de boodschap

benadrukken zonder het aftreden van een decaan te eisen. De rest van de raad denkt dat dit

geen kracht bijzet, en dat de boodschap gezamenlijk sterker is.

Over de toevoeging ‘mits andere SR’en ondertekenen’ heerst er nog discussie. Onno vindt dat

de de enige ‘mits’ die ertoe doet, de Faculteit der Geesteswetenschappen is. Als zij de brief

ondertekenen, vertrouwt hij hun expertise en dat zij er gewogen over nagedacht hebben. Het

is niet zijn stijl van brief, maar de brief is feitelijk geschreven. Ook wij zijn studenten van de

UvA, en het is onze rol als SR om zowel aan het AMC als de UvA te signaleren dat wij niet

achter deze omgang met seksuele intimidatie staan.

De SR gaat over op de volgende stemming:

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt in om de open brief over

sociale veiligheid aan de Raad van Toezicht van de UvA mee te ondertekenen”.

Met 7 stemmen voor en 2 stemmen tegen wordt de motie aangenomen. De raad is in

principe voor het mede ondertekenen. Sarah neemt contact op met SR’en van de andere

faculteiten van de UvA om te peilen hoe zij erover denken. Ze zal de uitkomst met de

raadsleden kortsluiten.

11. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

12. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Sonja heeft een vraag over de PR: ze vraagt of we nog acties gaan organiseren om de

naamsbekendheid te vergroten? Eline benoemt dat naamsbekendheid onderdeel van de

taken van de vicevoorzitter is, Sonja is het hier niet mee eens. Sarah, Parsa en Tycho vormen

gezamenlijk de taskforce ‘zichtbaarheid’; zij zullen zich hiermee bezig houden.

13. Rondvraag
Sophie vraagt of er gestart moet worden met de voorbereidingen voor de wervingsperiode.
Sonja antwoordt dat ze hier een start mee gaat maken, verdere informatie zal binnenkort
volgen.

14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
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15. Nieuwe agendapunten
OTgen-SR en OTmi-SR evalueren.

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

streefdatum van nieuwe wachttijd is.
2. Navragen mede ondertekenen brief sociale veiligheid bij

andere FSR’en.
Sonja

Pien 1. Secretariaat RvB mailen voor presentatie juridische fusie.
2. Michelle (ba assessor MI) whatsappen over CSW.
3. Mailen naar Geertje Hulzebos wel/niet mede ondertekenen

brief.
4. SR-website updaten: 1) het jaarplan en filmpje, 2)

2019-2020 in het kopje ‘oude studentenraden’ en 3) pagina
commissie MI heeft het over Tamanna Colijn.

5. Met verkiezingspartijen en evt. commissaris onderwijs
noodzaak MI’er in de SR bespreken.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline

Evrim

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

Iedereen

17. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.10 uur.
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