
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 26-10-2020

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. 15 min OTgen-SR voorbereiden Oordeelsvormend

9. 5 min OTmi-SR evalueren Evalueren

10. 5 min Pauze

11. 10 min Update over MI Informerend

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 20:00 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 relevante post in- of uit voor de raad.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Gedaan
3. Gedaan
4. Gedaan
5. Bezig
6. Gedaan, MB

gemaild
7. Niet gedaan

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.
6. Navragen in Corona-overleg en bij Medische Bibliotheek

(MB) hoe thuis toegang tot studieboeken.
7. Uitzoeken wat startdatum van nieuwe wachttijd plan is.

1. Gedaan,
wordt via
EvaSys
bijgehouden

2. Gedaan

Sonja 1. Bij Hotze Lont navragen of er met kliks gewerkt wordt.
2. Overzicht tijdspad + deadlines enquête maken.

1. Gedaan
2. Gedaan
3. Gedaan

Pien 1. SEHSO mailen voor kennismaking.
2. Sarah mededeling voor OTmi mailen.
3. Uitbreiden boodschappenlijstje agendapunt OTmi-SR.

1. Lange termijn Tycho 1. PR plan tracking.

1. Bezig
2. Bezig

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

2. Mokken bestellen.
1. Bezig,

binnenkort
afspraak bij
ABN

Sophie 1. SR-rekening regelen.

Onno

Wouter

Eline
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1. Bezig,
overgenomen
door Pien

2. Niet meer
relevant

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

1. Gedaan
2. Bezig
3. Gedaan
4. Bezig

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

De notulen van 19-10-2020 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Sonja, Tycho en Sarah zijn aanwezig geweest bij de coördinatoren overleg van het

Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) waarin Gabor Linthorst het woord nam. Hierin zijn
een aantal zaken over de bachelor besproken:

- Gabor Linthorst is het afgelopen half jaar bezig geweest met het verbeteren van het
onderwijs van zijn eigen blok (RA) in Epicurus. De meeste coördinatoren vragen zich
voor hun eigen blok af of hier wel genoeg mensen en middelen voor zijn, en of
Epicurus zelf niet eerst moet worden geoptimaliseerd.

- Normaal gesproken zijn er 4 hoorcolleges en 1 werkcollege per week. De
hoorcolleges wil hij veranderen in 2 e-lectures en 2 korte kennisclips. De
wekelijkse werkcolleges wil hij vervangen met 2 werkgroepen. De
zelfstudieopdrachten en patiënt-colleges blijven.

- Zorgstage is op dit moment een lastig punt, omdat meerdere zorgcentra's hebben
afgezegd door COVID. Er zal hier zo snel mogelijk communicatie over komen naar de
studenten.

- Sommige coördinatoren willen eerst de evaluatie van Epicurus afwachten voordat zij
verbeteringen gaan doorvoeren, met als argument dat ze anders achteraf weer veel
moeten verbeteren.

- Gabor Linthorst verzoekt alle blokken om in week 1 toetsmatrijzen op Canvas te
zetten, waarin transparantie geboden wordt over het aantal vragen, de BLOOM
niveaus en de leerdoelen.

- De hele raad behalve Eline was aanwezig bij de vergadering tussen het Opleidingsteam
(OTmi) en de Studentenraad (SR) van 21 oktober. Er zijn drie agendapunten besproken:
stand van zaken MI-X jaar 3 ontwerpsessies, stand van zaken CSW/CDW en stand van zaken
Health Incubator. Tom Broens heeft uitleg gegeven over de ontwerpsessies van MI-X jaar 3 en
de planning loopt geheel volgens schema. Over CSW/CDW heeft Floris Wiesman een update
gegeven en ook daarmee gaat het goed. CSW wordt nu gebruikt door studenten tijdens de
Corona en begin 2021 zal alles overgezet zijn naar CDW. Als laatste heeft Monique Jaspers
vertelt dat de Health Incubator nu niet hun prioriteit is vanwege de MI-X en COVID
pandemie, maar dat ze nu wel plaatsvervangende virtuele sessies hebben. Verder zal de
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Health Incubator geïncorporeerd worden in het E-health Lab. Als het goed is zal dit over 1
jaar gerealiseerd worden.

6. Mededelingen
- Pien heeft de SR site aangepast: onze namen staan er nu op. Zij zal ook de foto’s erbij

toevoegen. Iedereen dient een voorstel-stukje over zichzelf te schrijven en deze uiterlijk voor
zondag 1 november naar Pien te sturen. De stukjes van vorig jaar kunnen als voorbeeld
gebruikt worden, deze kun je vinden in de map PR op de Drive.

- Sonja:
- Enquête:

- De tijdsplanning staat op de Drive onder het desbetreffende mapje. Graag
hiernaar kijken en zo nodig opmerkingen erbij maken.

- We hebben een erg strak schema. Over 2,5 weken moet de opzet af zijn en
over 3 weken moet een voorlopige versie naar Hotze Lont gestuurd worden.
Begin dus op tijd!

- Voor voorbeeldvragen kun je bij het mapje ‘enquête’ van het dossier SR
‘19-’20 kijken. Het is voor elke commissie de bedoeling een aantal vragen per
dossier op te stellen.

- De update over het gesprek met Hotze Lont volgt nog.
- Hotze Lont adviseerde om ook vragen uit de enquetes van voorgaande jaren

te gebruiken. Zo kan er gepeild worden hoe de zaken er nu voor staan en
kunnen cijfers met elkaar vergeleken worden.

- Groepsevaluatie: Jason gaat de groepsevaluatie voorzitten.

7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. OTgen-SR voorbereiden
Op dinsdag 27 oktober hebben we van 17.00-17.30 uur onze tweede OTgen-SR vergadering.

De volgende twee voorbereidingsstukken gaan we doornemen zodat we optimaal voorbereid

zijn:

1. Communicatie rondom COVID

Doel: Beleid rondom communicatie omtrent COVID naar studenten afstemmen.

2. UvACare Zorgplan

Doel: De SR geeft een terugkoppeling a.d.h.v. de uitgezette enquête over Mental

Health en het UvACare Zorgplan.
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Agenda:

1. Opening Om 17.00 uur

2. 2 min Doorlopen actielijst

3. 2 min Vaststellen notulen

4. 5 min Mededelingen

5. 1 min Vaststellen agenda

6. 5 min Communicatie rondom covid

Doel: Beleid rondom communicatie omtrent COVID naar studenten afstemmen

7. 5 min UvACare Zorgplan

Doel: De SR geeft een terugkoppeling adhv de uitgezette enquête over mental health

en het UvACare Zorgplan

8. 5 min Stand van Zaken Curius+

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

9. 1 min WVTTK

10. 5 min Rondvraag

11. 2 min Nieuwe agendapunten

12. 2 min Nieuwe actielijst

13. Einde vergadering

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

9. OTmi-SR evalueren
Dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen gepubliceerd.

10. Update over Medische Informatiekunde (MI)
Pien geeft een korte toelichting over de dossiers en werking van de opleiding MI, zodat de
hele raad op de hoogte is van wat er speelt en een beter beeld heeft van wat de CoMi doet.

Dossiers:

1) MI-X jaar 3 ontwerpsessies

Tijdens de ontwerpsessies worden de leerdoelen en eindtermen met alle

coördinatoren, de curriculumcommissie en Monique Jaspers besproken. De SR zit

hierbij om een oog in het zeil te houden, bijvoorbeeld om te observeren of alle

coördinatoren deze sessies goed voorbereid hebben. Soms wordt je in breakout

rooms opgedeeld en krijg je opgaven van een van de blokken (met antwoorden). In

kleine groepjes wordt er gekeken of de eindtermen en leerdoelen behaald kunnen

worden met die opdracht.
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Tom Broens (curriculumcommissies) heeft een uitgebreidde update gegeven tijdens

het OTmi en zoals het er nu naar uitziet, zijn alle vakken op tijd af.

2) CSW/CDW

De vorige raad had de toezegging gekregen dat einde van het jaar alles overgezet zou

zijn van CSW naar CDW. Dit heeft echter wat uitloop en nu zijn er 2 projecten gaande:

1. Een algemene CDW welke toegankelijk is voor de gehele faculteit

(geneeskunde- en MI studenten), dit is naar verwachting eind dit

kalenderjaar online;

2. Een specifiek deel voor de MI studenten welke bedoeld is voor

softwareontwikkeling, dit zal begin 2020-2021 af zijn.

Pien zal begin december contact met Floris Wiesman opzoeken om te informeren of

dit allemaal op schema blijft lopen.

3) Health Incubator

Dit project staat niet heel hoog op het prioriteitenlijstje wegens COVID van het OTmi,

maar zij zijn er mee bezig. Er zijn nu online sessies van de Health Incubator en dit

project zal uiteindelijk onder het E-health Lab vallen. De CoMi zal nog een keer in

gesprek gaan met Monique Jaspers of wij hierin nog iets voor hen kunnen betekenen.

Door de COVID pandemie loopt het project vertraging op, maar Monique Jaspers zit

er bovenop.

4) MI-X evaluaties + overgang oud naar nieuw curriculum

De MI-X wordt uitvoerig geëvalueerd en er wordt gekeken naar hoe het de volgende

jaren nog beter kan. Wij als SR worden hier ook in meegenomen. Kinderziektes

worden er snel uitgehaald en verbeterd vanwege de kleine omvang van de groep.

De overgangsregeling van het oude naar het nieuwe curriculum is duidelijk. Dit jaar

is de laatste lichting bezig met het oude curriculum. Pien zal informeren of er

studenten zijn van het oude curriculum die op zakken staan.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- Sarah heeft geen duidelijk beeld bij het Health Incubator project, zij vraagt zich af

aan wat voor ideeën zij hierbij moet denken. Pien antwoordt dat het een platform is

waar je ideeën voor de zorg interdisciplinair kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld het

ontwikkelen van een app voor het reguleren van Diabetes Mellitus, of het
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ontwikkelen van een TENS kastje. Bij E-health kun je bijvoorbeeld denken aan het

versturen van een foto van een plekje naar de dermatoloog, waarbij de foto door

artificial intelligence gescand wordt.

- Eline vraagt of het Health Incubator project/E-health lab onder artsen en

geneeskundestudenten bekend is. Wellicht is het een idee om een melding omtrent

dit project op intranet te plaatsen, om zo een groter platform en animo te creëren.

Pien zal dit bij Monique Jaspers navragen.

2. Zijn er vragen over specifieke dossiers?

Er zijn geen vragen.

3. Vinden jullie dit een fijne manier voor een MI update?

De raad waardeert de tussentijdse MI update.

Evrim brengt een nieuw punt in; is het een idee om voor MI een aparte kiesgroep te maken?

Dan zitten er altijd 2-3 MI-studenten als afgevaardigden in de SR. Sophie vraagt zich af of dit

nodig is voor de workload. Evrim antwoordt dat als je dit wil uitzoeken, dit gauw moet

gebeuren (binnen 2 maanden), gezien het door meerdere commissies goedgekeurd moet

worden voor de nieuwe verkiezingen. Pien en Evrim zullen dit gezamenlijk uitzoeken en de

voor- en nadelen van MI als aparte kiesgroep opstellen. Evrim zal tevens hierover bij de CSR

en de Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid (FSR) informeren; de studie Politics,

Philosphy, Law and Economics is een aparte kiesgroep binnen de FSR

11. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

12. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

CSR: navragen MI als nieuwe kiesgroep.

13. Rondvraag
- Voor de enquête hebben we een promotieteam nodig die o.a. de prijzen en de zichtbaarheid

op social media regelt. Sonja vraagt wie dit op zich wil nemen. Zij stelt voor om uit elke
commissie 1 lid in het promoteam te hebben, Sonja zal namens het DB deelnemen. Sophie en
Eline zullen gezamenlijk vanuit de CoMa deze taak op hen nemen, Parsa vanuit de CoBa en
Wouter vanuit de CoMi.

- Saskia Peerdeman heeft gevraagd of er een student uit de SR is die het leuk zou vinden om
als bijbaantje mee te helpen aan het opzetten van de cursussen in de wachttijd (open
modules van de UvA).

- Wouter vertelt dat het opnamebeleid van het vak WDD-3 opmerkelijk is. De werkcolleges
worden niet opgenomen; alleen de powerpoints worden online gepubliceerd. De practica
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worden ook niet opgenomen en de powerpoints hiervan komen niet online te staan. Dit is
anders ten opzichte van het vak OVV-2, waarbij de werkcolleges wel werden opgenomen.
Wouter wil dit graag als rondvraag bij het OTgen-SR opbrengen, omdat het voor veel
studenten nadelig is. Hij wil informeren naar het beleid omtrent het opnemen van colleges.
Vanuit de SR wordt voorgesteld om dit eerst informeel te bespreken.

- Volgende week is er een kennismaking met de opleidingscommissie van geneeskunde, zij
willen graag het jaarplan inzien. Pien vraagt of de raad hiermee akkoord is gezien het
jaarplan nog niet officieel verstuurd is; de raad vindt het goed.

- Tycho deelt mee dat niemand van de SR nu toegang tot mededelingen van de courses van
jaar 1 hebben, waardoor we bijvoorbeeld ook niet kunnen weten wat er op de discussiefora
besproken wordt. Sonja antwoordt dat zij door de jaarvertegenwoordiging van jaar 1 op de
hoogte gehouden wordt. Tycho vraagt zich af of toegang toch niet wenselijk is, Sarah gaat
hierover nadenken.

- Wouter heeft de vraag wat het uiteindelijke plan is voor studenten die geen toegang tot de
kernboeken hebben. Sarah heeft de medische bibliotheek gemaild en zal dit probleem ook
tijdens het informele overleg met dr. Gabor Linthorst opbrengen.

- Sarah heeft een externe locatie voor de PV gevonden. Als de maatregelen het toestaan, zullen
we volgende week fysiek op deze locatie vergaderen.

14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

15. Nieuwe agendapunten
- OTgen evalueren.
- Keuzeonderwijs.
- Adviesbrief begroting.

16. Nieuwe actielijst
Sarah 1. OTgen nieuwe agenda mailen.

2. Nadenken of het nodig is dat de SR toegang tot de courses
van jaar 1 heeft.

3. Met Parsa script voor korte filmpjes schrijven voor 30
oktober.

4. Uitzoeken wat startdatum van nieuwe wachttijd plan is.
Sonja

Pien 1. Masterboekje MI.
2. Monique Jaspers mailen omtrent Health Incubator: wat kan

de SR betekenen, is het project onder artsen bekend?
3. Voorstelstukjes op SR-site uploaden.
4. Begin december contact opnemen met Floris Wiesman

omtrent overgang CSW naar CDW.
5. Met Evrim voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.
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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. Informeren CSR/FSR omtrent MI als nieuwe kiesgroep.
2. Met Pien voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.

DB

Iedereen 1. Voor 1 november voorstelstukje voor de op de SR site naar
Pien sturen.

2. Vragen enquête bedenken.
3. Design mok naar Parsa sturen.

17. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 19.50 uur.
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