
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 28-09-2020

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

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 Notulen OTgen-SR Vaststellen

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vastellen

9. 15 min Jaarplan Besluitvormend

10. 10 min Advies begroting Beeldvormend

11. 10 min OTgen-SR evalueren Evalueren

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 20:10 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 ontvangen of uitgegaan.

4. Notulen en actielijst
1. Niet

gedaan
2. Niet

gedaan
3. Bezig
4. Niet meer

nodig

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

1. Gedaan
2. Gedaan

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

1. Lange
termijn

2. Lange
termijn

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

1. Bezig
2. Bezig

Parsa 1. Mokken bestellen.
2. Modepolitie.

1. Gedaan Sophie 1. Toegang tot scherm plein J regelen.

Onno

Wouter

Eline

1. Gedaan,
conclusie
is nee

2. Bezig
3. Bezig
4. Gedaan

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.

1. Gedaan
2. Niet

gedaan

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

1. Bezig
2. Bezig
3. Bezig

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.

De notulen van 21-09-2020 zijn besproken en vastgesteld.

5. Notulen OTgen-SR
De notulen van de vergadering van 22-09-2020 tussen het Opleidingsteam Geneeskunde
(OTgen) en de Studentenraad (SR) zijn besproken en vastgesteld.

6. Updates
- Op vrijdag 25 september 2020 was Sophie aanwezig bij de evaluatie van het coschap Interne

Geneeskunde. Concluderend gaat het over het algemeen goed (gemiddeld cijfer 7,8). Het
flankerend programma wordt nog apart geëvalueerd. Het volledige verslag zal op canvas
komen.

- Tycho is op maandag 21 september 2020 bij het toetsingsoverleg geweest. Hierin werd
besproken hoe het er nu voor staat omtrent de online toetsing. Aan bod is gekomen dat naar
studenten toe het niet geheel duidelijk is wat zij kunnen doen indien thuis de toetsafname
niet mogelijk is. Afgesproken is dat dit beter gecommuniceerd gaat worden via de
commissaris onderwijs van de studievereniging Medische Faculteit der Amsterdamsche
Studenten (MFAS).

- Tycho is bij de werkgroep AV geweest. De werkgroep wordt gehouden ter evaluatie van de
afgelopen drie jaar AV. Er wordt voor ogenschijnlijk voor 1 oktober een rapport geschreven.
Dit rapport wordt geïmplementeerd voor het studiejaar ‘21-’22. Reeds bestaande gedachte is
dat AV weinig waardering van studenten kent en slecht beoordeeld wordt (niet hoger dan
een 5,6). Dit wil men graag veranderen door de opdrachten meer zelfsturend en activerend
te maken.

- Tycho is op dinsdag 22 september 2020 bij de evaluatie geweest van de bachelorthesis. Het
vak wordt goed ervaren, mede door de etalage van onderwerpen. Complimenten worden
uitgesproken over het snelle aanpassingsvermogen. Puntje van aandacht is dat nog steeds
niet iedereen zijn of haar cijfer heeft ontvangen, terwijl de herkansing over 4 weken
ingeleverd dient te worden. Hier wordt achteraan gegaan door dhr. Hochstenbach en dhr. van
Bavel.

7. Mededelingen
Geen.

8. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
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9. Jaarplan
De tweede versie van het jaarplan is bijna af en Evrim is druk bezig met de lay-out.  Volgende

week is de allerlaatste mogelijkheid om iets aan te passen, want op 6 oktober wordt het naar

de drukker verstuurd. Wat betreft het jaarplan zelf gaat het goed. Onder het mom van

duurzaamheid leek het een een goed idee om het jaarplan niet te vaak uit te printen.

Nu moet er besloten worden hoe wij de jaarplanpresentatie vorm willen geven. Er zijn twee

mogelijke opties:

1. Met 30 man in collegezaal 1, waarbij onze raad, de oude raad en de belangrijkste

gesprekspartners uitgenodigd worden om fysiek deel te nemen. Andere aanwezigen

zullen een link ontvangen om er digitaal bij te zijn.

2. Alleen de oude en nieuwe raad zullen fysiek aanwezig zijn; andere genodigden zullen

er digitaal bij zijn.

Bij punt 1 is het voordeel dat wij als raad voor een groep kunnen presenteren. Een nadeel is

echter dat er keuzes gemaakt moeten worden in wie er fysiek aanwezig bij mag zijn,

waardoor mensen zich gepasseerd kunnen voelen.

Bij punt 2 is het voordeel dat alle genodigden gelijk behandeld worden en er geen

uitzonderingen gemaakt worden. Het nadeel is echter dat de ‘flair’ van de

jaarplanpresentatie hierdoor minder zal zijn.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

Er zijn geen beeldvormende vragen.

2. Heeft iemand nog een andere optie?

Onno komt met het idee om de jaarplanpresentatie op video vast te leggen. Vanwege

de nieuwe Corona-maatregelen is het verstandiger om de jaarplanpresentatie niet

meer in een deels fysieke vorm te houden.

Pien stelt voor om dan over een half jaar - als de maatregelen het toestaan - een

‘mijlpaalborrel’ te houden, waarop er teruggeblikt wordt wat er tot dan aan toe door

de SR gerealiseerd is.

Wouter draagt aan dat we het jaarplanfilmpje kunnen opdelen in verschillende

stukken, zoals een gedeelte ‘algemeen’, ‘bachelor geneeskundestudenten’, ‘master

geneeskundestudenten’ en ‘medische informatiekundestudenten’, waardoor de

studenten gemakkelijker naar het gewenste stuk kunnen doorspoelen.
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Tycho vraagt of het filmpje inhoudelijk laagdrempelig voor de studenten zal zijn, of

dat het met het oog op de gesprekspartners formeler van aard zal zijn. Pien stelt voor

om het inhoudelijk toegankelijk voor studenten te houden, gezien het geschreven

jaarplan ook gepubliceerd zal worden en men daar meer informatie in kan vinden.

Evrim heeft het idee om voor het jaarplanfilmpje wel het jaarplan te presenteren. We

zouden bijvoorbeeld voor een lege zaal kunnen presenteren, waarbij de powerpoint

erin gemonteerd kan worden. Zo lijkt het op het filmpje alsof er ‘live’ gepresenteerd

wordt.

Gezien we hierdoor budget over houden, stelt Tycho voor om extra geld in het

professionalisering van het jaarplanfilmpje te steken.

3. Zijn er nog aanvullende voor- of tegenargumenten?

Er zijn geen voor- of tegenargumenten meer.

Iedereen is het ermee eens dat de jaarplanpresentatie niet meer in een fysieke vorm zal

plaatsvinden. De raad gaat brainstormen over de invulling van het jaarplanfilmpje, Pien zal

deze ideeën voor de volgende plenaire vergadering (PV) in een vergaderstuk uitwerken. Pien

zal ook bij de oude SR (‘19-20’) peilen of zij akkoord zijn met alleen een digitale versie van

de jaarplanpresentatie.

De deadline voor de stukken blijft staan. Pien zal woensdag een overzicht sturen van welke

stukken er nog geschreven moeten worden. Op de volgende PV zal de invulling van de

jaarplanpresentatie verder besproken worden en dienen de jaarplanstukken en de lay-out

definitief af te zijn.

10. Advies begroting
De Raad van Bestuur (RvB) heeft een adviesaanvraag betreffende een concept begroting
voor de Faculteit der Geneeskunde 2021 gestuurd. Uiterlijk op 8 november moet er een
reactie op de adviesaanvraag teruggestuurd worden. Er is een vaste cyclus waarin het proces
van adviesbrieven doorlopen wordt.

In juli heeft de vorige SR input gegeven op de kaderbrief van het Amsterdam UMC. Op deze

kaderbrief wordt de begroting gebaseerd. In deze brief worden een aantal aandachtspunten

naar voren gebracht, wordt een voorstel gedaan voor een nieuwe begrotingscyclus en de rol

van de SR hierin. Op dit moment is de conceptbegroting van de faculteit 2021 opgesteld.

Gezien het overgrote deel van de raad moeite had met het begrijpen van de conceptbegroting

en kaderbrief, wordt voorgesteld om op de volgende PV dit vergaderstuk nogmaals
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beeldvormend te bespreken. Onno zal voor de volgende PV een korte

presentatie/vergaderstuk met uitleg omtrent dit onderwerp voorbereiden.

11. OTgen-SR evalueren
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: bij master wordt na afloop van de coschap gevraagd om een evaluatie in te vullen. Eline

vertelt dat vele studenten denken dat er niks met de evaluaties gedaan wordt en oppert het

idee om op een manier bekend te maken aan de studenten dat er wel degelijk hiernaar

gekeken wordt. Sophie vult aan dat studenten ook niet weten dat de rapportages van de

evaluaties op canvas gedeeld worden. Vanuit de raad wordt voorgesteld om filmpjes of

factsheets van de uitkomsten van de evaluaties te maken.

14. Rondvraag
- Sophie:

- N.a.v. de vorige actielijst heeft zij gemaild voor de schermen op plein J om de beelden
van de oude raad eraf te halen. Zij vraagt zich af wat voor beelden wij op de
schermen willen? De raad stelt voor om onze groepsfoto met een tekst waarin wij
ons voorstellen erop te plaatsen.

- Zij heeft de vraag of iemand haar zou kunnen helpen uitzoeken hoe de rekening van
de SR op haar naam gezet kan worden, of hoe de rekening omgezet kan worden in
een zakelijke rekening. De rekening staat nu nog op de naam van Pepijn Bakker (SR
‘18-’19) en de pas op de naam van Milou van Goor (SR ‘17-’18). Sophie heeft
begrepen dat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) hiervoor
benodigd is. Sarah zal dit gezamenlijk met Sophie uitzoeken.

- Sarah heeft de vraag of binnen de CSR de regel dat je het voorgaande jaar bij de
studie dient ingeschreven te zijn voor het profileringsfonds is aangepast? Bij Evrim is
dit niet het geval en bij hem is de aanvraag tot het profileringsfonds goedgekeurd.
Alle niet ingeschreven SR-leden gaan proberen zich voor de profileringsfonds in te
schrijven. Sarah heeft een mail met uitleg hierover gestuurd, via de Digitale
Studenten Service Desk kun je je aanmelden voor de profileringsfonds. Als het niet
lukt, zal het bij dhr. Albert Kok worden aangekaart.

15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

16. Nieuwe agendapunten
Opnieuw concept begroting en jaarplanpresentatie bespreken.
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17. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Uitzoeken qua kosten wat onder de verantwoordelijkheid

van de UvA of van AMC valt.
2. SR-rekening regelen met Sophie.
3. Uitzoeken nieuwe Corona beleid AMC.
4. Uitzoeken of wachttijd maatregelen voorgelegd zijn aan

NFU.
5. Uitzoeken wat de startdatum van nieuwe wachttijd plan is.

Sonja

Pien 1. Vacature master assessor MI delen.
2. Ideeën digitale jaarplanpresentatie/jaarplanfilmpje

uitwerken in vergaderstuk.
3. Uitzoeken welke jaarplanstukken nog geschreven moeten

worden, dit uiterlijk woensdag in de zakelijke whatsapp
delen.

4. Uitzoeken begroting onderzoek van vorig jaar.
5. Digitale jaarplanpresentatie/jaarplanfilmpje peilen bij oude

SR (‘19-20’).
Tycho 1. PR plan tracking.

2. Relevante dossiers CoBa uitzoeken.
Parsa 1. Mokken bestellen.

2. Modepolitie.
Sophie 1. SR-rekening regelen met Sarah.

Onno 1. Presentatie conceptbegroting maken.

Wouter

Eline 1. Mental health stuk afmaken voor woensdag.

Evrim 1. Toegang tot SR site regelen.
2. Lay-out jaarplan stukken.

DB 1. Toegang tot amc-mail voor wachttijders regelen.

Iedereen 1. Voor 11 oktober design mok naar Parsa sturen.
2. Voor 1 oktober foto outfit naar Parsa sturen.
3. Volgende PV (5-10) outfit fotomoment meenemen.
4. Brainstormen ideeën digitale

jaarplanpresentatie/jaarplanfilmpje.
5. Jaarplanstukken definitief afmaken.
6. Niet ingeschreven SR-leden: proberen inschrijven

profileringsfonds.
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18. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 19.40 uur.
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