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1. Opening  

 De vergadering is door Joyce geopend om 19:04  1 

2. Post in/uit  

Post in: 2 

- Mail van de CSR over het koppelen van de persoonlijke mail aan de SR mail. Nieuwe SR 3 

overlegt hierover in eigen deel vergadering.  4 

- Uitnodiging ontvangen voor oratie Kiki Lombarts 3-10-2014, 16.00 uur. Onno, Daan en 5 

Ilse zullen aanwezig zijn. 6 

- Er is een doorstuurmail geweest van Onno over Team Based Learning op 16 7 

september. Hier is geen reactie op geweest. Wordt nog op teruggekomen i.v.m. belang 8 

workshop voor bachelorcommissie.  9 

- De geplande décharge op 14-10-2014 gaat niet door i.v.m. herdenking MH17, décharge 10 

verzet naar 13-10-2014. 11 

- Co-assistenten van organisatie tropencursus vragen om sleutel SR kamer voor spullen. 12 

SR leden zijn akkoord.  13 

Post uit: 14 

Geen  15 

3. Doorlopen actielijst  

- 16 

4. Vaststellen notulen PV 25 augustus  

- 17 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 1 september 2014  

Aanwezig Studentenraad ’13-’14: Joyce Veld (voorzitter), Annabelle van Gils, Claudia Berends, Liesbeth Boom,  Caroline 

Heuschen,  Peter Boek, Vera de Weerdt, Karin Conijn, Tijn van Winden, Hanneke Prinzen-Coumou (later) 

Studentenraad ’14-’15: Onno Baur (voorzitter), Daan Zilver, Anna Zwanenburg, Gabriëlla Zoutkamp, Heela 

Yousufzai, Stijn de Jonge, Ilse blomberg, Vincent Stangenberger, Michel Klaver, Twan van Velzen 

Afwezig - 

Gast - 

Notulist Hester Westerink 
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5. Vaststellen agenda 

- Agendapunt ‘notitie OWI-GEN studentleden studentrol’ blijft op een kwartier  1 

- Agendapunt ‘brief bachelorherziening’ wordt verlengd naar 40 minuten  2 

- Agendapunt ‘toelating master’ wordt ingekort naar 5 minuten 3 

6. Update DB 

Geen  4 

7. Update CSR 

Geen  5 

8. Update commissies  

- Commissie master   6 

o Prof. dr. Heineman is geneigd iets te gaan doen met seksuele intimidatie. 7 

Er zal een mail gestuurd worden over overleg dat zal gaan plaatsvinden.  8 

9. Punten PR update  

Co’s die reiskosten hebben gemaakt in de zomervakantie toen hun OV-chipkaart niet geldig 9 

was kunnen dit declareren. Hierover moet linkje geplaatst worden zodat studenten dit weten. 10 

Gabriëla gaat hiermee aan de slag.  11 

10. Brief bachelorherziening  

 12 

Opmerkingen per kopje:  13 

- Begin  14 

Allereerst was vermeldt positief te zijn over de intentie dat AMC kleinere groepen 15 

wilde met meer betrokken docenten, maar de intentie is weg in de nieuwe blauwdruk. 16 

Noemen in advies dat dit er wel in moet staan.  17 

- Kwaliteit van onderwijs 18 

Vorige keer was oorzaak/gevolg niet goed, dit is gewijzigd. Er staan nog spel- en 19 

stijlfouten in de tekst, Vera zal hiernaar kijken.  20 

- Begeleiding  21 

Elke student verdient optimale begeleiding. Er moet eerder begeleiding zijn dan 22 

wanneer een student lijkt af te vallen.  23 

De inhoud van begeleiding moet door de jaren heen gewijzigd worden. De 24 

persoonlijke begeleiding in het eerste jaar moet in de volgende jaren steeds meer 25 

overgaan in loopbaan- en studiebegeleiding.   26 

Idee koppeling bachelor aan masterstudent is op zichzelf geen slecht idee maar SR 27 

geeft ander voorstel. Studiebegeleiding van eerstejaars kan gedaan worden door een 28 

ouderejaars bachelor student, hier is geen masterstudent voor nodig. Wat betreft 29 

kijken in kliniek moeten alsnog juco’s doorgaan in tweede jaar of van begeleiding 30 

bachelor en master moet vast onderdeel gemaakt worden. Idee moet nog beter 31 

uitgewerkt worden. Beslissing wordt overgelaten aan nieuwe SR.  32 

In de tekst moet nog meer gericht worden op studieadvisering en studieplanning.  33 

- Onderwijsvormen 34 
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Geen opmerkingen 1 

- Differentiatie  2 

Geen opmerkingen  3 

- Jaarrooster  4 

De parallelle lijn voor farmacologie moet blijven. Wel moet er minimaal aantal punten 5 

komen voor iedere deeltoets zodat medicamenteuze kennis niet beperkt blijft tot 6 

enkele onderwerpen.   7 

- Modelrooster 8 

Geen opmerkingen 9 

- Inhoud 10 

Geen opmerkingen 11 

Te benoemen punten bij discussie over haalbaarheid bachelorherziening: 12 

- Als de nieuwe bachelor er komt moet de oude bachelor er nog naast kunnen blijven 13 

bestaan voor recidivisten. Zij moeten de kans krijgen om hun bachelor op een normale 14 

manier af te ronden.  15 

- Tijdpad is moeilijk te behalen 16 

- Jaar 3 moet af zijn voor jaar 1 start 17 

Advisering blauwdruk 18 

 Door teveel open vragen en zorgen omtrent de nieuwe bachelor kan er nog geen goed 19 

advies gegeven worden. Eerst is meer duidelijkheid gewenst. Voorlopig wordt daarom voor 20 

negatief advies gekozen.  21 

 22 

11. Toelating master  

 23 

Wanneer er in de wachttijd van de coschappen de wens is binnen de UvA iets te doen, moet de 24 

student zich inschrijven voor de master. Echter hier moet de faculteit mee instemmen, directe 25 

inschrijving is niet mogelijk. Dit geeft veel onduidelijkheid.  26 

Bachelorcommissie moet verzoek doen om opheldering van de administratieve gegevens. 27 

12. WVTTK 

- 28 

13. Mededelingen/rondvraag SR ’13-‘14 

- Tjitske wil tot december blijven als masterlid van de OWIGEN, om deze reden kan de 29 

sollicitatie niet vroeg de deur uit. Joyce neemt hierover contact op met Tjitske.  30 

- Karin wil het onderwerp Semi-arts nog zelf afhandelen en wil daarom de mail nog 31 

gebruiken. Er is besproken dat de komende week het wachtwoord nog niet gewijzigd 32 

wordt.  33 

- Sinds 1 april is de lunchkostenvergoeding voor co-assistenten geregeld  34 

- De examencommissievacature wordt doorgeschoven naar de nieuwe SR 35 
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[Joyce en Onno hameren voor décharge van alle leden van de studentenraad 2013-2014  en 1 

installatie van alle leden van de studentenraad 2014-2015. Vervolgens verlaten alle leden van 2 

studentenraad 2013-2014 de zaal. Onno last 5 minuten pauze in voor eigen raad.] 3 

14. Afwezigheid komend jaar  

Om de aanwezigheid voor komend jaar op te geven maakt Daan een Excelbestand die op 4 

server komt te staan. Alle afwezigheid van komend jaar moet hierin vermeld worden, Onno 5 

houdt zo het overzicht.  6 

15. Dossier bacheloruitreiking 

Dossier bacheloruitreiking hoort bij faciliteitencommissie en zat bij bachelorcommissie dit is 7 

gewijzigd.   8 

 9 

Nieuw agendapunt: MIK bij bacheloruitreiking  10 

 11 

16. Vergaderstukken  

Vergaderstukken moeten van tevoren worden ingediend en het discussiepunt moet worden 12 

aangegeven. In vergaderstukken moet tot de kern gekomen worden, inhoudelijk kunnen 13 

commissies er eerst zelf over spreken. Vergaderstukken die voor een volgende PV worden 14 

ingediend moeten zondagavond 24.00u ingeleverd zijn.  15 

Voorlopig wordt format vergaderstukken gemaild tot server er is.  16 

17. Blauwdruk bachelorherziening  

 17 

Achtergrond:  18 

03-09-2014 wordt een discussie gevoerd over de blauwdruk met DB + bachelorcommissie + 19 

OWIGEN waarin moet worden aangegeven wat van de blauwdruk niet klopt.  20 

 21 

Belangrijkste punten uit de blauwdruk: 22 

- Het keuzeonderwijs in jaar 2 verschuift naar het einde van het jaar waardoor er meer 23 

internationalisering is.  24 

- Er komt een 30-70 studiestructuur, 30% contactonderwijs en 70% zelfstudie 25 

- Er wordt overgegaan op de structuur van de VU, waarbij jaar 1 in het teken staat van 26 

aanvang van het leven, jaar 2 zich richt op volwassenheid en jaar 3 zich richt op de 27 

derde levensfase. Er wordt begonnen met een onderwerp wat door de jaren heen 28 

wordt uitgebouwd: de zogenaamde spotlight techniek.  29 

- Nominaal is normaal; binnen 3 jaar moet de bachelor gehaald worden het rendement 30 

is nu te laag.  31 

- Maatregelen 32 

o BSA  33 

o Alle herkansingen in de zomervakantie om zo studenten te  ontmoediging om 34 

dingen uit te stellen en om hen in een volgend blok enkel voor dat blok te 35 

laten studeren.  36 

- Meer nadruk op E-learning 37 
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- Team Based Learning: soort KKLO met meerdere groepjes in een grote zaal.  1 

Om hier fatsoenlijk advies over te geven is informatie belangrijk , mogelijkheid is er 2 

nog om naar de workshop te gaan. Mocht hier animo voor zijn kan aanmelding bij 3 

Anna en gaat zij erachteraan 4 

- Voortgangstoets is een toets waaraan afgemeten kan worden dat student meer leert 5 

door de jaren heen. Hier wordt geen cijfer aan verbonden.  6 

- GKLO en KKLO worden niet apart gegeven maar tussen de colleges door. Op deze 7 

manier wordt meer aanwezigheid van studenten verwacht.  8 

- Academische vorming. Er wordt meer aandacht besteedt aan wetenschappelijk 9 

onderzoek als een rode draad onderwerp. Per jaar wordt dit verdeeld: 10 

o Kritisch kijken naar artikelen in jaar 1  11 

o Opstellen onderzoeksdesign in jaar 2 12 

o Bachelor thesis in jaar 3  13 

Vraagstukken: 14 

- Masterstudent begeleiding 15 

- Leerfabriek met steeds meer toetsmomenten is dat gewenst? 16 

- Keuze onderwijs is wisselvallig in opbouw en beoordeling 17 

- Bonuspunttoetsen blijven deze bestaan of niet? 18 

- BSA 19 

o Wordt landelijk aangemoedigd. Onduidelijkheid nog over verplichting. Daan 20 

zoekt dit uit.  21 

Advies door nieuwe SR:  22 

Positief beginnen en later kritiek punten uiten. Over het concept is er tevredenheid, de 23 

academische vorming is goed er zit weldegelijk potentie in, toch zijn er nog vraagtekens bij 24 

overige punten. Onno zal 02-09-2014 een concept maken waarin dit advies wordt verwerkt.  25 

18. Beleidsplan – planning  

SR gaat beleidsplan schrijven, hierover moet gebrainstormd worden. Elke commissie 26 

schrijft grove opzet, voorstellen worden voor de PV van maandag 08-09-2014 ingediend.  27 

19. SR en MIKpunt  

MIK is een groeiende studie binnen de geneeskunde faculteit. Het wil zijn eigen plek naast 28 

geneeskunde behouden en niet opgaan in massaproductie onderwijs. Omdat een MIKker in de 29 

SR niet altijd aanwezig is, is het belangrijk dat er een onafhankelijk punt blijft voor de SR die 30 

opkomt voor belangen van MIK. Een goed orgaan hiervoor is MIKpunt. Voorstel is om MIKpunt 31 

een informerende functie te geven binnen de SR, het krijgt geen rechten alleen een 32 

informerende signalerende functie. Er is unaniem voor dit plan gestemd.  33 

Vincent neemt contact op met MIKpunt en informeert hen hierover. Communicatie wordt 34 

teruggekoppeld naar de server.  35 

20. WVTTK 

- Jaartrui voorkeur is aangegeven  36 

- Vraag over wat er gebeurd is na het slecht gemaakte tentamen GKLO van vorig 37 

jaar. Hier is weinig duidelijkheid over. Actiepunt voor Onno.  38 
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- Vraag van de CSR over het koppelen van de persoonlijke mail aan de SR mail is 1 

afgewezen door onoverzichtelijkheid. Concluderend wordt het gehouden bij het 2 

oude systeem. Anna beheert de mailbox en stuurt mail door naar de 3 

desbetreffende persoon.  4 

21. Rondvraag / mededelingen  

- Raad van advies  5 

RvA is een adviserend orgaan waar oude SR leden inzitten. Het is voornamelijk 6 

een DB adviserend orgaan. RvA leest notulen, agenda’s, vergaderstukken en 7 

documenten, zij mogen hierop commentaar geven.    8 

- Maagdenhuisweekend 9 

Mail maagdenhuisweekend zal doorgestuurd worden door Anna zodat daar 10 

duidelijkheid over komt.  11 

- Presentatie over CSR 12 

Ilse zal de volgende PV een minipresentatie geven over de CSR. Moet nog over 13 

gecommuniceerd worden of het haalbaar is en hoeveel tijd er voor nodig is.  14 

- Vincent 15 

Vincent is nog niet toegevoegd aan google drive. Anna zal hiernaar kijken.  16 

Bij overdrachtsweekend is aanwezigheid om 10.00u verplicht, maar Vincent heeft 17 

dan nog een verplichte onderwijsactiviteit tot 18.00u. Anna zal dit doorgeven aan 18 

oude SR.  19 

- Server 20 

Er  is nog geen toegang tot de server. Joyce zal hierbij helpen. De gegevens die 21 

nodig zijn om bij de server te komen moeten op googledrive worden ingevuld 22 

zodat Joyce het af kan maken. Anna zorgt ervoor dat Vincent het bestand kan zien 23 

op googledrive.  24 

- 17 september 18.30-22.00u belbintraining 25 

- 24 september 18.30-22.00u vergadertraining 26 

- 16 september moest vrijgehouden worden, maar de datum is geschrapt.  27 

- Décharge is verzet van 14 oktober naar 13 oktober, de PV van 13 oktober zal 28 

daarom verzet worden naar 15 oktober 19.00u. Ambtelijk secretaris reserveert 29 

kamer.  30 

- Fotomoment nieuwe SR zal in maagdenhuisweekend plaatsvinden. Mannen gaan 31 

in blouse op de foto.  32 

22. Vaststellen kamerrooster  

Elke dag moet er van 12.45-13.15u iemand aanwezig zijn in SR kamer.  33 

Wie wanneer aan de beurt is staat ook op het whiteboard in de SR kamer.  34 

- Maandag   Ilse 35 

- Dinsdag  Daan 36 

- Woensdag  Onno  37 

- Donderdag   Gabriëlla 38 

- Vrijdag  Vincent 39 
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23. Belangrijke data  

- 3 september 16.00-18.00 uur, bestuurskamer – blauwdruk bijeenkomst 1 

(bespreking reacties op blauwdruk)  2 

- 5 en 6 september – Maagdenhuisweekend 3 

- 8 september – deadline advies blauwdruk bachelorherziening  4 

- 12, 13 en 14 september – overdrachtsweekend 5 

- 17 september 18.30-22.00 uur – belbintraining 6 

- 19 september – LMSO vergadering (Joyce en Onno)  7 

- 24 september 18.30-22.00u – vergadertraining  8 

24. Agendapunten volgende PV  

- Brainstorm beleidsplan 9 

- Presentatie Ilse  10 

- Discussie of commissiemails moeten blijven 11 

- Pot aanstellen voor verjaardagscadeaus / snoepgoed  12 

 13 

- MIK bij bacheloruitreiking : nieuw agendapunt. Nog onduidelijk of dit volgende PV 14 

al wordt besproken.  15 

25. Sluiting  

De vergadering is 21.56u door Onno gesloten 16 


