
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 07-06-2021

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 18:30 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. 2 min OTgen-SR evalueren Evalueren

9. 10 min Adviesbrief lid RvB Besluitvormend

10. 10 min Pauze

11. 20 min Wachttijd brief Besluitvormend

12. 10 min Inwerken nieuwe SR Beeldvormend

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 20.15 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 18:30 uur.

2. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

3. Post in/uit en afspraken
Er is geen post ontvangen of verstuurd.

4. Notulen en actielijst
De notulen en actielijst van 31-05-2021 worden volgende Plenaire Vergadering (PV)
vastgesteld.

5. Updates
- Evrim is op 31 mei aanwezig geweest bij de PV van de Centrale Studentenraad. Hierin werd

o.a. de opzet van diversiteitsbeleid voor raden besproken, waarbij wordt aangeraden dat
iedere raad een vertrouwenspersoon heeft, die een inclusiviteit training heeft gevolgd.

- Evrim is op 3 juni bij de evaluatie van het coschap Dermatologie geweest. Ondanks de lage
respons, die werd geduid als passend bij de overgang naar de @student.uva.nl-mailadressen,
wordt het coschap in het algemeen goed beoordeeld. Er wordt gekeken naar opschaling van
plekken, zo zijn er nieuwe affiliaties.

- Op 1 juni was Sophie aanwezig bij de coschap evaluatie van Gynaecologie/Verloskunde.
Vorige keer kwam naar voren dat Dijklander en NWZ wat minder scoren, hiervoor hebben ze
goed contact gehad met de affiliaties. Binnenkort gaan ze vanuit het AMC daar langs om nog
e.e.a. te bespreken om voor nog meer verbetering te zorgen; de terugkoppeling volgt over 3
maanden. Zeer positieve beoordelingen over het algemeen. Onderwijs van DGO wordt in de
nieuwe master herzien.

- Op 3 juni zijn Eline en Sarah bijgepraat over de lateralisaties wave 3. Besproken is:
- Er gaan een aantal afdelingen weer over deze week.
- Er was de mogelijkheid om vragen te stellen, maar eigenlijk was alles helder. We

hebben de powerpoint presentatie ontvangen. Reageer vooral als je deze wil
ontvangen. Deze zullen we ook ter info aan onze opvolgers sturen.

6. Mededelingen
- Sophie: PV 21 juni niet aanwezig vanwege EK!
- Tycho: moet om 20 uur weg i.v.m. fysio afspraak.

7. Vaststellen agenda
Aanpassing van datum (naar 7 juni) en tijd (naar start 18.30).

8. OTgen-SR evalueren
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Vorige week was de vergadering tussen het Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) en de SR.

We hebben het overleg direct na afloop al geëvalueerd, maar voor de notulen staan we er

nog even kort bij stil. Daarnaast nemen we de actiepunten voor de SR nog even door.

Vragen:

1. Zijn er nog toelichtingen op de eerder gehouden evaluatie? Nee.

2. Hebben we onze doelen behaald? Ja.

9. Adviesbrief lid RvB
N.a.v. de vorige PV heeft Sarah Marian Mens gemaild met de vraag of er nog factoren zijn die

de juridische fusie per 1 januari 2022 kunnen belemmeren.

De SR gaat over op de volgende stemming:

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde keurt de adviesbrief aangaande

lid RvB goed.” Met 10 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen en 0 blanco stemmen

wordt de motie aangenomen. Pien zal de brief mailen.

10. Wachttijd
Dit inhoud van dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

11. Inwerken nieuwe SR
We zijn bijna aan het einde van ons raadsjaar en is er alweer bijna een nieuwe raad bekend.

Om het inwerktraject soepel te laten verlopen, is er een planning gemaakt.

Omtrent de documenten die de nieuwe SR toegestuurd zal krijgen:

1. Inwerkboek: deze stuurt Sonja al na de bekendmaking van de SR uitslag op (dus op

maandag de 14e).

2. Dossierboek: na de functieverdeling, zal zij de dossierboeken opsturen. Deze zal de

nieuwe raad ontvangen voor de dossieroverdracht van de commissies. Zo zijn ze

voorbereid op welk dossier ze wellicht zouden willen doen.

Omtrent het inwerkweekend: binnenkort zal ze een planning presenteren op het PV! Wel

zal het van vrijdagavond tot zondagmiddag zijn.
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Niemand heeft vragen over het stappenplan.

12. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

13. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

14. Rondvraag
- Eline: Is het bekend of wij adviesrecht of instemmingsrecht hebben over het extra wat de

faculteit krijgt door corona van de overheid? Sarah antwoordt dat het niet bekend is.
- Onno: Nu we fysiek vergaderen kunnen we de pauzes middenin de PV weer schrappen toch?

Zal per PV worden aangekeken/bepaald waar iedereen behoefte aan heeft.
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15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

16. Nieuwe agendapunten
Geen.

17. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Mailen OTgen: Opmaat en WDD3 ter evaluatie type vragen

2. Mailen Sabrine van den Bor: cijfers masterstudenten die
starten met KO.

3. Sturen communicatieplan naar SR-leden.
4. Marjan Mens mailen met de vraag of er factoren zijn die de

fusie belemmeren.
5. Mailen voor inhalen eten met RvB.

Sonja

Pien 1. Adviesbrief lid RvB versturen.
2. Uitzoeken kiesreglement MIK.
3. Danielle de Nobel contacten i.v.m. curriculumcommissie:

eventueel ongevraagd adviesbrief versturen?
Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline

Evrim 1. Honours studenten mailen over beleidsvoorstel
International Office.

2. Uitzoeken stem regeling met onthoudingen.
DB

Iedereen

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