
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 08-03-2021

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 18:45 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. 15 min Update testvision Informerend

10 min Pauze

10. 25 min Facultair strategisch plan Oordeelsvormend

11. 1 min WVTTK Informerend

12. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

13. 3 min Rondvraag Informerend

14. 5 min Evaluatie PV Informerend

15. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

16. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

17. Einde vergadering Om 20.25 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 verstuurd of ontvangen.

4. Notulen en actielijst
1. Niet

gedaan
2. Gedaan

Sarah 1. Surveillance d.m.v. Zoom opbrengen bij toetsing overleg.
2. Agenda en notulen naar OTgen versturen.

Sonja

Pien

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

1. Gedaan Wouter 1. Eline helpen met voorbereiding presentatie enquête
resultaten.

1. Gedaan Eline 1. Voorbereiden presentatie enquête resultaten.

1. Gedaan
2. Lopend

Evrim 1. Infographics enquête resultaten.
2. Schrijven stukje almanak: max. 200 woorden over ‘trots’.

1. Niet
gedaan

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

Iedereen

De notulen van 01-03-2020 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Evrim was op 1 maart aanwezig bij de Plenaire Vergadering (PV) van de Centrale

Studentenraad (CSR). Hier is onder andere het Nationaal Programma Onderwijs besproken.
Evrim heeft aangegeven dat voor het AMC en mogelijk de ACTA geldt dat de derdejaars
geneeskundestudenten compleet buiten de boot vallen i.v.m. de wachttijd. Andere
onderwerpen waren het functieprofiel van de ombudspersoon van de UvA en is er een
presentatie geven over ‘Vinger aan de pols’, een manier om data in te zetten bij online
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onderwijs.
- Op 1 maart heeft Sarah het overleg omtrent communicatie masterherziening bijgewoond.

Besproken is:
- Er is een vernieuwde powerpoint voor het praatje over wachttijd en nieuwe master

voor de huidige derdejaars. De focus ligt veel meer op een visuele powerpoint, i.p.v.
lappen tekst.

6. Mededelingen
- Sonja: het eindverslag van de enquête staat op de Drive.
- Eline: Volgende week 15 maart na de plenaire vergadering is een overleg over de wachttijd

gepland. Daniëlle de Nobel en Stan Driessen zullen aansluiten bij dit overleg om uitleg te
geven en vragen te beantwoorden.

7. Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘Facultair strategisch plan’ wordt geschrapt.

‘Universiteitsfonds’ wordt als agendapunt toegevoegd.

8. OTgen-SR voorbereiden
De inhoud van dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

9. Testvision
De inhoud van dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

10. Universiteitsfonds
Het Amsterdams Universiteitsfonds is een stichting, waar je een aanvraag voor project(en)
kunt doen. Zo hebben ze in het verleden geld gedoneerd aan door studenten georganiseerde
congressen, summer schools etc. In het verleden moesten activiteiten/projecten toegankelijk
zijn voor alle UvA studenten, maar nu is het specifiek voor de faculteit Geneeskunde. We zijn
benaderd door het bestuur van het Amsterdams Universiteitsfonds met de vraag of we
ideeën hebben over de wensen van de studenten.

Vragen
- Evrim vraagt waar het geld aan uitgegeven mag worden. Kunnen we wellicht geld  aan meer

wachttijd cursussen besteden? Sarah antwoordt dat het animo op dit moment voor
cursussen in de wachttijd onder de studenten echter niet hoog is; het is zonde om hier geld
aan te spenderen als maar een klein handje studenten geïnteresseerd is.

- Tycho stelt voor om geld te besteden aan meer socialisatie onder de studenten.

De gehele raad zal nadenken over waar de gelddonatie het best aan besteed kan worden.

11. WVTTK
Niks ter tafel gekomen.
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12. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

13. Rondvraag
- Sophie: Op het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) is vorig weekend benoemd dat

het m.b.t. het vaccinatiebeleid het handigste is om dit per faculteit te organiseren, omdat er
veel verschillen zijn tussen alle opleidingen. Toen is besproken dat dit iets is om op te
pakken vanuit de SR-CoRaad. Misschien is het handig als 1-2 mensen vanuit ons samen met
iemand van de CoRaad hierover willen denken? Of er van te voren dingen zijn die we kunnen
tackelen om problemen voor te zijn? Sarah wil erover nadenken.

- Eline: Door COVID-19 kunnen we minder werken aan naamsbekend voor de SR. Ze stelt voor
om de factsheets op A3 uitprinten en op te hangen in het AMC. Denk aan de co-kamers en
Plein J, want nu hangt overal nog de vorige SR poster met de newsflush. Evrim zal de
factsheets naar A3 grootte formatteren en deze naar Pien sturen. Pien zal in/rond de SR
kamer en op Plein J de oude posters vervangen.

-

14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

15. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten.

16. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Albert Kok mailen voor nieuwe locatie SR-kamer.

2. Saskia Peerdeman mailen voor nieuwe afspraak m.b.t.
Testvision.

3. Surveillance d.m.v. Zoom opbrengen bij toetsing overleg.
Sonja

Pien 1. Posters plein J/SR-kamer vervangen.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline
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Evrim 1. A3 formaat van enquête factsheets naar Pien sturen.
2. Schrijven stukje almanak: max. 200 woorden over ‘trots’.

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

Iedereen 1. Nadenken over Universiteitsfonds.

17. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.00 uur.

Pagina 5 van 5
Notulen plenaire vergadering, 08-03-2021


