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Agenda 

1. Opening 

 De vergadering wordt door Koos geopend om 19:11. 1 

2. Post in/uit 

Post in: 2 

- Onderwijsregeling klinisch lijnonderwijs bachelor geneeskunde 3 

- Onderwijsregelingen bonuspunttoetsing bachelor geneeskunde 4 

- Onderwijsregelingen rode draad farmacologie & farmacotherapie bachelor geneeskunde 5 

- Nieuwsbrief vaardigheidsonderwijs van de coördinatoren vaardigheidsonderwijs: 6 

plannen SR ’12-’13 worden ingevoerd 7 

- Vaststelling OER (onderwijs- en examenreglement) bachelor geneeskunde, van Raad van 8 

Bestuur is vastgesteld. OER master moet nog vastgesteld worden. 9 

 10 

Post uit: 11 

Geen 12 

3. Mededelingen/rondvraag 

Bij alle mailadressen van de SR is de inbox geleegd, alleen berichten die voor de nieuwe 13 

raad relevant zijn, staan er nog in. Als er mail komt voor oud-bestuur: doorsturen naar hun 14 

persoonlijke mail. 15 

Na de wisselvergadering worden sleutels van de bestuurskamer door de oude aan de 16 

nieuwe raad gegeven. Er moet nog 1 sleutel bijgemaakt worden. 17 

Er staan een paar flessen wijn in SR-kamer die nodig zijn voor de tropencursus, op 18 

dinsdagavonden t.m. februari. Er is geen portier om de deur open te doen. Marin mag de sleutel 19 

nog een paar maanden gebruiken.  20 

 21 
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Décharge is op 5 december van 11-12 uur. Dan presenteert OWIGEN haar jaarverslag. RvB 1 

neemt dan afscheid van de oude raad en maakt officeel kennis met de nieuwe raad. 2 

 3 

De server is op een andere manier toegankelijk, zoals uitgelegd in de mail. De server is nu 4 

vanaf alle computers, ook studentencomputers, te bereiken. Het is dus belangrijk erop te letten 5 

om de computer te vergrendelen/af te melden bij het weglopen van de computer, ook in de 6 

medische bieb. 7 

Outlook kan gebruikt worden om mail te openen, dan is niet de link van de Webmail of 8 

intranet nodig.  9 

Tip van SR ’12-’13: bij mailen naar grote groepen mensen: de mailadressen in BCC zetten. 10 

 11 

Er is een vacature voor de werkgroep e-learning van het NVMO. De nieuwe SR kan deze 12 

vacature vullen. 13 

4. Vaststellen notulen 26 augustus 

- Pagina 6, comment 11.  14 

Na de uitslag wordt overlegd. Het idee van de SR om een extra herkansing te organiseren 15 

was voor de docenten geen optie. Het is niet duidelijk hoeveel van de studenten die dit 16 

probleem hadden gemeld ook een onvoldoende hebben gehaald. 17 

4.1. Doorlopen actielijst 

- Voor commissies is van de notulen één groot bestand met alle notulen zodat je met ctrl+f 18 

alle onderwerpen makkelijk kunt vinden 19 

- Bij sommige bachelortheses is er geen tweede reviewer geweest. Dit is een serieus 20 

probleem waar de examencommissie nu naar gaat kijken. De eerste beoordelaar is de PI (in 21 

overleg met dagelijks begeleider) daarnaast zou er een onafhankelijke tweede beoordelaar 22 

moeten zijn. De cijfers die vaststaan gaan niet veranderd worden, het gaat dus om een 23 

verbeterpunt voor volgend jaar. 24 

- De nominaalregeling houdt in dat de student in het derde jaar alles in eerste gelegenheid 25 

moet behalen, niet eerste poging (bijvoorbeeld bij ziekte kan tentamen in de 26 

herkansingsperiode de eerste poging zijn). Dit staat ook zo geformuleerd in de regeling op 27 

blackboard. 28 

 29 

Actielijst lange termijn blijft staan met een punt over het sociaal leenstelsel. Als er een 30 

beslissing is, zal de SR de gevolgen duidelijk naar de studenten communiceren. 31 

5. Vaststellen agenda  

Verdeling dossiers wordt buiten de vergadering gedaan. Punt 14 beleidsplan is al 32 

behandeld buiten de vergadering. 33 

6. Update DB 

De update wordt doorgenomen 34 

7. Update CSR 

Er is geen update van de CSR  35 
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8. Klacht over tentamen Medische Psychologie   

Er waren 27 studenten en daar bovenop twee studenten die niet gerechtigd waren. Er is 1 

één 6 gehaald, verder alleen onvoldoendes. Een honours-student had bij de eerste gelegenheid 2 

een 6 gehaald. De student wilde herkansen om een hoger cijfer te halen en heeft nu in de 3 

herkansing een 3.  4 

De examencommissie is voor individuele gevallen, de student kan sowieso naar hen 5 

verwezen worden.  6 

Een aantal raadsleden vindt dat het OWIGEN ook onderzoek zou moeten doen naar 7 

aanleiding van deze herkansing. Waarschijnlijk zal OWIGEN zeggen dat er een gesprek moet 8 

komen met de coördinator om te verduidelijken of het tentamen wel haalbaar was.  9 

In het algemeen wordt eerst contact opgenomen met dr. Verheijck (hoofd bachelor) en 10 

daarna met coördinator of OWIGEN.  11 

Joyce mailt dr. Verheijck, eventueel met dhr. Fabriek in cc 12 

Esmé mailt de student terug 13 

9. Budget SR 

Tijn (penningmeester ’13-’14) en Lysanne (penningmeester ’12-’13) hebben een 14 

bespreking gehad met Albert Kok (directeur bedrijfsvoering).  15 

Het is mogelijk om de begroting per kalenderjaar te maken in plaats van per boekjaar. 16 

 17 

De begrotingen van afgelopen en aankomend jaar worden doorgenomen. Mogelijke posten 18 

om op te besparen worden doorgenomen. 19 

10. Wissel SR ’12-13 met SR ’13-‘14 

Na afloop van de vergadering zullen de oud-raadsleden persoonlijk bedankt worden in de 20 

SR-kamer. 21 

 22 

[Ishtu komt binnen] 23 

 24 

Het beleidsplan 2012-2013 wordt globaal doorgenomen op de prestaties van dit jaar. 25 

 26 

Joyce en Koos hameren voor décharge van alle leden van de studentenraad 2012-2013 en 27 

installatie van alle leden van de studentenraad 2013-2014. 28 

 29 

[SR ’12-’13 verlaat de vergadering] 30 

11. Datavoorstellen beleidsplan presentatie 

Opties (alles om 16:30): 31 

- Woensdag 30 oktober 32 

- Dinsdag 29 oktober 33 

- Maandag 14 oktober (en dan 15 okt om 18:00 PV en door naar MFAS constitutieborrel) 34 

- Dinsdag 5 november 35 

- Woensdag 6 november 36 

12. Raad van Advies 

Oud-DB wil graag in RvA: Koos, Sara, Esmé. Iedereen is hiermee akkoord. 37 
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13. Budget SR (2) 

Mogelijke wijzigingen in de conceptbegroting worden besproken. 1 

14. Vergadercursus en Belbin test 

Dinsdag 24 sept  vergadercursus. 2 

Donderdag 19 sept ‘s avonds Belbin test. 3 

15. Overige mededelingen / rondvraag 

In de mail krijgt iedereen een eigen kleurtje. Voorlopig alles dat nog geen kleur heeft even 4 

terug zetten op ongelezen, ook als je de mail al hebt verwerkt. Dan kan Claudia er goed inkomen 5 

met het kleurensysteem. Alle mail die is afgehandeld moet naar het archief gesleept worden 6 

zodat de inbox overzichtelijk blijft. 7 

Voortaan: als je persoonlijk een mail stuurt, dit doen vanaf AMC-account en niet een 8 

hotmail oid. 9 

16. Vaststellen kamerrooster 

De openingstijden van de kamer worden gewijzigd van 12:30-13:15 naar 12:45-13:15 uur 10 

(of tien voor tot tien over). Om half 1 komt er toch bijna nooit iemand langs en zo hoeft degene 11 

die in de SR-kamer gaat zitten niet eerder weg uit college. Elke week wordt tijdens de PV 12 

afgesproken wie in de SR-kamer gaat zitten. 13 

Dinsdag: Caroline en Tijn 14 

Woensdag: Annabelle 15 

Donderdag: Karin 16 

Vrijdag: -  17 

Maandag: Joyce en Annabelle 18 

17. Belangrijke data 

De PV van 4 november wordt verplaatst naar dinsdag 5 november (als de 19 

beleidsplanpresentatie 5 november wordt, gaan we schuiven met PV) 20 

18. Agendapunten volgende PV 

- Totaalplaatje budget 21 

- Update maagdenhuisweekend 22 

- Laatste puntjes beleidsplan 23 

- Uitleg google-docs 24 

 25 

Beleidsplan: de punten van commissies die nog niet zijn afgehandeld in beleidsplan 26 

opnemen 27 

Google-docs blijven we gebruiken voor stukken 28 

19. Sluiting 

De vergadering wordt door Joyce gesloten om: 21:09  uur. 29 


