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1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Mededelingen / rondvraag 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen 

6. Vaststellen agenda 

7. Update DB 

8. Update CSR 

9. Canon van de Psychologie 

10. HR SR vaststellen 

11. Beleidsplan 

12. Agenda OWIGEN 

13. Nabespreking / update commissies 

14. WVTTK 

15. Overige mededelingen / rondvraag 

16. Vaststellen kamerrooster 

17. Belangrijke data 

18. Agendapunten volgende PV 

19. Sluiting 

1. Opening 

 De vergadering wordt om 19:03 geopend. 1 

2. Post in/uit 

In: 2 

- Er kan ingeschreven worden voor workshops tijdens het LMSO-congres. Het is de 3 

bedoeling dat alle SR leden zichzelf inschrijven, zodat ze zelf workshops kunnen kiezen. Voor 4 

het NVMO-congres is nog niet ingeschreven. Het gesprek over de financiën is deze week, daarna 5 

kan ingeschreven worden voor het congres. De congressen zijn nuttig voor het opdoen van 6 

ideeën en het leggen van contacten naast het versterken van het groepsgevoel binnen de raad. 7 

Iedereen moet voorkeuren doorgeven voor de kamerindeling (2 personen per kamer) 8 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 30 september 2013 

Aanwezig Joyce Veld (voorzitter), Claudia Berends, Liesbeth Boom,  Caroline Heuschen,  Peter Boek, Vera de Weerdt, Tijn van 

Winden, Karin Conijn, Hanneke Coumou 

Afwezig Annabelle van Gils 

Gast - 

Notulist Clara Besselink 
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- Van 25 september tot 4 oktober worden ontruimingsspeakers getest, er wordt dan 1 

muziek gedraaid. 2 

- Er is een mail dat er meer onderwerpen zijn voor de wetenschappelijke stage. Deze 3 

mail wordt doorgestuurd naar de commissie Master (CoMa). Als het toch meer bij de bachelor 4 

dan de master blijkt te passen, zal de CoMa de mail doorsturen naar de commissie Bachelor 5 

(BaCo). 6 

- De nieuwe regeling rond aanmelding voor tentamens is naar de BaCo gestuurd. 7 

- Onderwijssupport heeft gemaild met opheldering over de aanmelding voor tentamens 8 

- Vereniging voor Arts en Auto (VvAA) wil de SR spreken over de wachttijd op het AMC. 9 

Annabelle/Caroline belt de VvAA hierover terug. 10 

- Co-schappakketten voor nominaalregeling zijn gereserveerd voor november en 11 

december 2014. Er dreigt dan een ‘gat’ te vallen in de lotingsgroep voor oktober: een deel van 12 

de studenten zal dan voor en een ander deel na de nominaalstudenten beginnen. Er is echter 13 

afgesproken met de oude SR dat dit niet mag gebeuren. [zie verder: agendapunt Overige 14 

mededelingen/rondvraag] 15 

3. Mededelingen/rondvraag 

- De Centrale Studentenraad (CSR) heeft het voorstel goedgekeurd dat voor de huisstijl 16 

€50 wordt betaald. Dit jaar wordt €20 en volgend jaar €30 betaald. 17 

- Er is een nabespreking geweest van een vak van MI. Daar kwam ter sprake dat er geen 18 

uniformiteit is in de bonuspunttoetsen bij verschillende blokken. Bij sommige blokken zijn er 19 

acht en bij andere blokken is er één bonuspunttoets. 20 

- De persoonlijke stukjes voor op de website zijn nog niet allemaal gemaakt. 21 

- Liesbeth is bezig met het overzetten van de inhoud van de oude site naar de nieuwe 22 

site. Via studentenraad.nl/geneeskunde kom je bij de nieuwe site. Liesbeth gaat zorgen dat 23 

studentenraad.nl/amc ook direct naar de nieuwe site gaat.  24 

- Er is een gesprek geweest met Albron over een ‘tentamendeal’. Deze actie gaat 25 

inhouden dat een drankje (hieronder valt ook Red Bull) en een warme maaltijd op vertoon van 26 

collegekaart €5 kost. Caroline stuurt de tentamen- en vakantiedata door naar Albron zodat de 27 

data bepaald kunnen worden waarop de tentamendeal geldt. Vanwege de verspringende 28 

tentamenperiodes zal het niet altijd precies in de collegevrije week vallen. Als wederdienst zal 29 

de SR helpen met reclame maken voor de tentamendeal: dit kan door het vermelden in de 30 

facebook-update. Albron wil graag een printscreen van de update. Er is een plan voor het 31 

maken van flyers ter promotie van de tentamendeal, het moet nog gecheckt worden of deze 32 

flyers op het AMC verspreid mogen worden. Caroline zoekt uit of de SR op de flyer genoemd kan 33 

worden. De tentamendeal kan gekoppeld worden aan de langere openingstijden van de 34 

medische bibliotheek (MB): de SR maakt lange uren studeren mogelijk. 35 

- Het is als onprettig ervaren dat een agendapunt van een SR-lid wel is behandeld terwijl 36 

zij afwezig was. Daarnaast is de uitkomst niet teruggekoppeld door de voorzitter, maar door 37 

een algemeen raadslid, niet persoonlijk maar via Whatsapp. Het is wel mogelijk dat een 38 

agendapunt wordt behandeld wanneer de indiener van het vergaderstuk afwezig is. Dit dient 39 

dan wel duidelijk gecommuniceerd te worden. 40 

- De voorzitter van de jaarvertegenwoordiging (jvt) van jaar 2 is uit zijn functie gezet 41 

door de MFAS. Er komt een gesprek tussen de MFAS en de andere leden van de jvt. SR blijft bij 42 

deze kwestie op de achtergrond. 43 



 Facultaire Studentenraad 

studentenraad.nl/amc  ~  amc@studentenraad.nl 
 

Pagina 3 ~ 8 

Notulen plenaire vergadering, 30 september 2013 

4. Doorlopen actielijst 

 Het plan is dat Annabelle, Joyce en Tijn naar Albert Kok (AK) gaan.  1 

 Tijn heeft mailcontact voor het plannen van het interview over de voor- en nadelen van 2 

stagevergoeding. (zie notulen PV 23 september) 3 

 Er zullen 50 beleidsplannen geprint worden. Er zijn 13 AMC medewerkers die een 4 

schriftelijke versie van het beleidsplan moeten krijgen, en de leden van de studentenraad. 5 

Het is wel een erg drastische overgang om van 120 naar 30 gedrukte versies te gaan, 6 

daarom nu 50. Als dit er nog teveel zijn, zal dat netjes aan de volgende SR overgedragen 7 

worden. 8 

 De locatie voor de vergadercursus is vastgelegd: J1A-128. 9 

 Op de nieuwe site staat al ‘geneeskunde’ in de koptekst. Vorige week was tijdens de PV de 10 

oude versie van de site bekeken. Er wordt nu ook aan gewerkt om “AMC” op de site te 11 

hebben. 12 

 Donderdag is de deadline voor de algemene poster.  13 

 Er zal worden ingesteld dat de nieuwe domeinnaam als link in beeld komt wanneer de site 14 

van de SR via de oude domeinnaam wordt bezocht. Wanneer automatisch wordt 15 

doorgelinkt zal het niet genoeg opvallen dat er een nieuwe domeinnaam is. De inhoud moet 16 

nog via de oude domeinnaam bereikbaar zijn zolang nog niet alles naar de nieuwe site is 17 

overgezet.  18 

 Van de foto’s op hoge resolutie is ook een nabewerkte versie nodig. Hier zal Peter om 19 

vragen. 20 

5. Vaststellen notulen 

Voortaan zal Joyce de comments filteren op inhoud vóór de PV. 21 

Het schrijven voor Emphasis zal ongeveer vier keer gebeuren dit jaar. Peter schrijft ook 22 

graag een stukje. Het artikel mag maximaal 500 woorden tellen. 23 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen aangenomen 24 

7. Update DB 

- Er is een lunch geweest met de studentleden van OWIGEN. De agenda is informeel met 25 

hen besproken. 26 

- Afspraken met MJH voor het komende halfjaar worden nu gepland, omdat het moeilijk 27 

blijkt te zijn geschikte data te vinden. 28 

8. Update CSR 

- Over de hele UvA zal Intake en matching worden ingevoerd, dit is een soort 29 

proefstuderen. Deadline voor het inschrijven voor een studie wordt dan 1 mei. Voor alle studies 30 

behalve selectiestudies zal dan verplicht een matchingsweek bijgewoond moeten worden. Dit 31 

geldt dus niet voor geneeskunde, maar wel voor MI. De UvA wil studenten die een selectiestudie 32 

gaan doen ook aanmoedigen om te proefstuderen.  33 

Het doel van de selectieweken is het beperken van uitval van studenten. Studenten die zijn 34 

uitgeloot gaan waarschijnlijk het volgende jaar weer meeloten, dus zullen toch uitvallen 35 

wanneer ze worden ingeloot. Het zou niet goed zijn als mensen die zijn uitgeloot niet een 36 
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andere studie kunnen gaan doen. Er zou de mogelijkheid zijn voor uitgelote mensen om in 1 

augustus (na de uitslag van de loting) een proefstudeerweek bij te wonen. 2 

 3 

- Er komt een dag (datum nog niet vastgelegd) waarop het allocatiemodel uitgelegd zal 4 

worden voor geïnteresseerde studenten. In het allocatiemodel staat beschreven hoe de UvA 5 

geld krijgt uit overheid, studenten en bedrijven. Vera zal deze uitnodiging doorsturen. Er wordt 6 

dan ook gesproken over UvA-Q. Dit wordt het nieuwe evaluatiesysteem voor de UvA. Het doel is 7 

dat er meer met evaluaties wordt gedaan en meer over evaluaties naar studenten wordt 8 

teruggekoppeld. Opmerkingen en ideeën kunnen gemeld worden.  9 

 10 

Vanaf volgende week zullen de updates van de CSR en het DB voor de vergadering 11 

rondgestuurd worden 12 

9. Canon van de psychologie 

EV is enkele weken geleden gemaild over het lage slagingspercentage voor herkansing 13 

Canon Medische psychologie. Hij zou de SR op de hoogte houden. Inmiddels is via Facebook 14 

bekend wat de uitspraak van de examencommissie is. EV heeft contact met de 15 

examencommissie. De SR zal via EV vragen waar de examencommissie het besluit precies op 16 

heeft gebaseerd.  17 

De examencommissie heeft haar taak vervuld door te kijken of de vragen kloppen. De 18 

uitslag blijft vreemd, daarom is deze zaak voor de SR nog niet afgesloten. 19 

Marcel Fabriek (MF) geeft aan dat de examencommissie soepel zal zijn met de regels 20 

wanneer deze herkansing voor problemen zorgt met bijvoorbeeld doorstroom naar het 21 

volgende studiejaar. 22 

Bij de eerste gelegenheid was het slagingspercentage 95%, bij de herkansing 3.2% dus 1 23 

van de 27 studenten. Enkele SR-leden menen dat het niet heel raar is dat mensen die het 24 

tentamen bij de eerste kans niet hebben gehaald (ondanks dat het goed te doen was, zoals uit de 25 

percentages blijkt) bij de herkansing een lager slagingspercentage kunnen verzorgen. De kans 26 

dat het de tweede keer weer misgaat, is voor deze studenten misschien groter. Anderen vinden 27 

dat het verschil tussen de slagingspercentages bij de eerste kans en de herkansing nooit zo 28 

groot hoort te zijn.  29 

Een honours student had een 6 en wilde herkansen voor een hoger cijfer, maar haalde toen 30 

een 3. Dit zou kunnen suggereren dat het tweede tentamen echt moeilijker was. Aan de andere 31 

kant is één student niet representatief. Cohorten van 350 en 50 kunnen ook niet met elkaar 32 

vergeleken worden. 33 

 34 

De SR kan nooit meer achterhalen of studenten hard hebben gestudeerd en of een honours 35 

student representatief is. Wat de SR wel moet achterhalen is of het tentamen goed en maakbaar 36 

was. 37 

 38 

De brief met klacht is door meerdere studenten ondertekend en naar MF gegaan.  39 

Actieplan voor de SR is om contact met EV te hebben en alvast tussenoplossingen te 40 

bedenken. 41 

 42 

Tijn zal polsen bij Cobex of ze dit geval in behandeling zouden nemen. 43 
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De wisselende slagingspercentages voor de Canon Psychologie zijn al sinds de invoer 1 

problematisch: dit wordt besproken met OWIGEN. In die vergadering zal het meer over de lange 2 

termijn gaan dan over dit specifieke geval. Alleen een regeling voor deze herkansing is niet 3 

afdoende, want over meerdere jaren is de Canon Psychologie een probleem. Regelingen voor 4 

vorige jaren met terugwerkende kracht invoeren is nog lastiger. Er kan hopelijk wel voor 5 

verbetering worden gezorgd zodat er in de toekomst meer stabiele slagingspercentages komen. 6 

10. HR SR vaststellen 

- De ambtelijk secretaris (AS) is geen lid van de SR, dus valt niet onder het huishoudelijk 7 

reglement (HR). 8 

- Art. 6 lid 6 wordt gewijzigd. Afwezigheid dient gemeld te worden bij de voorzitter (niet 9 

secretaris) 10 

- Art 6 lid 7. Een raadslid vindt dat de SR niets te zeggen heeft over de nevenfuncties van 11 

andere leden, pas als de functie niet meer goed wordt vervuld zoals beschreven in art 7 lid 3. 12 

Het gaat hier echter ook om functies die zorgen voor conflicterende belangen dus een soort 13 

“motie van wantrouwen”. Art 6 lid 7 blijft ongewijzigd. 14 

- In art 11 staat beschreven dat uit de SR-leden jaarvertegenwoordigers worden 15 

gekozen. Het SR-lid zit echter niet echt ín de jaarvertegenwoordiging. De term 16 

‘jaarvertegenwoordiger’ wordt gewijzigd naar ‘afgevaardigde voor in de 17 

jaarvertegenwoordiging’ 18 

- Art 13 lid 3. Het is niet haalbaar voor de penningmeester om voorafgaand aan het 19 

boekjaar de begroting helemaal rond te hebben. De termijn wordt veranderd naar ‘binnen een 20 

maand na installatie’. 21 

- Art 16 lid 5, plenaire vergaderingen zijn openbaar. Het is wel de bedoeling dat gasten 22 

zich van tevoren melden bij de voorzitter. Als de vergadering openbaar is moet dit volgens 23 

enkele SR-leden ook uitgedragen/gepromoot worden. Volgende vergadering zal dit besproken 24 

worden. Art 16 lid 5 blijft ongewijzigd. 25 

- Art 17 lid 3.  26 

o Sub b staat dat een machtiging alleen vóór of tegen is. Het is dus niet mogelijk 27 

om het vormen van een mening aan de gemachtigde over te laten.  28 

o Sub d staat dat bij interne benoemingen, stemmingen over personen of 29 

punten van interne orde niet gemachtigd kan worden. Een deel van de SR vindt dit niet 30 

passen bij het recht om te stemmen. Anderen vinden dit stukje een logisch onderdeel van 31 

het HR vanwege de ‘plicht om te laten informeren’. 32 

o Sub e staat dat het voorstel van tevoren op papier moet staan en tijdens de 33 

vergadering niet meer inhoudelijk mag worden gewijzigd. Zonder deze voorwaarden kan 34 

niet gemachtigd worden. Een voorstel en de argumenten voor of tegen dat voorstel kunnen 35 

wel besproken worden tijdens vergadering.  36 

Er wordt gestemd over het behoud van art 17 lid 3 sub a-e. Er wordt door 5 personen voor 37 

behoud gestemd, door 4 personen tegen behoud van art 17 lid 3 sub a-e. Voor het wijzigen van 38 

het HR is een meerderheid van 2/3 nodig. Art 17 lid 3 blijft ongewijzigd. 39 

- Art 17 lid 10 het besluitenboek blijft bestaan, er wordt later beslist wie dit gaat 40 

bijhouden. 41 

- Art 18 lid 3 de tweede zin wordt verwijderd, deze toevoeging is overbodig. Degenen 42 

die zich verkiesbaar stellen kunnen op zichzelf stemmen en dat heeft hetzelfde resultaat. 43 
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11. Beleidsplan 

Het beleidsplan is eerst naar de RvA en later naar de SR gestuurd. Er waren twee versies 1 

wat onhandig was. RvA had gevraagd om deadlines voor beleidsplan en daarna pas op PV 2 

besproken om met SR te bespreken. Voortaan zullen dit soort dingen wel eerst naar de SR en 3 

dan naar RvA gaan. 4 

- Het stukje over BKO-docenten moet anders geformuleerd: het streven is om de 5 

bestaande docenten te kwalificeren, niet nieuwe docenten met kwalificatie aan te stellen. De 6 

UvA heeft als streven dat 80% van de docenten BKO-gekwalificeerd is. Waarschijnlijk heeft het 7 

AMC een eigen percentage als streven gesteld, dit moet uitgezocht worden. 8 

- Het oefenen met het schrijven van een abstract kan beter in een ander practicum dan 9 

KKLO worden gedaan. Het meer wetenschappelijk maken van de essays is vanwege de aard van 10 

deze opdrachten waarschijnlijk niet mogelijk. 11 

- Voor de bonuspunttoetsen wil de SR een nakijktermijn invoeren, in het beleidsplan zal 12 

nog niet komen te staan hoe lang deze eventuele nakijktermijn zal worden. 13 

- Het kopje boven lunchkosten-, stage- en reiskostenvergoeding moet aangepast 14 

worden. “faciliteiten” wordt elders al gebruikt. Mogelijk kan iets van “studeerbaarheid master” 15 

duidelijker zijn.  16 

- Er moet nog gekeken worden naar de huidige regeling voor reiskostenvergoeding, 17 

deze zorgt soms ook nog voor problemen (bijvoorbeeld reiskosten in de zomervakantie voor 18 

studenten die buiten Amsterdam wonen).  19 

- E-learnings moeten op Windows en Mac computers gemaakt kunnen worden, niet op 20 

alle verschillende browsers. 21 

- Onder het kopje ‘wachttijd’ staat nu dat er in het tweede jaar voorlichting over de 22 

wachttijd komt. In een van de brainstormsessies was bedacht om aan het begin van het eerste 23 

jaar een soort schets te geven van hoe de hele studie eruit zal zien, inclusief de mogelijke 24 

wachttijd.  25 

 26 

Voorstel:  27 

- datum afspreken voor een nieuwe versie van beleidsplan naar SR gestuurd 28 

- uiterste datum afspreken voor plaatsen van comments door SR 29 

- datum afspreken voor het verwerken van de comments door DB 30 

- datum afspreken voor bespreken van het aangepaste beleidsplan, evt met 31 

overgebleven comments.  32 

Opmerkingen kunnen verwerkt worden, tenzij het DB verwacht dat er echt verschillende 33 

meningen over zullen zijn. Als de comments helemaal verkeerd geïnterpreteerd zijn, kan de SR 34 

dat ook herkennen in het vernieuwde bestand.  35 

Opmerkingen over spelling en kleine taalfouten hoeven niet geplaatst te worden want veel 36 

wordt waarschijnlijk sowieso nog veranderd; deze aanpassingen hoeven dan alleen in het 37 

definitieve document doorgevoerd te worden. 38 

 39 

De algemene toon van het beleidsplan mag nog meer representatief en objectief zijn. 40 

Sommige delen klinken nu nog subjectief.  41 

Met Peter wordt nog een keer naar de schrijfstijl gekeken. 42 

12. Agenda OWIGEN 

De agenda voor de vergadering met OWIGEN wordt doorgenomen 43 
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Als er wordt getwijfeld of punten op de agenda voor de vergadering met OWIGEN passen, 1 

kan er bij het informele overleg met de studentleden van OWIGEN gepolst worden wat zij ervan 2 

denken.  3 

Ieder agendapunt zal door een lid van de SR voorbereid worden, deze persoon 4 

introduceert het onderwerp op de vergadering. 5 

13. Nabespreking / update commissies 

- Commissie MI krijgt op 16 oktober te horen over het Nicolaes Tulphuis (zie notulen 6 

23/9) 7 

- Commissie Bachelor 8 

Actiepunten zijn verdeeld onder de commissieleden. Er zijn gesprekken met de relevante 9 

personen gepland over GKLO, bachelorthesis en internationalisering.  10 

- Commissie Master  11 

Er zijn gesprekken over een eventuele deelname van de commissie Master in een 12 

kwaliteitscommissie. Er is een vergadering geweest over docentevaluatie, de mensen op deze 13 

vergadering waren erg enthousiast over de input van de commissieleden.  14 

- Commissie Faciliteiten 15 

Er wordt een gesprek met de studieadviseurs gepland.  16 

Er is een gesprek met Albron geweest. Voor toestemming voor het verspreiden van flyers 17 

kan Caroline bureau voorlichting benaderen, zij kunnen desnoods verwijzen naar een andere 18 

verantwoordelijke. De flyers zouden verspreid worden in de MB en op het SR-bord. Voor het 19 

verspreiden van flyers in de Epsteinbar moet overlegd worden met de MFAS.  20 

14. WVTTK 

Geen punten voor WVTTK 21 

15. Overige mededelingen / rondvraag 

- Er zijn twee lokalen met computers voor vaardigheidsonderwijs. In één van die lokalen 22 

is de ZorgDesktop bereikbaar. Studenten mogen niet het lokaal uitgezet worden voor onderwijs, 23 

omdat ZorgDesktop bereikbaar moet zijn. Dit is bekend bij Paul van Trotsenburg en Jan Prins. 24 

- Het systeem met handen opsteken tijdens de vergadering kan strikter nageleefd 25 

worden. Mensen spreken nog vaak voor hun beurt. De voorzitter is de enige die mag spreken 26 

zonder hand opsteken. Annabelle zal Joyce helpen met het bijhouden wie het eerst zijn hand 27 

heeft opgestoken. Het is handig als eerst mensen aan de beurt komen die op een bepaalde 28 

opmerking willen reageren en daarna pas de mensen met overige opmerkingen. De voorzitter 29 

mag streng zijn in het handhaven van de orde. 30 

- Het ‘gat’ in de oktoberloting wordt besproken met OWIGEN. Er wordt voorgesteld om 31 

een regeling te treffen dat studenten zich nog later dan de gebruikelijke deadline kunnen 32 

terugtrekken van de loting i.v.m. de onduidelijkheid over welke pakketten verloot zullen 33 

worden. Annabelle zal checken met wie de oude raad de regeling had getroffen dat een 34 

lotingscohort niet opgesplitst mag worden. In het dossierboek zou dit ook te vinden moeten 35 

zijn.  36 

- Tijn zal de rest van de raad mailen over het interview over de voors en tegens van 37 

stagevergoeding.  38 
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- Een student had een opmerking geplaatst op Facebook dat AMC-computers vastlopen 1 

wanneer er meer dan drie tabbladen openstaan. Er zijn bij de SR geen aanwijzingen bekend dat 2 

dit daadwerkelijk zo is. 3 

- Dinsdag om 16:00 is een vergadering van Structuur inzien toetsen; Liesbeth gaat mee 4 

met Claudia. 5 

16. Vaststellen kamerrooster 

Dinsdag: Joyce 6 

Woensdag: Joyce en Caroline 7 

Donderdag: Peter 8 

Vrijdag: Joyce 9 

Maandag: Liesbeth 10 

17. Belangrijke data 

● 1 oktober 18.00 uur K01-222 - Wissel ALV MFAS. Niemand kan 11 

● 1 oktober 19.00-22.00 uur – Vergadercursus VZ + VVZ.  12 

● 2 oktober 15.00 uur J0-221 – Viering NSE OWI-MI. MI is 8/110 beste opleidingen UvA. 13 

Joyce en Peter 14 

● 2 oktober 15:00 uur NS-enquete taart eten bestuurskamer 15 

● 3 oktober 14.00-14.30 uur – Gesprek Albert Kok 16 

● 8 oktober 19.00 uur – Vergadertraining SR 17 

● 29 oktober 17.00 uur – Beleidsplanpresentatie 18 

● 30 oktober constitutiesymposium en -borrel geesteswetenschappen, Café de Heffer – 19 

Peter 20 

18. Agendapunten volgende PV 

- Wel of niet promoten dat de PV openbaar is 21 

- Begroting (evaluatie gesprek) 22 

Overige agendapunten kunnen voor donderdagavond 20.00 uur ingediend worden. 23 

19. Sluiting 

De vergadering wordt om 22:20 gesloten. 24 


