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(020) 56 68 666 
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studentenraad.nl/amc 

Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Mededelingen / rondvraag 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen pv 30 september 

6. Vaststellen agenda 

7. Update DB 

8. Update CSR 

9. Gesprek met Albert Kok 

10. Sollicitatiecommissie decentrale selectie 

11. Bestuursreglement, rol SR 

12. Tentamendeal  

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 geopend om 19:05 uur. 1 

2. Post in/uit 

Post in: 2 

- Er is een nieuwe Open Universiteit die elke dag colleges op internet zal plaatsen. De SR 3 

mag leuke sprekers tippen aan de organisatie indien gewenst.  4 

- De IFMSA heeft laten weten dat de drukker uit het AMC weggaat per half november. 5 

IFMSA-UvA en Mozaiëk gaan overleggen met een nieuwe drukker en vragen of een SR-lid ook 6 

bij dit overleg wil zijn. Tijn gaat naar het gesprek.  7 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 7 oktober 2013 

Aanwezig Joyce Veld (voorzitter), Annabelle van Gils, Claudia Berends, Liesbeth Boom,  Caroline Heuschen,  Peter Boek, Tijn van 

Winden, Karin Conijn, Hanneke Coumou 

Afwezig Vera de Weerdt 

Gast - 

Notulist Clara Besselink 
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- Mail van onderwijssupport (OS) dat open pc’s naar AMC-pc’s worden veranderd. Dit is 1 

ook voor de SR van toepassing. Op een sticker op de computerkast staat of het een open- of 2 

AMC-pc is. 3 

- Uitnodiging brainstorm ASVA met PvdA-Kamerlid, besproken bij data. 4 

 5 

Post uit: 6 

- Geen 7 

3. Mededelingen/rondvraag 

- Op de drive was de bevoegdheid van de de RvA gewijzigd waardoor ze geen 8 

opmerkingen konden plaatsen, dit is niet de bedoeling. Het wachtwoord voor de gmail-account 9 

zal Joyce wijzigen.  10 

- Het is niet haalbaar in de tijd om het beleidsplan eerst naar de SR en dan pas naar RvA 11 

te sturen. Het zal tegelijkertijd naar beiden gestuurd worden.  12 

- Er is contact geweest met de oude SR. Uit de notulen van de PV en vergaderingen met 13 

OWIGEN blijkt ook dat OWIGEN akkoord is gegaan met de regel dat een lotingscohort niet 14 

gesplitst mag worden door reservering van pakketten voor nominaalstudenten.  15 

- Binnenkort heeft Hanneke co-schappen in Alkmaar en zal dus niet op elke pv aanwezig 16 

kunnen zijn. 17 

- Nog niet iedereen heeft argumenten aangeleverd voor het interview met Discours. De 18 

co-raad is ook benaderd voor dit artikel, de SR is dus niet als enige benaderd.  19 

- Afgehandelde mail dient gearchiveerd te worden. Als alleen mails in de inbox staan 20 

waar nog iets mee gedaan moet worden, is de mail overzichtelijker.  21 

- BOB-model voor vergaderingen. Beeldvorming, oordeelvorming (brainstorm, 22 

meningen aanhoren), besluitvorming (stemmen, consensus). Op deze pv wordt de theorie waar 23 

mogelijk al toegepast, op de vergadercursus wordt er verder mee gewerkt. 24 

4. Doorlopen actielijst 

De tabel met actiepunten dient onderaan het bestand met de agenda ingevuld te worden 25 

(dus niet in de notulen). Als iedereen dit doet, neemt het doorlopen van de actielijst minder tijd 26 

in beslag op de PV. 27 

 28 

- Inschrijven voor NVMO wordt gedaan door alle SR-leden, Claudia geeft aan vanaf 29 

wanneer dit kan (als de begroting definitief is goedgekeurd). De kamerindeling kan aangegeven 30 

worden bij de inschrijving, dus hoeft niet meer via Claudia.  31 

- Er gaan 47 studenten in oktober loten voor coschappen. Het gat in de loting wordt 32 

woensdag in de voorbespreking voor de vergadering met OWIGEN al besproken.  33 

- Voordat automatisch naar de nieuwe site wordt gelinkt, moet deze volledig zijn. Via de 34 

site van de CSR wordt gelinkt naar de nieuwe site. Op de nieuwe site moet dus ook een link naar 35 

de oude site.  36 

- Er worden 50 beleidsplannen geprint van 20-25 pagina’s. Bij de meeste drukkers kost 37 

het ongeveer 30-50 cent per kantje. De kwaliteit van de foto op de kaft moet gecheckt worden 38 

voor alles wordt geprint.  39 

- Arts en auto wordt volgende week in een vergaderstuk besproken 40 

- Een uitspraak van cobex kan zijn dat het tentamen wordt afgekeurd, hiermee wordt 41 

dan de uitspraak van de examencommissie teniet gedaan. Het proces houdt in dat er een klacht 42 
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ingediend zou worden (liefst door student met voldoende) bij de examencommissie, de 1 

examencommissie zal (waarschijnlijk weer dezelfde) uitspraak doen, daarna kan in beroep 2 

worden gegaan bij cobex. Als er iets in het OER staat over de redelijkheid van tentamens, is dit 3 

een goed punt om op te concentreren wanneer een officiële klacht bij examencommissie of 4 

cobex wordt ingediend. 5 

5. Vaststellen notulen 

Joyce maakt een selectie van comments die behandeld worden op de vergadering. Als SR-6 

leden ook andere opmerkingen aan bod willen laten komen kan dat vooraf of in de vergadering 7 

gemeld worden. Het is dus handig om aantekening te maken van geplaatste comments. 8 

Inhoudelijke vragen over de notulen kunnen altijd gemaild worden naar het DB. Het is de 9 

bedoeling dat het bespreken van de notulen niet meer dan 5 minuten duurt. 10 

 11 

Notulen van de PV op 30 september j.l. worden aangenomen. 12 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 13 

 14 

Bij Wvttk zullen de ‘visie’ en ‘drukken beleidsplan’ besproken worden. 15 

7. Update DB 

- De afspraken met prof. dr. Heineman voor het komende halfjaar zijn gemaakt. Er is een 16 

vergadering met hem nog voor het beleidsplan wordt gepresenteerd. 17 

8. Update CSR 

Er is geen update vanuit de CSR 18 

9. Gesprek met Albert Kok 

Albert Kok (AK) is tevreden met de inspanningen van de SR om te bezuinigen. De financiële 19 

man van de afdeling zal ook nog naar de begroting kijken. Eventuele schulden van vorige jaren 20 

worden niet op de huidige SR verhaald.  21 

Voor alle kosten die voor de SR gemaakt worden moeten de bonnetjes bij Tijn ingeleverd 22 

met ingevuld declaratieformulier. Hij levert het in bij Michelle Vos-Tournie die het geld voor 23 

declaraties naar SR-leden kan overmaken.  24 

10. Sollicitatiecommissie decentrale selectie 

De samenstelling van de sollicitatiecommissie voor de commissie Decentrale selectie wordt 25 

besproken. 26 

11. Bestuursreglement, rol SR 

De RvB gaat binnenkort het bestuursreglement vaststellen. De SR controleert het gedeelte 27 

dat direct op de SR betrekking heeft. Kleine foutjes (niet-inhoudelijk) zijn al in het bestand 28 

aangepast door het DB en zijn niet op deze pv besproken. 29 

Art 10.5 wordt gewijzigd: lidmaatschap van SR wordt geëindigd niet alleen op basis van 30 

het reglement van CSR, maar ook om redenen zoals bepaald in het huishoudelijk reglement van 31 

de SR. 32 
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12. Tentamendeal 

Informerend: hoe gaat de tentamendeal eruitzien 1 

De voorgestelde data zijn door Caroline naar Albron gestuurd, maar er is nog geen reactie 2 

op. De periode voor de tentamendeal begint steeds op de woensdag in de laatste collegeweek en 3 

loopt tot en met de donderdagavond vlak voor tentamen. Er is rekening gehouden met de 4 

verschillende tentamenperiodes voor jaar 1-3: steeds is de tentamendeal minstens een week 5 

voor het eerste tentamen geldig tot en met de avond voor het laatste tentamen. 6 

De tentamendeal is geldig op vertoon van de collegekaart. Het is niet te controleren of de 7 

studenten die de maaltijd halen ook echt gaan studeren, maar dit zal geen probleem zijn.  8 

De SR gaat akkoord met de voorgestelde data. 9 

13. Nabespreking / update commissies 

- Commissie Bachelor  10 

 Gesprek met Karin Fijn van Draat (coördinator bachelorthesis). Er was wat moeilijke 11 

communicatie tussen de coördinator en een aantal studenten. Ook is gesproken over de 12 

ICT-problemen, ze zegt dat deze er in de toekomst niet meer zullen zijn. 13 

 De uitslagen van docentevaluaties gaan naar de studenten teruggekoppeld worden 14 

 Er is een evaluatie geweest van het vak Canon psychologie. Claudia heeft aan de 15 

coördinator voorgesteld dit samen op te pakken. Er kan bijvoorbeeld een brainstorm 16 

komen van enkele SR-leden met de coördinator. Claudia zal hier een dossier van 17 

maken. De SR zal bij OWIGEN polsen waarom er geen klinische vragen gesteld mogen 18 

worden voor het tentamen Canon psychologie.  19 

- Commissie Faciliteiten 20 

 Binnenkort is een kennismaking met de studieadviseurs 21 

- Commissie Master (CoMa) 22 

 Ter informatie: De ombuds-co heeft een klacht ontvangen van een studenten die 23 

onverwacht bij haar laatste beoordeling een onvoldoende kreeg voor professioneel 24 

gedrag bij de coschap chirurgie. De onderbouwing van de arts voor het cijfer kwam erg 25 

laat. Door het herkansen van deze coschap zou de studenten erg veel vertraging 26 

oplopen.  27 

Voor documenten die niet op Blackboard te vinden zijn kan contact opgenomen 28 

worden met onderwijssupport.  29 

- Seksuele intimidatie bij co-assistenten wordt opgenomen in het beleidsplan en ook bij de 30 

afspraak met prof. dr. Heineman aangekaart.  31 

14. WVTTK 

- Beleidsplan 32 

Er is niet veel tijd om het beleidsplan af te maken.  33 

 van woensdag t/m vrijdag (!) 21:00 uur kunnen SR en RvA reageren op een 34 

nieuwe versie 35 

 zaterdag verwerkt DB de opmerkingen en maakt het beleidsplan af 36 

 op zondag en maandag werkt Peter aan de stijl voor het stuk en Tijn doet de lay-37 

out. De stijl die nagestreefd wordt, is enthousiast maar redelijk formeel. 38 

 de SR heeft dan nog één dag om naar het eindproduct te kijken 39 

 dinsdag 15 oktober is het beleidsplan helemaal af 40 

 Woensdag 23 oktober is het geprint; vrijdag en maandag voor het inbinden 41 

Peter en Karin bedenken bedankjes voor hun vader resp. moeder 42 

Peter kiest een citaat voor in het beleidsplan 43 
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- Visie 1 

De visie is een punt op de horizon waar de SR naar streeft voor de toekomst: bijvoorbeeld 2 

een beter studeerklimaat voor studenten. De visie is niet bedoeld voor externen, maar om 3 

concrete acties van de SR aan op te hangen.  4 

Als de SR een visie wil bepalen, dan zal er (tijd) in geïnvesteerd moeten worden om deze 5 

visie helder te formuleren. Binnen commissies zal nagedacht worden over de visie, daarna kan 6 

met de SR als geheel de visie bepaald worden.  7 

Als volgend jaar op het inwerkweekend tijd wordt besteed aan de visie, kan de volgende SR 8 

de visie wellicht opnemen in het beleidsplan. 9 

15. Overige mededelingen / rondvraag 

- Woensdag is een PR-overleg over de site. 10 

-  Iedereen eens dat Liesbeth promo doet voor tentamendeal, een keer. Maar niet teveel 11 

spam 12 

- Als de vergadering sneller gaat dan gepland, mag er over bepaalde agendapunten iets 13 

langer gedaan worden aanvankelijk gepland was. 14 

- Er zijn 160 uitnodigingen gedrukt, er worden ongeveer 130 mensen uitgenodigd voor 15 

de beleidsplanpresentatie. De uitnodiging zal ook via de mail naar SR-leden gaan, zodat zij deze 16 

zelf kunnen doorsturen naar ouders e.a. 17 

- Op Facebook zal de vraag geplaatst worden aan studenten om de docentevaluaties in 18 

te vullen. Ook zal het bericht over webmail op de telefoon nog een keer geplaatst worden.  19 

- Het is handig als er, ongeacht of er een uitnodiging is ontvangen, iemand van de SR 20 

naar de ALV van de MFAS gaat. Zo is de SR ook op de hoogste van wat er bij de MFAS speelt.  21 

- De evaluatiecommissie is opgeheven. Er is hierover een overleg geweest, maar de SR 22 

was niet uitgenodigd. De bespreking met de jvt blijft hetzelfde, alleen het proces daarná 23 

verandert. 24 

- Bij afwezigheid: melden bij het DB. Eventueel kan dit aan de rest van de SR toelicht 25 

worden op de pv.  26 

16. Vaststellen kamerrooster 

dinsdag:Annabelle en Peter 27 

woensdag: Caroline 28 

donderdag: Liesbeth 29 

vrijdag: Joyce en Claudia 30 

maandag: Annabelle 31 

17. Belangrijke data 

- 7 oktober 19.00 uur Bar Bukowski, Cobo FEB 32 

- 8 oktober 19.00 uur – Vergadertraining SR 33 

- 14 oktober 09.00 uur – samenkomen voor OWI-GEN vergadering 34 

- 14 october 15:00-17:00 uur op Crea. Brainstormsessie ASVA met PvdA-kamerlid. 35 

Niemand gaat (of Vera) 36 

- (10.00 uur OWI-GEN vergadering) 37 

- 16 okt 8:30-13:30 AMC-Vu conferentie. Karin en [in CoMa wordt besproken wie verder 38 

meegaat]. 39 
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- 17 oktober 18.00 – 19.30 F4-119 – Affiliatieoverleg AMC/Vu [CoMa laat aan Claudia 1 

weten wie gaat] 2 

- 28 oktober (tijd onbekend) – CoBo FNWI. Liesbeth.  3 

- 29 oktober 17.00 uur – Beleidsplanpresentatie 4 

- 31 oktober Cobo ASVA 5 

18. Agendapunten volgende PV 

- Cobex/canon psych. (Mening vormen over wat SR gaat doen) 6 

- Nabespreking OWI  7 

 Gat oktoberloting 8 

19. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:19 uur. 9 


