
 

 

Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 
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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Mededelingen / rondvraag 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen pv 21 oktober 

6. Vaststellen agenda 

7. Update DB 

8. Update CSR 

9. Update commissies 

10. Beleidsplanpresentatie 

11. Canon van de Psychologie 

12. Truien 

13. Arts en Auto - toekomst 

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 

2. Post in/uit 

Post in: 3 

- Op vrijdag 22 november van 14:00-17:00 is een symposium over het ‘dedicated 4 

schakeljaar’ in het AMC. De CoMa (commissie Master) spreekt af wie van hen gaat. 5 

Andere geïnteresseerden van de SR kunnen ook komen. 6 

- Het jaarverslag van de CSR is ontvangen. Dit bestand komt op de server te staan. 7 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 28 oktober 2013 

Aanwezig Joyce Veld (voorzitter), Annabelle van Gils, Caroline Heuschen,  Peter Boek, Vera de Weerdt, Tijn van Winden, Karin 

Conijn, Hanneke Coumou 

Afwezig Claudia Berends, Liesbeth Boom   

Gast - 

Notulist Clara Besselink 
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- KiesMei heeft een persbericht gestuurd dat ze een klacht indienen over het aanstellen 1 

van één decaan voor de bètafaculteiten, voordat SR’en advies hebben kunnen geven over 2 

de fusie. UVASOCIAAL heeft laten weten het eens te zijn met deze klacht en het hier niet 3 

bij laten zitten.  4 

- De CFO (penningmeester van de Raad van Bestuur) wordt niet voor 1 november 5 

gekozen. 6 

- Enkele afmeldingen voor de beleidsplanpresentatie: Mieke Mulder, Monique Jaspers, 7 

Debbie Jaarsma. 8 

 9 

Post uit: 10 

- Geen 11 

 12 

3. Mededelingen/rondvraag 

- Is het bespreken van de canon psychologie nog relevant aangezien er geen actie meer 13 

ondernomen kan worden? Het agendapunt zal kort besproken worden. 14 

- De nieuwe pinpas is ontvangen. 15 

 16 

4. Doorlopen actielijst 

- Herinneringsmail voor de beleidsplanpresentatie moet nog verstuurd worden. 17 

- Schatting aantal aanwezigen op beleidsplanpresentatie: Sara zei dat we op 100 personen 18 

moeten rekenen, Vera dacht dat op andere constitutieborrels ongeveer 50 personen 19 

waren. 20 

 21 

5. Vaststellen notulen 

- De RvA (Raad van Advies) geeft als tip dat de informatievoorziening over de masterstage 22 

van MI verbeterd kan worden, dit kan wellicht tot dossier gemaakt worden.  23 

 24 

De notulen van 21 oktober worden goedgekeurd. 25 

 26 

6. Vaststellen agenda 

De presentatie van het beleidsplan zal niet in zijn geheel geoefend worden op de pv. De dia’s 27 

worden doorgenomen. 28 

 29 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 30 

 31 

7. Update DB 

De schriftelijke update wordt doorgenomen 32 

 33 

Coördinatorenoverleg: 34 

- De SR heeft adviesrecht voor de bachelorherziening, Vera zoekt uit hoe dit geregeld is.  35 
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- Twee weken voor elk blok wordt een ‘servicegesprek’ met de betreffende coördinatoren 1 

gevoerd om de punten van de afgelopen nabespreking door te nemen. Dit wordt 2 

geregeld door de opleidingscommissie. 3 

- Klachten van studenten dienen voortaan via het klachtenloket ingeleverd te worden ipv 4 

per mail. Dit moet in de pr-update komen te staan. 5 

 6 

Heineman, kort gesprek: 7 

- Over de lunchkostenvergoeding is nog weinig te zeggen. Het ligt nog steeds bij de 8 

Belastingdienst. 9 

- De studentleden van OWIGEN kunnen benaderd worden met de vraag of er een 10 

werkgroep is over de alliantie waarin ook de bachelor wordt behandeld en of er een SR-11 

lid in zou kunnen.  12 

 13 

8. Update CSR 

Enkele punten waarmee de CSR zich op dit moment bezighoudt: 14 

● Aanstelling decaan bètafaculteiten 15 

● Aanbodgericht diplomeren. Een idee van de UvA om automatisch diploma aan te vragen 16 

voor studenten die volgens SIS genoeg punten hebben, de student kan er dan tegen 17 

bezwaren. De CSR vindt dit niet wenselijk omdat er studenten zijn die expres 18 

wachten met het aanvragen van het diploma. 19 

● Er zijn ideeën om het profileringsfonds van de UvA af te stemmen met VU en HvA. Op dit 20 

moment heeft de UvA het beste profileringsfonds dus de kans op achteruitgang bij 21 

verandering is groot. 22 

● Nationale studentenenquête. Hoe kan er gezorgd worden dat meer mensen deze 23 

invullen? 24 

● Commissie onderwijs en onderzoek: de CSR zal samenwerken met FSR’en om hen te 25 

helpen. 26 

● De CSR is bezig met een concept van een model-OER voor de hele UvA.  27 

● Er mag iemand van het AMC in de jury voor de verkiezing voor Docent van het jaar. Dit 28 

mag niet een SR-lid zijn.  29 

 30 

9. Update commissies 

Commissie Bachelor 31 

Vera en Peter zijn op gesprek geweest bij Josée Lenoir (JL) over internationalisering. 32 

Mensen van de International Office zijn niet zo positief want er is weinig geld. Ook weet men niet 33 

hoe studenten het best bereikt kunnen worden, inbreng van de SR hierover wordt op prijs 34 

gesteld. Internationalisering staat nu niet expliciet in het beleidsplan, maar zal in de 35 

beleidsplanpresentatie genoemd. In de bachelorherziening wordt hopelijk meer 36 

internationalisering mogelijk gemaakt. Verder bij WvtTK besproken. 37 

Veranderingen in de data van blok 2.1 en 2.2 hebben ervoor gezorgd dat er kklo-onderwijs 38 

over cardiologie is, voordat het blok cardiologie is begonnen. Er wordt geprobeerd om de practica 39 

te verplaatsen.  40 

● Commissie Master  41 

Er zal op de pv een keer een update gegeven worden over hoe het derde jaar van de master 42 

(M3) eruit gaat zien. De powerpoint van dr. Van Trotsenburg kan daarbij gebruikt worden.  43 

● Commissie Faciliteiten  44 
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De tentamendeal loopt. De eerste paar dagen kwamen er nog niet enorm veel studenten. 1 

Deze week wordt nog een mailtje gestuurd om te vragen hoe de tweede week is gegaan.  2 

Bij de koffieautomaten op plein J klopten de prijzen niet. Dit moet het betalingsbureau 3 

rechtzetten. Het is nog niet bekend of dit nu is opgelost. 4 

● Commissie MI 5 

De SR is op uitnodiging bij vergaderingen van OWIMI aanwezig, dit komt neer op ongeveer 6 

de helft van hun vergaderingen. Deze vergaderingen duren ongeveer een halfuur. Komende 7 

donderdag is de vergadering van OWIMI samen met SR. Ondanks dat de vergaderingen kort zijn, is 8 

aanwezigheid van de hele raad gewenst. De SR is er immers voor studenten van geneeskunde én 9 

MI.  10 

Mikpunt dacht dat de SR de bonuspunttoetsen helemaal wilde veranderen/afschaffen, dit is 11 

niet het geval. 12 

 13 

10. Beleidsplanpresentatie 

Vera en Joyce gaan om 12:00 uur boodschappen doen, om 14:00 uur worden de hapjes 14 

samen met Caroline en Liesbeth bereid. De rest van de SR is om 16:00 uur aanwezig. Annabelle 15 

zal voorafgaand aan de presentatie mensen aan de deur te verwelkomen en muntjes uitdelen, 16 

tijdens de presentatie doet iemand van MFAS dit. 17 

Over de lengte van het snoer van de microfoon was wat onduidelijkheid, maar dit is nu in 18 

orde. 19 

Naar alle genodigden zal een digitale versie van het beleidsplan gestuurd worden. Zo kunnen 20 

afwezigen ook het beleidsplan inzien. Een intekenlijst tijdens de presentatie is te onhandig.  21 

Er zijn nieuwe corsages geregeld. 22 

 23 

De dia’s van de presentatie worden doorgenomen  24 

 25 

Er is geen podium voor de SR, iedereen zal staan bij het scherm.  26 

Er wordt een gastenboek gekocht bij Makro of boekhandel.  27 

 28 

11. Canon van de Psychologie 

De inhoud van de mail is vergelijkbaar met wat vorige keer is besproken.  29 

De coördinator heeft aangegeven dat als studenten het boek hadden gelezen, ze het tentamen 30 

hadden kunnen halen. De examencommissie zal geen extra herkansing aanbieden.  31 

Het is ook de verantwoordelijkheid van de docent om in colleges aandacht te besteden aan 32 

wat studiestof is. In elk college stonden paginanummers op de dia’s, dus de studiestof was wel 33 

duidelijk.  34 

De bezwaartermijn voor de Examencommissie is verlopen. Het is nu te laat om nog iets te 35 

kunnen doen, dit wordt door de SR betreurd. De vorige keer dat dit onderwerp werd besproken 36 

was de SR nog niet zeker of er iets gedaan zou worden, maar het is jammer dat er nu niet bewust 37 

is gekozen. Voortaan zal bij het uitstellen van bespreking van een onderwerp eerst goed 38 

uitgezocht worden of er een termijn aan bepaalde acties zit en of er toch spoed bij is.  39 

Op 11 november zal de handleiding voor examencommissies toegelicht worden. Het is bij de 40 

SR niet bekend of degene die de klacht indient bij de examencommissie ook de enige is die in 41 

bezwaar naar de Cobex kan gaan. 42 
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 1 

12. Truien 

De meeste stemmen zijn voor de kleur donkerblauw en voor geborduurd (boven bedrukt). Er 2 

kan individueel gekozen worden voor trui of vest.  3 

Borduren is duurder dan drukken. Er ontstaat discussie over of deze uitgave gedaan moet 4 

worden als er ook aan onderwijsinhoudelijke zaken besteed kan worden. De begroting is al lang 5 

geleden door de SR goedgekeurd. Geld kan niet meer tussen posten verschoven worden. 6 

 7 

Er is minder geld aan de CSR gegeven voor de huisstijl. Dit lagere bedrag was echter vorig 8 

jaar al met de CSR besproken en daar wilde de CSR toen ook mee akkoord gaan. Het volledige 9 

bedrag vond de SR sowieso te veel. Aan het eind van het jaar zal de realisatie bekeken worden en 10 

beslist worden of er meer geld naar de CSR kan vanuit de post onvoorzien. Het is niet goed om 11 

afspraken die al gemaakt zijn weer te proberen terug te draaien.  12 

Er wordt een document gemaakt met verbeterpunten voor volgend jaar (wat betreft 13 

overdracht).  14 

In juli komt dit punt weer op de agenda en dan wordt beslist of de CSR bijbetaald kan worden.  15 

 16 

13. Arts en Auto – toekomst  

Een poosje geleden werd om een interview gevraagd door Arts en Auto.  17 

Er is besloten om niet een telefonisch interview te doen maar via e-mail, zodat er nagedacht 18 

kon worden over antwoorden en zwart-op-wit staat wat wel of niet is gezegd. Er is informatie 19 

gevraagd aan degenen die verstand hebben van het onderwerp (Commissie Master en Paul van 20 

Trotsenburg en Jan Prins), ook is met hen overlegd wat de gevoeligheden rondom het onderwerp 21 

zijn. De schriftelijke antwoorden zijn aan de commissieleden voorgelegd, als er tijd voor is, kan dit 22 

ook in de pv behandeld worden. Deze gang van zaken is ook in de toekomst te adviseren.  23 

Het stuk van de journalist dient voor publicatie altijd ingezien te worden ter goedkeuring.  24 

 25 

14. WVTTK 

Internationalisering is een dossier voor zowel de master als de bachelor, maar tot op heden 26 

werd er niet samengewerkt. Het dossier Internationalisering zal commissieoverstijgend worden. 27 

Peter stuurt de notulen van het gesprek met Josée Lenoir naar Tijn. Mensen van de International 28 

Office zijn niet zo positief over voorlichting omdat ze het idee hebben dat ze de studenten te 29 

weinig te bieden hebben. De JuCo’s en verpleeghulpstage moeten in een Nederlandstalig 30 

ziekenhuis dus dit maakt een buitenlandervaring moeilijk. Voor het keuzevak is maar een maand 31 

tijd, pas bij een minimum aantal punten kan een beurs gegeven worden. Een groot deel van de 32 

moeilijkheden met internationalisering hangt samen met de indeling van het curriculum, er is 33 

dus hoop gevestigd op de bachelorherziening.  34 

 35 

15. Overige mededelingen / rondvraag 

- Het DB bespreekt donderdag met de studentleden van OWIGEN wat de mogelijkheden 36 

zijn voor de SR in de alliantie, maandag wordt hier op de pv verslag van gedaan. 37 

- Er is een uitzondering gemaakt voor uitschrijven uit de oktoberloting na de deadline.  38 
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- Dossier Invulling wachttijd is van commissie Master naar commissie Bachelor gegaan. 1 

Er is een mogelijkheid om in een jaar (bijvoorbeeld in de wachttijd) de master Geriatrie 2 

te doen. Dit kan op de site gezet worden.  3 

 4 

16. Vaststellen kamerrooster 

Dinsdag: Annabelle 5 

Woensdag: Joyce 6 

Donderdag: ? 7 

Vrijdag: Joyce 8 

Maandag: Joyce 9 

 10 

17. Belangrijke data 

 28 oktober 17.00 uur – CoBo FNWI. Annabelle en Vera en Peter 11 

 29 oktober 17.00 uur – Beleidsplanpresentatie.  12 

 30 oktober 19.00 uur (Café de Heffer) - CoBo FGW. Vera (Liesbeth?)  13 

 31 oktober  20.00 uur (Muziekzaal CREA – Halloween) – CoBo ASVA. Annabelle 14 

(Karin? Caroline?) 15 

 5 november 20.00 uur – CoBo CSR. Karin, Joyce, Annabelle, Tijn, Vera (Peter?), 16 

Claudia  17 

 6 november 14.00 uur (Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee).  18 

Pré-conference meeting NVMO; max 2 personen, onder voorbehoud (i.v.m. MFAS) 19 

 6 november 16.00 uur – Oratie Monique Jaspers (OWI-MI) (lijstje vorige notulen) 20 

 7 + 8 november – NVMO. Om 9:00 aanwezig. De bus gaat 1x per uur. Dus het beste 21 

idee is om direct naar het congres te gaan en ’s avonds (rond het eten) naar het 22 

hostel voor inchecken.  23 

 13 november 17.00 uur – CoBo MIKpunt. Joyce, Tijn, Peter, Annabelle, (Vera?), 24 

Claudia 25 

 15 november – Bacheloruitreiking 2. Vera, Claudia, Joyce 26 

 27 

18. Agendapunten volgende PV 

- Evaluatie beleidsplanpresentatie 28 

- Sinterklaasenquête  29 

- Alliantie (inspraak SR) 30 

- Compensatie wachttijd (als Miek Krol dan al heeft gemaild) 31 

 32 

Latere pv: inrichting M3-fase (Karin) 33 

 34 

19. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:26 uur. 35 

 36 


