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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Rondvraag 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen pv 18 november 

6. Vaststellen agenda 

7. Update DB 

8. Update commissies 

9. Broodjesactie  

10. RvB kandidaat-CFO  

11. Facebookupdate  

12. Uitleg CSR 

13. WVTTK 

14. Overige mededelingen / rondvraag 

15. Vaststellen kamerrooster 

16. Belangrijke data 

17. Agendapunten volgende PV 

18. Sluiting 

1. Opening 

 1 

 De vergadering wordt geopend om 19:10. 2 

 3 

2. Post in/uit 

 4 

Post in: 5 

- Brief van het KNMG, hierin staat de wachttijd van verschillende universiteiten vermeld. 6 

Het AMC is in deze vergelijking het slechtst. Robel gaat in het landelijk 7 

studentenplatform van de KNMG. Er werd gevraagd om input van de SR door met 8 

Robel in gesprek te gaan, Annabelle neemt contact met hem op. Annabelle 9 

overlegt met de rest van de SR als om een mening wordt gevraagd. 10 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 25 november 2013 

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

Weerdt, Tijn van Winden 

Afwezig Karin Conijn, Hanneke Coumou 

Gast - 

Notulist Clara Besselink 
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  1 

Post uit: 2 

Geen 3 

 4 

3. Rondvraag 

 5 

- Nog niet precies afgesproken wanneer de uitslag van de sinterklaasenquête bekend is, 6 

in ieder geval niet voor het gesprek met Albron op 5 december. 7 

- Er is geen beamer in de vergaderruimte. Update CSR en uitleg over de CSR zullen als 8 

één agendapunt besproken worden. 9 

4. Doorlopen actielijst 

- Nationale studentenenquête wordt door weinig AMC-studenten ingevuld. Een idee om 10 

voor meer studenten te zorgen is het verloten van bijvoorbeeld een iPad. Er is niet direct 11 

iemand die wat gaat doen met de input van de SR dus het wordt hierbij gelaten. 12 

 13 

5. Vaststellen notulen 

Er stond in de notulen dat de model-OER al af is, maar aan deze wordt nog gewerkt. 14 

 15 

Vera zal uitzoeken of er al een externe in de examencommissie van het AMC zit. Indien dit 16 

niet het geval is zal aan de CSR gevraagd worden of dit centraal opgelost wordt of dat de faculteit 17 

dit zelf moet doen. 18 

 19 

Er wordt voor de decentraleselectie-sollicitatiecommissie geen externe gevraagd. Het nieuwe 20 

commissielid moet er in januari zijn, dus er moet snel actie ondernomen worden.  21 

 22 

De notulen van de pv op 18 november worden goedgekeurd. 23 

 24 

6. Vaststellen agenda 

Het agendapunt over de commissie Master is verschoven omdat er teveel afwezigen zijn 25 

deze week.  26 

 27 

De agenda wordt zonder verdere wijzigingen vastgesteld 28 

 29 

7. Update DB 

Overleg met mw. Tuinhof 30 

Bij de eerste bacheloruitreiking waren niet zoveel foto’s van de geslaagden, bij de tweede 31 

uitreiking waren dat er meer. Naast de mail, zal Enneke nog overleggen of in de brief kan komen 32 

te staan dat een foto ingeleverd dient te worden. 33 

De mogelijkheid om de uitreiking over twee collegezalen te verdelen wordt besproken. Op die 34 

manier zouden de studenten meer publiek kunnen meenemen. Er wordt geopperd dat misschien 35 

de aanwezigheid van recidivisten prioriteit moet hebben boven extra publiek. Vorig jaar is er na 36 

discussie besloten om recidivisten niet toe te laten voor de diplomauitreiking. Er zal verder 37 

overlegd worden met mw. Tuinhof over de uitreiking, omdat niet geheel duidelijk is of de tweede 38 

collegezaal niet mogelijk is door recidivisten of om andere redenen. 39 
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8. Update commissies 

- Commissie MI 1 

Er is aan de studentleden van Mikpunt gevraagd of ze specifieke vragen in de 2 

sinterklaasenquête willen. 3 

 4 

- Commissie Bachelor 5 

Dr. Verheijck heeft gereageerd op de mail over de verpleeghulpstage. Er is een voorstel om 6 

de nabespreking in een KKLO-sessie tijdens de stage te doen, er is echter geen kklo tijdens de 7 

verpleeghulpstage en een deel van de studenten verblijft bijv. in Suriname. Het verslag hoeft 8 

ook nog maar 2 pagina’s te zijn in plaats van 3 pagina’s. De nabespreking is belangrijk omdat er 9 

soms heftige gebeurtenissen zijn. Het is dan niet realistisch om te verwachten dat alle studenten 10 

die iets meemaken direct op locatie met de begeleider spreken of dat ze een gesprek aanvragen 11 

met de coördinator. 12 

 13 

- Commissie Master 14 

Coassistenten kregen een mail dat ze over 2 weken een verplichte klinische kennistoets 15 

moesten maken. Er is contact geweest met dr. Van Trotsenburg. Er zal een brief naar co’s gaan 16 

dat het cijfer van de eerste toets niet meetelt en alleen aan de student zelf bekend wordt 17 

gemaakt. Vanaf januari tellen de cijfers wel mee. 18 

 19 

9. Broodjesactie 

Broodjesactie was eerder op de VU een succes. De insteek is dat broodjes voor kostprijs 20 

verkocht worden, dus geen kosten voor de sr en ook geen winst maken aan studenten. Deze actie 21 

kost wel tijd. Omdat niet bekend is hoeveel broodjes verkocht worden kan de eerste keer met een 22 

klein aantal gestart worden om het risico te beperken. Er moet toestemming gevraagd worden 23 

om de broodjes te verkopen op plein J.  24 

De SR wil de actie gaan doen; nu wordt uitgezocht door de commissie Faciliteiten of het ook 25 

mogelijk is en wat de precieze invulling wordt. 26 

 27 

10. RvB kandidaat-CFO 

De SR heeft hoorrecht voor de kandidaat-CFO voor de raad van bestuur. 28 

Voorgestelde vragen: 29 

- Waarom deze functie? 30 

- Hoe was u als student, actief in studentenpolitiek? 31 

- Wat vindt u van medezeggenschap? 32 

- Wat wilt u met het onderwijsbudget? 33 

- Situatieschets: geld voor sr op de rekening 34 

- Ligt prioriteit bij onderwijs of faciliteiten. (kan geld verbouwing plein J niet beter naar 35 

onderwijs?) 36 

 37 

Vera vraagt tips aan de CSR voor het gesprek met de kandidaat. 38 

11. Facebookupdate 

De SR heeft hoorrecht voor de kandidaat-CFO voor de raad van bestuur. 39 

Voorgestelde vragen: 40 

- Waarom deze functie? 41 

- Hoe was u als student, actief in studentenpolitiek? 42 
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- Wat vindt u van medezeggenschap? 1 

- Wat wilt u met het onderwijsbudget? 2 

- Situatieschets: geld voor sr op de rekening 3 

- Ligt prioriteit bij onderwijs of faciliteiten. (kan geld verbouwing plein J niet beter naar 4 

onderwijs?) 5 

 6 

Vera vraagt tips aan de CSR voor het gesprek met de kandidaat. 7 

 8 

12. Uitleg en update CSR 

 9 

Uitleg csr 10 

De centrale studentenraad bestaat uit 14 leden. 7 afgevaardigden van faculteiten en 7 direct 11 

gekozen leden. Er is een dagelijks bestuur (voorzitter en vice-voorzitter) en drie 12 

commissievoorzitters. De commissies zijn: organisatie en financiën, onderzoek en onderwijs, 13 

voorlichting en communicatie. 14 

Er is wekelijks een plenaire vergadering met de CSR, twee commissievergaderingen en een 15 

keer per 6 weken een vergadering met de rector (met tussendoor 2 keer informeel overleg). Ook 16 

vergadert de CSR met de centrale ondernemingsraad en het college van bestuur.  17 

 18 

Update 19 

- Model onderwijs- en examenreglementen (MOER) worden geharmoniseerd met de VU. 20 

Sommige dingen in de MOER zijn verplicht, anderen een richtlijn waarvan afgeweken 21 

mag worden. Punten: 22 

o 10 werkdagen nakijktermijn, dit is een stimulans voor sneller nakijken. 23 

Waarschijnlijk zal het AMC hiervan afwijken.  24 

o Bij herkansingen moet afgesproken worden of het laatste of het hoogste cijfer 25 

telt. Als het laatste cijfer telt, gaan minder studenten herkansen. Waarschijnlijk 26 

blijft de regel dat het laatste cijfer telt. 27 

o Voor het eerste studiejaar is een minimum aantal contacturen van 12 uur per 28 

week. De CSR ziet graag ook voor volgende jaren een minimum. Er moet 29 

vermeden worden dat er zgn. ‘ophokuren’ komen, die weinig inhoud hebben 30 

maar die er zijn om het urenquotum te halen. 31 

o Taaltoets Nederlands kan in de MOER komen. Als een toets verplicht wordt, 32 

moet deze wel van goede kwaliteit zijn. 33 

o De CSR wil een cijfergemiddelde van 7,0 als ingangseis voor honours. Argument 34 

hiervoor is dat het niet alleen om cijfers gaat maar om de extra uitdaging. 35 

Tegenargument is dat de ingangseis van 7,5 studenten beschermt, omdat dit 36 

bewijst dat de student het curriculum goed aankan (een 7 is niet ver boven 37 

gemiddeld). 38 

- Uva matching.  39 

Er zal een matching-ronde zijn in februari en in juni. Het is belangrijk dat de aspirant-40 

studenten te horen krijgen dat ze contact moeten opnemen als ze niet kunnen meedoen 41 

aan matching. Op deze manier kunnen onder andere mensen op tussenjaar nog 42 

meedoen. 43 

Doel van matching is het tegengaan van studie-uitval. Het moet de student meer bewust 44 

maken van de studiekeuze. De UvA heeft gekozen voor een proefstudeerweek met toets. 45 

Als op tijd was aangemeld voor matching is een onvoldoende niet een bindend negatief 46 

studieadvies, bij te late aanmelding is de toetsuitslag wel bindend.  De toets is een 47 

momentopname. Een heroriëntatietraject bij negatief studieadvies was voorwaarde 48 

voor de CSR om akkoord te gaan met matching, maar er is nu nog geen invulling voor de 49 

heroriëntatie. 50 

Er is vanuit het ministerie van Onderwijs een brief naar alle eindexamenleerlingen 51 

gegaan. Er is geadviseerd om met mensen op tussenjaar coulant om te gaan, omdat zij 52 

deze brief niet hebben gehad. 53 

Er zijn in de geplande periodes voor matching ook tentamens voor studenten, dus er is 54 

een logistiek probleem. Het streven is om de matchingsactiviteiten wel in gewone 55 
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collegezalen te laten plaatsvinden. Gewone studenten moeten niet verplicht worden tot 1 

studieactiviteiten (tentamens) in het weekend. 2 

- Huisvesting: er is een tweede grote collegezaal nodig voor psychologie, maar deze 3 

bestaat niet op Roeterseiland. Ook zijn er minder studieplekken en is de kantine gesloten 4 

op Roeterseiland. Hiervoor zou een alternatief moeten komen. 5 

- UvA-VU: De CSR is in gesprek met verschillende studieverenigingen. Er wordt juridisch 6 

advies ingewonnen over de driedubbele benoeming van de decaan.  7 

- Er wordt gekeken naar wijzigingen aan de buitenlandwebsite van de FNWI. 8 

 9 

13. WVTTK 

Geen  10 

14. Overige mededelingen / rondvraag 

- Vergaderstukken worden op maandag geprint, maar niet op een vast tijdstip. Er zijn 11 

veel verschillende deadlines per week voor de verschillende stukken. Zondagavond 12 

20.00 uur is de deadline voor opmerkingen bij notulen en ook voor de actielijst. 13 

- Bij OWIGEN kunnen eventueel de faciliteiten besproken worden. Wellicht kan gevraagd 14 

worden om kluisjes. Er wordt op dit moment veel gestolen binnen het AMC, dus dit lijkt 15 

een goed moment. 16 

 

15. Vaststellen kamerrooster 

Dinsdag: Annabelle 17 

Woensdag: Liesbeth (en Caroline?) 18 

Donderdag: Joyce 19 

Vrijdag: Claudia 20 

Maandag: Caroline 21 

16. Belangrijke data 

● 29 november 09.00-10.00 uur – Gesprek kandidaat CFO RvB 22 

● 2 december 10.00 uur – Vergadering OWI-GEN (bijeenkomen SR om 09.00 uur!) 23 

● 5 december 11.00-12.00 uur (AMC, E2) – Decharge SR ’12-’13 + presentatie jaarverslag 24 

● 10 januari – oratie A. Abu-Hanna (MIK) 25 

 26 

17. Agendapunten volgende PV 

- WHW (als Frank kan) 27 

- Evaluatie OWIGEN 28 

- Honours 29 

- Sinterklaasenquête, laatste puntjes  30 

- GKLO tentamendatum 31 

Er kan gevraagd worden in de sinterklaasenquête wanneer studenten tentamen willen. 32 

Na de pv op 2 december wordt contact opgenomen met dr. Linthorst.  33 

18.  
Later: extra lid bij CoMa, evaluatie met Rafael 34 

 35 

19. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 20:46 uur . 36 


