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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Rondvraag 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen pv 25 november 

6. Vaststellen agenda 

7. Update DB 

8. Update CSR 

9. Update commissies 

10. Tentamen GKLO 

11. Uitleg WHW 

12. Sinterklaasenquête  

13. Fietspaden AMC 

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 19:04 . 1 

 2 

Frank is aanwezig om een toelichting te geven op de Wet op het hoger onderwijs en 3 

wetenschappelijk onderzoek (WHW). 4 

2. Post in/uit 

- De SR heeft een positief advies uitgebracht over de kandidaat voor lid van de Raad van 5 

Bestuur (RvB). Vandaag is namens de RvB een brief gemaild dat de kandidaat, drs. G.J.M. van 6 

den Maagdenberg, wordt aangesteld. 7 
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3. Mededelingen/rondvraag 

- Karin zal wat eerder vertrekken. 1 

4. Doorlopen actielijst 

Het etentje met de SR van de FEB kan bij iemand thuis, uit eten is te duur. Dit zal ergens na 2 

de Kerst gebeuren. 3 

 4 

Bij het invullen van de actielijst zal in de kolom ‘status’ ingevuld worden of het actiepunt is 5 

afgerond of niet; overige opmerkingen kunnen geplaatst worden in de kolom ‘opmerkingen’. 6 

5. Vaststellen notulen PV 25 november 

De notulen van de pv op 25 november worden goedgekeurd. 7 

 8 

6. Vaststellen agenda 

‘Tentamen GKLO’ zal als eerste agendapunt na de vaste agendapunten behandeld worden. 9 

7. Update DB 

De schriftelijke update wordt doorgenomen. 10 

8. Update CSR 

De schriftelijke update wordt doorgenomen. 11 

 12 

De studieplekken op Roeterseiland zijn vanwege de verbouwing een paar maanden niet 13 

meer beschikbaar, er zijn geen alternatieve studieplekken. De CSR heeft zich hier hard voor 14 

gemaakt, maar het is niet gelukt om alternatieven te vinden. De CSR stuurt een brandbrief naar 15 

de UvA. 16 

9. Update commissies 

- Commissie Bachelor 17 

Met het vaardigheidsonderwijs in de update wordt het onderwijs over lichamelijk 18 

onderzoek bedoeld. 19 

Er zijn 700 speculaaspoppen besteld, dit is minder dan aanvankelijk besloten was.  20 

 21 

- Commissie Master 22 

Er is een nieuw dossier Wetenschappelijke Stage geopend. 23 

De klinische kennistoets hoeft niet meer in de update op Facebook genoemd te worden.  24 

 25 

- Commissie Faciliteiten 26 

De eerste broodjesactie zal op 21 januari (12:30) zijn. 27 

 28 

10. Tentamen GKLO 

Dr. Linthorst wil graag dit jaar een nieuwe manier van toetsen invoeren voor de GKLO-29 

tentamens van jaar één t/m drie. De nieuwe toets zou digitaal afgenomen worden en geheel 30 
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bestaan uit multiplechoice-vragen. Voor de toetsvragen zou het een groot voordeel zijn om de 1 

colleges bijgewoond te hebben.  2 

 3 

De studiegids wordt opgezocht. 4 

In de Studiegids staat dat GKLO wordt afgesloten met een toets bestaande uit open vragen. 5 

11. Uitleg WHW 

Frank is aanwezig om een toelichting te geven op de Wet op het hoger onderwijs en 6 

wetenschappelijk onderzoek (WHW). Uit deze wet haalt de studentenraad haar rechten en 7 

plichten. 8 

In de wet wordt gesproken over de centrale studentenraad (CSR) en College van Bestuur 9 

(CvB). Waar dingen lokaal (facultair) geregeld worden, heeft de FSR dezelfde verhouding tot de 10 

Raad van Bestuur (RvB) als de CSR tot CvB volgens de WHW. 11 

 12 

Bij adviesrecht van de SR moet de RvB informatie geven aan de SR die nodig is om haar 13 

taak te vervullen. Deze informatie moet tijdig, al dan niet gevraagd, gegeven worden. Dit moet 14 

kunnen gebeuren op een tijdstip dat er nog een wezenlijke invloed kan zijn op de 15 

besluitvorming. Hier moet de SR goed op letten, want vaak wordt de SR op een laat moment 16 

voor het blok gezet (art 9.35a). 17 

 18 

De SR heeft recht op twee maal per jaar overleg met de decaan. In het AMC is het 19 

ingewikkeld omdat de functie van decaan voor een groot deel door de vice-decaan uitgevoerd 20 

wordt. Uiteindelijk blijft de decaan eindverantwoordelijk. De 2x per jaar is een minimum, als dit 21 

getal in het bestuursreglement omhoog gaat is de kans groot dat het in de praktijk ook als een 22 

maximum gaat werken. 23 

 24 

De decaan heeft instemming van de SR nodig voor het bestuursreglement en de OERen. 25 

 26 

De RvB dient de SR te informeren over het beleid: financieel, organisatorisch en 27 

onderwijskundig. De SR krijgt meestal niets over het financiële beleid te horen, maar de 28 

ondernemingsraad (OR) wel. Vaak krijgt de OR dan ook minder te horen over onderwijs. Het is 29 

dus handig om met de OR contact op te nemen. 30 

 31 

De SR dient agenda’s, notulen en jaarverslagen naar de RvB ter inzage te sturen. Dit kan 32 

naar OWIGEN als plaatsvervanging van RvB. 33 

 34 

Over het algemeen heeft de SR adviesrecht over inhoud van het onderwijs en 35 

instemmingsrecht over de vorm van het onderwijs. 36 

Adviesrecht: 37 

 Inhoud van de opleiding. Hieronder valt bijvoorbeeld de bachelorherziening. 38 

 Inhoud afstudeerrichtingen 39 

 Eindtermen van de opleiding (het raamplan) 40 

 Inrichting van practica 41 

 Studielast 42 

 Studieadvies propedeutische fase: hieronder kan het bindend studieadvies vallen 43 

 44 



 

Pagina 4 ~ 6 

Notulen plenaire vergadering, 2 december 2013 

Instemmingsrecht: 1 

 Aantal en volgtijdelijkheid van tentamens 2 

 Of een opleiding voltijd, deeltijd of duaal is 3 

 Aantal herkansingen 4 

 Geldigheidsduur van tentamens 5 

 Tentamens mondeling, schriftelijk of anders 6 

 Termijn waarbinnen de uitslag van tentamen bekend wordt 7 

 Termijn van inzagerecht.  8 

Valt hieronder de bonuspunttoets? Het is de vraag of de bonuspunttoets als 9 

tentamen beschouwd kan worden. Daarnaast kan instemmen pas als er een 10 

voorstel is, er is nu geen wijziging geïnitieerd.  11 

 Beschikbaarheid van een beoordelingsmodel 12 

 Behalen tentamen als toelatingseis voor ander tentamen. Misschien valt BSA 13 

hieronder te scharen. De model-OER moet eerst nagekeken worden.  14 

 Inrichting studievoortgang en studiebegeleiding 15 

 Selectie speciaal traject op hoger niveau: honours, MD-PhD, schakeljaar?, 16 

zijinstroom? 17 

 18 

De SR heeft adviesrecht in samenwerking met andere faculteiten (denk: alliantie). Ook 19 

over de volgtijdelijkheid heeft de SR instemmingsrecht, dit kan toegepast worden op de 20 

vernieuwing van de M3-fase. 21 

 22 

De RvB staat het gebruik van voorzieningen toe die de SR redelijkerwijs nodig heeft voor 23 

het vervullen van haar taken (art. 9.48). Dit gaat dus ook om geld. Redelijkerwijs is de SR niet in 24 

staat grote bedragen voor te schieten.  25 

 26 

Er wordt nu niet aan alle artikelen uit de WHW gehouden en de SR lijdt hieronder.  27 

 28 

 29 

Hanneke en Karin vertrekken 30 

 31 

12. Sinterklaasenquête 

De enquêtes zijn af. De opmaak wordt nu aangepast, zodat de uitslagen voor een deel door 32 

de computer verwerkt kunnen worden. 33 

 34 

- Jaar 3, 4 december, collegezaal 3 35 

10:45 formulieren uitdelen, 11:00 praatje, 11:45 speculaaspoppen uitdelen. 36 

Liesbeth, Joyce, Claudia, Caroline 37 

Er zitten psychologiestudenten bij, wat de uitkomst zou kunnen vertekenen. Joyce vraagt 38 

Koos hoe dit vorig jaar is aangepakt. 39 

 40 

- Jaar 2, 4 december, collegezaal 1 41 

14:00 formulieren uitdelen, 14:15 praatje (Claudia), 15:00 speculaaspoppen uitdelen. 42 

Annabelle, Caroline, Claudia.  43 

 44 
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- Jaar 1, 10 december 1 

Tijdstip nog onbekend (tussen 13:15 en 16:00 uur) 2 

Liesbeth, Vera, Joyce.  3 

 4 

- MI  5 

Jaar 1, 5 dec, collegezaal 4, tussen 12:30 en 16:15 uur.  6 

Jaar 2 en 3 wordt nog uitgezocht. 7 

13. Fietspaden AMC 

Als fietspad en voetpad omgewisseld zouden worden voorkomt dit misschien gevaarlijke 8 

situaties. 9 

14. WVTTK 

 Gesprek mw. Tuinhof 10 

Mededeling over de vacature in de decentraleselectiecommissie kan Claudia zelf 11 

op Blackboard plaatsen. 12 

DB zal Enneke vragen om een mededeling op Blackboard dat promoveren niet 13 

meer kan voor het behalen van het masterdiploma.  14 

 15 

15. Overige mededelingen / rondvraag 

- De aanstelling van Tjitske als OWI-GEN studentlid master loopt in februari af. Het moet 16 

uitgezocht worden of er sollicitaties uitgeschreven moeten worden, of dat de 17 

aanstelling verlengd zou kunnen worden.  18 

- Commissieupdates zullen voortaan zelf door commissieleden op de Drive geüpload 19 

worden. 20 

- Annabelle gaat woensdag langs bij het bedrijf dat de truien borduurt. Het lettertype 21 

van de SR heeft de drukker niet. Er wordt woensdag een alternatief besproken.  22 

- Bij de broodjesactie moeten ook flyers over de SR uitgedeeld worden, zodat studenten 23 

meer meekrijgen van wat de SR is. 24 

16. Vaststellen kamerrooster 

Dinsdag: Annabelle 25 

Woensdag: Caroline, Joyce 26 

Donderdag: Liesbeth 27 

Vrijdag: -  28 

Maandag: Joyce  29 

17. Belangrijke data 

● 3 december 14.00 uur – Bijeenkomst Vera - Fietspad 30 

● 5 december 11.00-12.00 uur (AMC, E2) – Decharge SR ’12-’13 + presentatie 31 

jaarverslag. Vera, DB, Caroline 32 

● 12 december 08.00-09.00 uur – DB gesprek met prof. Heineman 33 

● 7 januari 19.00 uur (AMC) – Brainstormsessie voor vernieuwing plein J 34 

● 9 januari 17.00 uur – Vergadering OWI-MI (SR-kamer om 16.30 uur) 35 

Claudia dubbelcheckt deze datum.  36 
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Claudia owigen datum in mei verzetten ivm tentamenweek 1 

● 10 januari 16.00 uur – Oratie prof. dr. Ameen Abu-Hanna (MI) 2 

● 20 januari 10.00 uur – Vergadering SR – OWI-GEN (SR-kamer om 09.00 uur) 3 

18. Agendapunten volgende PV 

- Gesprek SR  4 

Raphaël kan er niet bij zijn, het is handig als er iemand anders van buiten de SR bij is. 5 

- Overleg prof. dr. Heineman, agendapunten 6 

 7 

Extra lid voor de CoMa zal niet meer besproken worden.  8 

19. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:46. 9 


