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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Rondvraag 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen pv 6 januari 

6. Vaststellen notulen pv 13 januari 

7. Vaststellen notulen OWIMI 9 januari 

8. Vaststellen agenda 

9. Update DB 

10. Update CSR 

11. Update commissies 

12. Werving Studentenraad – partijen 

13. Agendapunten Enneke Tuinhof overleg 

14. GKLO 

15. WVTTK 

16. Overige mededelingen / rondvraag 

17. Vaststellen kamerrooster 

18. Belangrijke data 

19. Agendapunten volgende PV 

20. Sluiting 

1. Opening 

  1 

De vergadering wordt geopend om 19:07 uur. 2 

2. Post in/uit 

 3 

Post in: 4 

- Er is gevraagd om een advies van de Studentenraad (SR) waarin wordt aangegeven of 5 

de SR een herziening van de bachelor wil. Over de inhoud van de herziening zal op een 6 

later moment geadviseerd worden.  7 

- De Raad van Bestuur is akkoord met verlenging van de aanstelling van Tjitske voor een 8 

jaar. 9 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 20 januari 2014 

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

Weerdt,  Karin Conijn, Tijn van Winden 

Afwezig Hanneke Coumou 

Gast - 

Notulist Clara Besselink 
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- Annabelle en Tijn worden geïnterviewd over maatschappelijk verantwoord 1 

ondernemen. 2 

 3 

Post uit: 4 

Geen  5 

3. Mededelingen/rondvraag 

 6 

Geen  7 

4. Doorlopen actielijst 

 8 

- Ron van Noorden heeft gereageerd op de mail van Joyce dat de norm van een 7,5 9 

streng gehanteerd zal worden. 10 

- Liesbeth is naar de denktank geweest.  11 

- Er mag voor het inzien van tentamens maximaal €2 gevraagd worden. 12 

- In de DB-update staan voorgestelde data voor het inwerkweekend. 13 

5. Vaststellen notulen 6 januari 

 14 

Het verlengen van de aanstelling van Tjitske is met inhoudelijke argumenten onderbouwd,  15 

 16 

De notulen van de pv op 6 januari worden goedgekeurd. 17 

6. Vaststellen notulen 13 januari 

 18 

O en F staat voor ´Organisatie en Financiën´.  19 

Er is wat twijfel over de spelling van Coach de/the Co. 20 

 21 

De notulen van de pv op 13 januari worden goedgekeurd. 22 

7. Vaststellen notulen OWIMI, 9 januari 

 23 

De notulen van de vergadering met het bestuur van OWIMI op 9 januari worden 24 

goedgekeurd. 25 

 

8. Vaststellen agenda 

 26 

De volgende agendapunten worden toegevoegd: 27 

- Agendapunten overleg mw. Tuinhof 28 

- GKLO 29 

9. Update DB 

16 januari jl. overleg prof. dr. Heineman 30 

- Lunchkostenvergoeding 31 

Er is nog niets bekend over de lunchkostenvergoeding. Prof. dr. Heineman had 32 

aangegeven dat er een brief naar de Belastingdienst zou gaan, en dat als er binnen 33 

twee weken geen reactie op zou zijn, het plan voor lunchkostenvergoeding 34 

doorgevoerd zou worden. De Belastingdienst is de beperkende factor. Er zal 35 

nagevraagd worden wanneer de brief is verstuurd en of de termijn van twee weken 36 

dus verstreken is. Er zal ook gevraagd worden of de SR bij belangrijke e-mails in de cc 37 

gezet kan worden. 38 
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- Prof. dr. Heineman zal contact opnemen met Albert Kok. Het is belangrijk dat de SR 1 

terugkoppeling krijgt en daar ook vaak om vraagt. 2 

- De aanstelling van prof dr. Ravesloot als voorzitter van het bestuur van OWIGEN is met 3 

een jaar verlengd tot juni 2014.  4 

 5 

Data 6 

Voor de eerste dag van het inwerkweekend wordt iedereen op het AMC verwacht. Bij de 7 

functieverdeling hoeft alleen het DB aanwezig te zijn. Vera en Caroline kunnen bij de tweede 8 

keuze (in juli) niet aanwezig zijn.  9 

 10 

20 januari jl. overleg prof. dr. Heineman en Pien Beltman 11 

De SR heeft een update en uitleg gehad over het voorgenomen besluit voor de alliantie 12 

10. Update CSR 

Geen 13 

 14 

11. Update commissies 

Geen  15 

 16 

12. Werving Studentenraad – partijen  

Het doel voor de Studentenraad is opgevolgd te worden door bekwame, goede mensen. Het 17 

mengen in de partijpolitiek zou de sfeer binnen de huidige raad kunnen bederven en ervoor 18 

zorgen dat er minder goed samengewerkt kan worden in het komende halfjaar. 19 

Bij het werven van nieuwe raadsleden zal de huidige SR neutraal blijven. Als iemand 20 

expliciet vraagt waarom voor een bepaalde partij is gekozen kan dat toegelicht worden. Het is 21 

belangrijk te benadrukken dat het een persoonlijke keuze voor de sollicitant is bij welke partij 22 

deze zich voegt. Tijdens de verkiezingsweek blijven SR-leden geheel neutraal, de lijstduwers 23 

ook. Studenten mogen wel gemotiveerd worden te stemmen, zonder dat daarbij voorkeur voor 24 

een bepaalde partij wordt uitgesproken.  25 

 26 

Het DB zal met de commissaris Onderwijs overleggen over deze houding van de SR. 27 

13. Agendapunten overleg mw. Tuinhof 

- Bachelordiplomauitreiking 28 

- Klacht student over onderwijssupport.  29 

- Nakijktermijn bonuspunttoetsen. 30 

- In de nabespreking van het blok Neurologie is bij onderwijssupport aangekaart dat er 31 

te weinig plaatsen zijn in de collegezalen. 32 

14. GKLO 

De argumenten voor en tegen het dit jaar invoeren van de nieuwe toetsvorm voor GKLO 33 

worden doorgenomen. 34 

 35 

Argumenten tegen de toets: 36 

- Er zijn geen webcolleges. Studenten die nu een deel van de colleges niet hebben 37 

bijgewoond kunnen dit moeilijk inhalen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld recidivisten. 38 

- Er is meer peer review nodig voor het ontwikkelen van goede toetsvragen, nu waren 39 

de multiplechoicevragen nog te makkelijk.  40 

- Op een groot cohort studenten wordt nu een geheel nieuwe tentamenvorm getest.  41 

- Voor studenten hangt er teveel vanaf. 42 

- Laat, halverwege het jaar, worden de spelregels veranderd. SR heeft de tijdsdruk in 43 

september al aangekaart. 44 
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- De toetsvorm is niet de schuld van studenten, het organisatorische probleem moet dus 1 

niet op hen geschoven worden.  2 

 3 

15. WVTTK 

Geen punten 4 

 5 

16. Overige mededelingen / rondvraag 

- De broodjesactie is morgen. Er is niet heel veel wisselgeld, dus als dat meegenomen 6 

kan worden is het handig. Allen trekken de SR-truien aan. 7 

- Symposium dedicated schakeljaar. Tijn zou namens de studenten spreken, maar kan 8 

niet bij het symposium zijn. Joyce probeert practicum te ruilen om te kunnen spreken 9 

namens de studenten. Aanwezig: Caroline, later: Annabelle, onbekend: Claudia, Peter, 10 

Karin, Hanneke, Liesbeth, afwezig: Tijn en Vera. 11 

- Er was een ongevraagd advies door de CSR gegeven om het programma voor UvA-12 

matching langs de opleidingscommissies te laten gaan. Hier is nooit officieel een 13 

reactie op gekomen. Het is aan te raden dat dit voor de volgende ronde van UvA-14 

matching toch gebeurt. Peter neemt contact op met de opleidingscommissie en OWIMI. 15 

- Peter heeft een bijeenkomst gehad met de opleidingscommissie van MI. Ze waren goed 16 

voorbereid en maakten een goede indruk.  17 

17. Vaststellen kamerrooster 

Dinsdag: Hanneke en Karin  18 

Woensdag: Liesbeth 19 

Donderdag: Caroline en Joyce 20 

Vrijdag: Tijn (?), Joyce (tot 13:00) 21 

Maandag: Annabelle 22 

18. Belangrijke data 

● 21 januari 12.30 uur - Broodjesactie 23 

● 22 januari 16.00 uur - Vergadering OWI-GEN 24 

● 23 januari 09.00 uur - Overleg Joyce - Isabelle (OC) 25 

● 27 januari - Tentamen PV (derdejaars) 26 

● 4 februari - Ganglunch SR 27 

● 5 februari (te VU) - Symposium dedicated schakeljaar 2  28 

● 6 februari 16.30-17.30 uur - GEN ASO (Amsterdams Studenten Overleg)  29 

Hanneke namens master en Joyce bachelor. 30 

19. Agendapunten volgende PV 

- Leerdoelen coschappen 31 

- Nabespreking OWIGEN 32 

 33 

Later: alliantie (3 feb) 34 

20. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 20:55 uur. 35 


