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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Rondvraag 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen pv 3 februari 

6. Vaststellen agenda 

7. Update DB 

8. Update CSR 

9. Update commissies 

10. PR-update 

11. Broodjesactie 

12. GKLO 

13. Alliantie 

14. Medische bibliotheek 

15. Bekostiging diploma´s 

16. Agendapunten overleg prof. dr. Heineman 

17. WVTTK 

18. Overige mededelingen / rondvraag 

19. Vaststellen kamerrooster 

20. Belangrijke data 

21. Agendapunten volgende PV 

22. Sluiting 

1. Opening 

  1 

- 2 

2. Post in/uit 

Post in: 3 

- Er is een nieuwe uitnodiging voor de ’nieuwjaarsborrel’ (21/28 maart: 21 maart 4 

kunnen wij niet, dus Claudia geeft 28 maart als datum door) 5 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 10 februari 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 Ishtu Hageman 
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- Er is een uitnodiging voor de brainstorm instellingsplan met FSR’en en CSR 1 

aankomende donderdag in CREA om 14:30. Annabelle en Vera gaan. Er mogen max. 4 2 

mensen. Studieverenigingen zijn evt. ook welkom. Claudia vraagt de MFAS of zij hier 3 

nog heen willen.  4 

 5 

Post uit: 6 

Geen  7 

 8 

3. Mededelingen/rondvraag 

Geen  9 

4. Doorlopen actielijst 

De actielijst wordt doorgenomen. 10 

5. Vaststellen notulen 

De notulen van de pv op 3 februari worden vastgesteld.  11 

6. Vaststellen agenda 

Bij WVTTK wordt toegevoegd: Orange 12 

7. Update DB 

Over de afschaffing van doorstroommasters is nog wat onduidelijkheid, dit is iets om op te 13 

letten bij het vaststellen van de OER. 14 

8. Update CSR 

Geen  15 

9. Update commissies 

- Commissie Bachelor 16 

Er wordt gesproken over het laten meewegen van middelbare schoolcijfers bij 17 

decentrale selectie. Dit wordt volgende week op de pv besproken. 18 

10. PR-update 

De PR-update wordt voortaan een vast agendapunt. Er zal dan ook een wekelijkse update 19 

op Facebook komen. 20 

 21 

Update: 22 

- KWM COO beschikbaar voor voor alle jaren 23 

- Button onderzoek per blok 2.3  24 

Bij het blok 2.3 is een directe link (via een button) op blackboard geplaatst naar een 25 

pagina waar studenten gemakkelijker in contact komen met het doen van onderzoek. 26 

- MI: lokalen gaan langer open 27 

11. Broodjesactie 

De broodjesactie wordt besproken.  28 
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- De broodjes waren heel snel uitverkocht, maar de invulling kan nog beter. De 1 

broodjesactie heeft in ieder geval ontzettend bijgedragen aan zichtbaarheid van de SR, 2 

gezien de flyers en omdat het is genoemd in college. Volgende keer kan ervoor gezorgd 3 

worden dat de SR nog meer in gesprek gaat met studenten over raadszaken tijdens de 4 

broodjesactie.  5 

- Afgelopen keer waren er 100 broodjes. Een volgende keer komen er +- 250 broodjes. 6 

Dit zou van tevoren besteld kunnen worden bij een supermarkt.  7 

- De datum van een broodjesactie: er moet voor gezorgd worden dat dit niet tijdens de 8 

verkiezingen is en de SR moet met een grote groep zijn. Claudia vraagt om hulp bij het 9 

maken van de poster. Caroline oppert dat een flyer misschien niet het beste middel is 10 

om studenten te informeren, omdat dit papier snel weggegooid wordt en dat is zonde. 11 

Tijn is het hier mee eens en stelt voor om 1  grote poster te doen en de digitale 12 

schermen van de MFAS te gebruiken. De volgende keer zullen toch weer flyers gebruikt 13 

worden, omdat er nog veel over zijn.  14 

12. GKLO 

De vervolgstappen voor GKLO worden besproken.   15 

13. Alliantie 

Het voorgenomen besluit over de bestuursalliantie wordt besproken en vragen bij dit 16 

document worden geformuleerd, om met prof. dr. Heineman te bespreken. 17 

14. Medische bibliotheek 

De medische bibliotheek (MB) heeft nieuwe openingstijden, betekenend dat de MB 18 

gedurende het reguliere blok korter open is en ter compensatie in de tentamenweken 19 

aanzienlijk langer open. Echter, onder andere bij het derde jaar valt er een aantal feestdagen in 20 

de tentamenweken, waardoor de MB dan helemaal niet open is. Om deze reden heeft Lieuwe 21 

Kool gevraagd om input vanuit SR hoe dit het beste opgelost kan worden. 22 

Opties:  23 

- dagen ervoor MB langer open, ook stilteruimte.  24 

- Digitorium openhouden tijdens feestdagen.  25 

 26 

Duidelijk communiceren naar studenten blijft het belangrijkste, ook als het Digitorium wel 27 

open is. 28 

15. Bekostiging diploma´s 

Vera vraagt na wat door de FGW bedoeld wordt met ´KPI in plaats van bekostiging op basis 29 

van nominaal + 1 jaar´ en wat andere studentenraden hiermee doen.  30 

16. Overleg prof. dr. Heineman 

- Lunchkostenvergoeding 31 

- Document SR bespreken 32 

17. WVTTK 

- Orange 33 

Partij Mei houdt een Valentijnsactie aankomende vrijdag om nieuwe leden te werven. Tot 34 

21 maart kan de zittende SR zich met partijen bemoeien, daarna is de SR neutraal 35 
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18. Overige mededelingen / rondvraag 

- Tijn verzoekt de raadsleden en alle commissies om verwachte kosten door te geven 1 

- MFAS beste achter de schermen: TOA’s  2 

19. Vaststellen kamerrooster 

Dinsdag: Joyce, Liesbeth en Annabelle 3 

Woensdag: -  4 

Donderdag: misschien Peter, Annabelle 5 

Vrijdag: Caroline 6 

Maandag: Liesbeth 7 

20. Belangrijke data 

 8 

- 9 

21. Agendapunten volgende PV 

 10 

- Agendapunten OWI-MI 11 

- Agendapunten OWI-gen 12 

- Cijfers decentrale selectie 13 

- Stagevergoeding co-assistenten 14 

- PR actie 15 

- April weekend weg: wat gaan we doen? 16 

 17 

22. Sluiting 

- 18 


