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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Rondvraag 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen pv 17 februari 

6. Vaststellen agenda 

7. Update DB 

8. Update CSR 

9. Update commissies 

10. Punten PR-update 

11. Dedicated schakeljaar 

12. Instroom bachelor 

13. Bindend studieadvies MI 

14. Openingstijden SR-kamer 

15. Agendapunten OWIGEN 

16. Agendapunten OWIMI 

17. WVTTK 

18. Overige mededelingen / rondvraag 

19. Vaststellen kamerrooster 

20. Belangrijke data 

21. Agendapunten volgende PV 

22. Sluiting 

1. Opening 

 - 1 

2. Post in/uit 

Post in: 2 

 De ASVA doet een onderzoek naar betrokkenheid van studenten bij de SR. Joyce neemt 3 

dit op zich. 4 

 28 maart is de "Nieuwjaarsborrel" van de CSR 5 
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Aanwezig Joyce Veld (voorzitter), Annabelle van Gils, Claudia Berends, Liesbeth Boom,  Caroline Heuschen,  Peter Boek, Vera de 
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Afwezig  
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 Ravesloot heeft aangegeven dat er een commissie komt voor de blauwdruk van de 1 

bachelorherziening. Het is drie keer een halve dag. Dit wordt besproken in de 2 

bachelorcommissie. 3 

3. Mededelingen/rondvraag 

Geen 4 

4. Doorlopen actielijst 

De actielijst wordt doorgenomen. 5 

5. Vaststellen notulen 

De notulen van de vergadering op 17 februari worden goedgekeurd. 6 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 7 

7. Update DB 

Coordinatorenoverleg: Er wordt geopperd om alle blokcoördinatoren een e-mail te sturen 8 

over dat de SR meer casuïstiek wil in de tentamens van het eerste jaar. Dit was ook al genoemd 9 

op dit overleg. 10 

8. Update CSR 

Er is geen update vanuit de CSR. 11 

9. Update commissies 

Er zijn geen updates vanuit de commissies. 12 

10. Punten PR-update 

- Er wordt geopperd dat lunchkostenvergoeding voor coassistenten op de Facebook kan. 13 

Het bestuurlijk besluit over lunchkostenvergoeding van €12.50 per week voor coassistenten 14 

van het wordt erbij gehaald. Dit staat in de besluitenlijst van de Raad van Bestuur.  15 

11. Dedicated schakeljaar 

Er zijn plannen op het dedicated schakeljaar (DSJ) in te voeren. Prof. dr. Stam is Samen met 16 

Sven Danner van het VUmc naar de afdelingen geweest om hun mening te peilen. Het doel van 17 

het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met het DSJ is dat hierdoor de 18 

specialistenopleidingen korter zijn en er dus bezuinigd wordt. Een algemene tendens bij de 19 

afdelingen is dat ze het DSJ niet anders zullen zien dan een ANIOS-jaar. Er is dus geen garantie 20 

op een verkort specialisatietraject.   21 

12. Instroom bachelor 

Onze decaan wil eigenlijk geen daling van de instroom in de bachelor vanwege de 22 

fluctuerende vraag van het aantal artsen. (Dit wordt naar aanleiding van een NOS artikel 23 

besproken). De mening van de SR wordt neergelegd bij Heineman en bij het LMSO. 24 

De raad bespreekt dat er werkloosheid speelt bij jonge artsen. Ook kan het 25 

Capaciteitsorgaan goed nadenken hierover. Conclusie: Het DB vraagt  prof. dr. Heineman over 26 
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de instroom van de bachelor en geeft de mening van de SR. Ook kaart de voorzitter dit aan bij 1 

het LMSO. Dit komt terug naar de PV. 2 

13. Bindend studieadvies MI 

Het bestuur van MI wil een BSA invoeren bij MI. Dit zou 42 studiepunten zijn.  3 

Op de VU is er een systeem dat je boven de 36 studiepunten wel mag blijven, maar het 4 

eerste jaar opnieuw doen. Er wordt geopperd dat het studierendement niet slecht is bij MI. Men 5 

vraagt zich af of dit wel nodig is. Argumenten voor een BSA zijn onder andere: 6 

rendementsverhoging. Men wil de percentages zien. Er wordt een artikel vanuit de psychologie 7 

geopperd. De SR wil aan de voorzitter van het OWIMI vragen waarom zij een BSA in willen 8 

voeren en wat volgens de voorzitter de voordelen zijn. Peter zal dit mailen naar Monique 9 

Jaspers. Peter zal ook uitzoeken hoe de statistieken zijn bij de studieadviseurs. 10 

Vera zal de adviesbrief van de FGW over een BSA versturen naar Peter.     11 

14. Openingstijden SR-kamer 

De SR bespreekt de openingstijden van de SR kamer. Argument om deze openingstijden te 12 

houden is dat het een vaste basis voor studenten is. Ook is dit een goede PR voor de 13 

Studentenraad. Argument tegen is dat er weinig studenten en werknemers van het AMC langs 14 

komen. Als er mensen langskomen, is dat vaak buiten de reguliere openingstijden om. 15 

Raadsleden zijn ook niet altijd beschikbaar en daardoor wordt de continuïteit niet behouden. 16 

Mogelijk moet er meer PR gedaan worden voor deze openingstijden. Het is mogelijk om niet 17 

elke dag de SR kamer open te stellen. 18 

Er wordt besloten om voorlopig de openingstijden aan te houden. 19 

15. Agendapunten OWIGEN 10 maart 

De agenda voor de vergadering met OWIGEN wordt doorgenomen. 20 

16. Agendapunten OWIMI 

De agenda voor de vergadering met OWIMI wordt doorgenomen 21 

17. WVTTK 

Partij Mei wil een wervingsactie doen op het AMC. De SR gaat ermee akkoord dat huidige 22 

raadsleden zich hiermee bezig houden. 23 

18. Overige mededelingen / rondvraag 

- Het DB ziet het nut niet van een besluitenlijst. De vorige raad heeft hier geen gebruik 24 

van gemaakt. Enkele raadsleden denken dat dit wel nuttig is. Het is veel werk voor het DB om 25 

alle notulen langs te gaan. Men denkt dat iedereen voor zijn eigen dossiers de besluiten op een 26 

rijtje kan zetten. Iemand oppert om dit per commissie te doen. Men is het hier niet mee eens. 27 

Concluderend, iedereen vindt dat het jaarverslag het doel al genoeg behaalt. De Studentenraad 28 

zal dit schrappen uit het huishoudelijk reglement. 29 

- De penningmeester roept de commissies op voor input voor de begroting. Dit is zodat 30 

de penningmeester weet hoeveel geld hij kan opvragen voor eventuele acties. 31 

- De secretaris vraagt de raadsleden om in de Studentenraad-Webmail de conversaties 32 

te  archiveren. 33 
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19. Vaststellen kamerrooster 

Dinsdag: niemand 1 

Woensdag: Joyce 2 

Donderdag: Peter en Annabelle 3 

Vrijdag: Joyce 4 

Maandag: Peter 5 

20. Belangrijke data 

• 6 maart 17.30-18.00 uur – Vergadering OWI-MI 6 

• 10 maart 10.00 uur (09.20 uur SR kamer) – Vergadering OWI-GEN(Annabelle komt pas 7 

om 10 uur vanwege een toets) 8 

• 11 maart 18.00 uur - Etentje FEB 9 

• 13 maart 08.00-09.00 uur – Overleg DB-Heineman 10 

• 17 maart – Tentamen PV jaar 3 11 

• 24 maart – Tentamen PV jaar 2 12 

• 28 maart 16.00 uur - Nieuwjaarsborrel/medezeggenschapsevent in Crea(Peter is erbij) 13 

• 1 april 16.00 uur (locatie onbekend) – Bachelorbijeenkomst (bespreking 14 

• blauwdruk) 15 

21. Agendapunten volgende PV 

- Bachelorherziening 16 

- Feestdagenregeling 17 

- Vragen stellen tentamen 18 

- BSA MI 19 

- WGBO 20 

- Het punt van Gunnar de Haan/FGW? 21 

22. Sluiting 

Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering. 22 


