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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Rondvraag 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen pv 11 november 

6. Vaststellen agenda 

7. Update DB 

8. Update CSR 

9. Update commissies 

10. PR-update 

11. Tentamendatum GKLO jaar 3 

12. Internationalisering 

13. Lunchkostenvergoeding 

14. Amsterdam Alliance 

15. Agendapunten overleg SR-OWIGEN 

16. WVTTK 

17. Overige mededelingen / rondvraag 

18. Vaststellen kamerrooster 

19. Belangrijke data 

20. Agendapunten volgende PV 

21. Sluiting 

1. Opening 

 De vergadering wordt geopend om 19:00 uur 1 

2. Post in/uit 

Post in: 2 

- Het dagelijks bestuur van de IFMSA wisselt op 16 april in de Epsteinbar, de Studentenraad is 3 

uitgenodigd aanwezig te zijn.  4 

- Op 4 april is een proefstudeerdag voor geneeskunde en medische informatiekunde. Dit 5 

bericht is gestuurd ter informatie. 6 

- De functie commissaris boekenservice van de MFAS zal veranderen naar commissaris 7 

faciliteiten. 8 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 31 maart 2014 

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

Weerdt,  Karin Conijn,  Hanneke Coumou, Tijn van Winden 

Afwezig Joyce Veld 

Gast - 

Notulist Clara Besselink 
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- Aanstaande woensdag is een selectiedag voor de zij-instroom. Er is een studentbeoordelaar 1 

uitgevallen en er wordt nu gezocht naar een invaller. Annabelle mailt terug dat zij het doet of 2 

niemand van de SR.  3 

- Er zijn twee mails van studenten die een wetenschappelijke stage van 30 weken hebben 4 

gedaan en door de wijzigingen in M3 dan een master zullen hebben van 6 weken te lang. Dit 5 

kan voor de studenten veel geld gaan kosten. Zondag zal dit met de commissie Master 6 

besproken worden.  7 

 8 

Post uit: 9 

Geen  10 

3. Mededelingen/rondvraag 

- Een nieuw agendapunt ´Lunchkostenvergoeding´ wordt toegevoegd aan de agenda. 11 

- ´Amsterdam Alliance´ wordt toegevoegd aan de agenda 12 

- Als er een korte agenda is voor de plenaire vergadering kunnen er extra brainstorms of 13 

dossierpunten aan de agenda toegevoegd worden. Zie verder mededelingen 14 

4. Doorlopen actielijst 

De pv van 5 mei is verplaatst naar dinsdag 6 mei, in verband met Bevrijdingsdag. Er zijn nog 15 

andere maandagen die feestdagen zijn. Het is belangrijk dat er een pv is, dus ondanks dat verschuiven 16 

moeilijk is, wordt dit geprobeerd. In verband met Tweede Paasdag wordt de pv van 21 april 17 

verschoven naar 22 april. Over Pinksteren (9 juni) wordt een andere keer beslist.  18 

5. Vaststellen notulen 

Er is afgelopen jaar streng bezuinigd bij de SR, dit is niet nog een jaar vol te houden. 19 

De SR zal dus, over een tijdje, een gesprek aangaan met Albert Kok.  20 

 21 

[Peter komt binnen ] 22 

 23 

Stagevergoeding lijkt het meest op zijn plaats in de M3-fase tijdens de semi-artsstage (SAS). dit kan 24 

het beste dus in een alliantievergadering aangekaart worden.  25 

 26 

De zij-instroom is niet bedoeld voor de PR-update maar als actiepunt voor Liesbeth.  27 

 28 

De notulen van de pv op 24 maart worden goedgekeurd. 29 

6. Vaststellen agenda 

Er zijn agendapunten toegevoegd, zie rondvraag.  30 

7. Update DB 

Joyce heeft een gesprek met de ASVA over hoe het contact verloopt tussen studenten en 31 

studieverenigingen en studentenraden. Voor publicatie van de resultaten kan Joyce deze inzien. 32 

8. Update CSR 

- Er is een update rondgestuurd. 33 

9. Update commissies 

Geen 34 

10. Punten PR-update 

- Lunchkostenvergoeding, deze wordt 1 april ingevoerd. De regeling zal duidelijk bij de update 35 

vermeld worden.  36 

- Broodjesactie. Doel van de broodjesactie is om de SR te leren kennen.  37 

 38 

De feestdagenregeling is al op Facebook gezet en hoeft niet in de PR-update. 39 
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11. Tentamendatum GKLO jaar 3 

Volgens OWIGEN was het de bedoeling dat het tentamen GKLO op dinsdag 10 juni zou zijn, en niet 1 

al op vrijdag 6 juni, 4 dagen na het tentamen van 3.6. De roostermakers hebben volgens OWIGEN een 2 

fout gemaakt. 3 

Het nadeel van het verplaatsen van het tentamen naar de dinsdag is dat er mensen zijn die al 4 

dingen hebben gepland in dat weekend, en eventueel ook vakanties op dinsdag. Ook zijn er in die week 5 

al stationstoetsen gepland. Omdat GKLO een nieuwe toets is, wil men graag dat deze goed verloopt. 6 

De studentenraad gaat akkoord met het verplaatsen van het tentamen, daarbij worden 7 

bovenstaande twee aandachtspunten wel genoemd.  8 

 9 

Het is belangrijk dat studenten zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van de juiste 10 

datum, daarom zal op het informele verzoek van OWIGEN ook op informele manier gereageerd 11 

worden. Dit gebeurt met een brief, zonder de gebruikelijke controleprocedures.  12 

12. Internationalisering 

Ideeën om internationalisering te stimuleren worden besproken. 13 

13. Lunchkostenvergoeding 

 14 

De lunchkostenvergoeding wordt op 1 april ingevoerd. 15 

Het werkt met declaratie van bonnetjes tot €12,50 per week. De bonnetjes met 16 

declaratieformulier worden ingeleverd bij het secretariaat van de afdeling waar het coschap is gelopen. 17 

Het werken met bonnetjes zorgt voor hoge administratieve lasten. Automatisering van het systeem is 18 

waarschijnlijk een beter idee. In de gesprekken van vorig jaar is zover bekend, niet gesproken over het 19 

declareren met bonnetjes. Annabelle zoekt de notulen van vorig jaar op en mailt prof. dr. Heineman 20 

over automatisering.  21 

14. Amsterdam Alliance 

Annabelle is gebeld door Bart van de CSR dat hij in gesprek gaat met prof. dr. Van den Boom over 22 

het instellingsplan van de UvA. Hierin staan de lange termijn doelen van de UvA. Er wordt gevraagd 23 

naar de mening van de SR over de Amsterdam Alliance, mbt het instellingsplan. In een eerdere pv zijn 24 

de zorgen van de SR over de Amsterdam Alliance uitgebreid terug te vinden. Deze zorgen moeten 25 

geformuleerd worden als doelen. Donderdag of vrijdag is een brainstorm met de FNWI en ACTA. 26 

Caroline kan aanwezig zijn als het vroeg op de ochtend in Crea is, of op een ander tijdstip op het AMC. 27 

Vera kan afhankelijk van het tijdstip aanwezig zijn.  28 

15. Agenda OWIGEN 

De agenda voor de vergadering met OWIGEN wordt doorgenomen. 29 

 30 

Geriatrie in de bachelor zal besproken worden binnen de commissie Bachelor en met het hoofd 31 

van de bachelor. 32 

16. WVTTK 

Geen punten 33 

17. Overige mededelingen / rondvraag 

- De commissies zullen het beleidsplan doornemen op actiepunten, hiermee zullen 34 

waarschijnlijk meer agendapunten op de pv komen. 35 

- Er moet een sollicitatiecommissie gevormd worden voor een studentlid voor OWIGEN. De 36 

wissel is in Juli. Claudia en Tijn gaan in de sollicitatiecommissie. Verdere sollicitaties die er 37 

binnenkort aan komen: 38 

Studentlid OC-geneeskunde, studentlid examencommissie-geneeskunde (Hanneke en 39 

Caroline), studentlid OWIMI, studentlid OC-MI. Er moet ook een sollicitatie voor de AS 40 

uitgeschreven worden, Tijn zal eerst contact hebben met Albert Kok over het salaris van de 41 

AS. 42 

- Hanneke, Karin en Vera zijn er niet met het weekend.  43 
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18. Vaststellen kamerrooster 

Dinsdag: Caro 1 

Woensdag: Caro 2 

Donderdag: Caro 3 

Vrijdag: Caro 4 

Maandag: Caro 5 

19. Belangrijke data 

● 1 april 16.00 uur (locatie onbekend) – Bachelorbijeenkomst (bespreking blauwdruk) gaat 6 

niet door!! 7 

● 4 april 10.00 uur - Tweede overleg Gabor Linthorst GKLO 8 

● 8 april 18.00-20.30 uur - GEN-ASO vergadering 2  9 

● 10 april 08.00-09.00 uur - Overleg SR - Prof. Dr. Heineman 10 

● 11 april 12.45-13.45 - OWI-GEN SWOT analyse vergadering 2 (Joyce) 11 

● 11 april 17.30 uur - Voorzittersoverleg 12 

● 16 april 16.00 uur - Vergadering SR - OWI-GEN 13 

● 16 april 20u DB-wissel IFMSA: Annabelle, Karin, Peter, Tijn, Claudia en Joyce 14 

Annabelle geeft door aan IFMSA wie komen. 15 

● 17 april 13.00-15.00 uur (locatie nog onbekend) - Coördinatorenoverleg GNK 16 

20. Agendapunten volgende PV 

- Details agendapunten OWI-GEN 17 

- Sollicitatiecommissies vormen (OC GEN studentlid, studentadviseur Examencommissie GNK, 18 

etc.) 19 

- Doornemen broodjesactie 8 april 20 

- Agendapunten overleg SR - Prof. dr. Heineman 21 

- Weekendje weg 22 

21. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 20:19 uur. 23 

24 
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