
 

 

Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

(020) 56 68 666 
studentenraad@amc.uva.nl 

studentenraad.nl/amc 

Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Rondvraag 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen pv 31 maart 

6. Vaststellen agenda 

7. Update DB 

8. Update CSR 

9. Update commissies 

10. Punten PR-update 

11. Sollicitatiecommissies 

12. Broodjesactie 8 april 

13. Details agendapunten OWIGEN 

14. Agendapunten overleg prof. dr. Heineman 

15. Tentamendatum GKLO 

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 

Geen  2 

 3 

3. Mededelingen/rondvraag 

Geen 4 

 5 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 7 april 2014 

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

Weerdt,  Karin Conijn,  Hanneke Coumou, Tijn van Winden 

Afwezig - 

Gast - 

Notulist Clara Besselink 
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4. Doorlopen actielijst 

Op 23 april is de eerste bijeenkomst om te schrijven aan de blauwdruk bachelorherziening 1 

waar Vera bij is.  2 

De Studentenraad is akkoord gegaan met het verschuiven van het tentamen GKLO van 6 3 

naar 10 juni. Het blijkt dat deze wijziging veel geld gaat kosten vanwege het boeken van een 4 

nieuwe tentamenzaal (€4000-5000). Dit wordt als agendapunt toegevoegd. 5 

 6 

5. Vaststellen notulen 

De notulen van de pv op 31 maart worden goedgekeurd. 7 

 8 

6. Vaststellen agenda 

Er wordt voorgesteld het agendapunt broodjesactie naar het einde van de agenda te 9 

verschuiven omdat coassistenten niet aanwezig zijn bij de actie. Omdat er ook over promotie 10 

wordt gesproken is het nuttig als coassistenten bij het bespreken van dit punt aanwezig zijn en 11 

wordt de volgorde van de agenda niet aangepast. 12 

 13 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 14 

 15 

7. Update DB 

Geen 16 

 17 

8. Update CSR 

- In de OER wordt gesproken over het cijfergemiddelde voor honoursstudenten. Binnen 18 

de CSR is discussie geweest of dit gemiddelde een 7 of een 7,5 moet zijn. Argumenten 19 

voor 7,5: het beschermt studenten, deze studenten kunnen de studiestof makkelijk aan, 20 

en dus de extra studielast van een honoursprogramma ook opvangen. Daarnaast is het 21 

speciaal onderwijs, dus moeten de gegadigden ook echt beter zijn dan de gemiddelde 22 

student. Argumenten voor 7: bij sommige faculteiten wordt bijna nooit hoger dan een 7 23 

gegeven, met inzet en motivatie zouden studenten met een gemiddelde van 7 ook 24 

geaccepteerd moeten worden.  25 

 26 

9. Update commissies 

- Commissie Bachelor 27 

Er zijn geen vragen over de schriftelijke update. 28 

 29 

10. Punten PR-update 

- Hoe en wanneer zijn studieadviseurs te bereiken. 30 

 31 

De werkgroep over social media en professioneel gedrag zou met studenten gedeeld 32 

worden. Op dit moment heeft Liesbeth nog contact om de guidelines te krijgen, nu heeft ze 33 

alleen het artikel over deze werkgroep. 34 

 35 

11. Sollicitatiecommissies 

Er zijn verschillende sollicitatiecommissies waarin leden van de studentenraad zitting 36 

nemen. De commissies worden gevuld. 37 
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 1 

12. Broodjesactie 

Claudia doet boodschappen in de buurt, want er is een probleem met de auto. 2 

Alle leden van de SR weten hoe laat ze aanwezig moeten zijn.  3 

 4 

Liesbeth promoot de broodjesactie via Facebook en vraagt daarbij of studenten gepast 5 

willen betalen (er is weinig wisselgeld). Ook worden de verschillende soorten beleg 6 

medegedeeld.  7 

 8 

Bij de broodjes worden flyers uitgedeeld.  9 

Om het doel te bereiken is het handig als er raadsleden beschikbaar zijn die kunnen praten 10 

met de studenten en die niet hoeven te verkopen. Dit doen Vera en Liesbeth. 11 

Alle raadsleden doen het SR-vest aan. 12 

 13 

13. Details agendapunten OWIGEN 

 14 

De agenda van de vergadering met OWIGEN wordt besproken. 15 

Joyce verstuurt morgen de agenda. 16 

 17 

14. Agendapunten overleg prof. dr. Heineman 

Agendapunten voor het overleg met prof. dr. Heineman worden vastgesteld. 18 

15. Tentamendatum GKLO 

De Studentenraad heeft geen sterke voorkeur voor 6 juni of 10 juni. 10 juni geeft extra tijd 19 

om te studeren, maar er zijn misschien studenten die al andere activiteiten (vakantie) hebben 20 

gepland voor 10 juni of het weekend ervoor. Het huren van een extra collegezaal lijkt het geld 21 

niet waard. Het is belangrijk dat er snel een beslissing wordt genomen door OWIGEN, en dat dit 22 

duidelijk naar de studenten wordt gecommuniceerd.  23 

De Studentenraad wil dat studenten eerder zekerheid hebben over tentamendata. 24 

16. WVTTK 

Geen  25 

17. Overige mededelingen / rondvraag 

- Pien Beltman (juridisch adviseur van de UvA) mailde de dag na het bericht over de 26 

alliantie dat ze had geprobeerd de SR telefonisch te bereiken om de SR vroeg op de 27 

hoogte te stellen van het besluit, deze telefoontjes zijn door de SR gemist.  28 

- Morgen om 19:30 uur is de OER-cursus op het Science Park, deze datum is nu pas 29 

bekend. Vera wil graag aanwezig zijn maar weet niet of het lukt. DB en Peter zijn 30 

aanwezig, Caroline is aanwezig als Vera niet kan.  31 

- Eerste weekend van september heeft de nieuwe SR Maagdenhuisweekend. Het 32 

overdrachtsweekend van nieuwe en oude SR wordt dus verplaatst naar het weekend 33 

van 12-14 september.  34 

Het inwerkweekend is op 7 en 8 juni als er geen raadsleden naar Suriname gaan, op 5 35 

en 6 juli als dit wel zo is. Dit weekend is in het AMC. Op de zondag is de 36 

functieverdeling en hoeft de oude SR niet aanwezig te zijn.  37 

- De pv van 9 juni wordt in verband met Pinksteren naar dinsdag 10 juni verplaatst. (De 38 

pv´s van 22 april en 6 mei zijn ook dinsdagen) 39 

 40 
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18. Vaststellen kamerrooster 

Dinsdag: Joyce 1 

Woensdag: Annabelle (Joyce half) 2 

Donderdag: Joyce en Claudia 3 

Vrijdag: Claudia 4 

Maandag: Joyce 5 

 6 

19. Belangrijke data 

● 8 april 18.00-20.30 uur - GEN-ASO vergadering 2  7 

Annabelle, daarna OER 8 

● 9 april 08.00 - 09.00 uur (CZ-4) - Toelichting Prof. Dr. Levi alliantie 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 (FEB) - Voorzittersoverleg 12 

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

15:00 uur aanwezig in SR-kamer. Karin misschien later 14 

● 17 april 13.00-15.00 uur (Fonteijnzaal) - Coördinatorenoverleg GNK 15 

● 22 april ipv 21 april: PV 16 

● 6 mei ipv 5 mei: PV 17 

● 8 mei 15.00-17.00 (J0-221) - Cöordinatorenoverleg MI (DB + Peter) 18 

● 9 mei 17.30 uur (FdR) - Voorzittersoverleg 19 

 20 

20. Agendapunten volgende PV 

- Presentatie plan van aanpak internationalisering  21 

- OER bachelor geneeskunde 22 

- Inhoud en datum SR-weekend 23 

 24 

Er moet uiterlijk op 16 mei gereageerd worden op alle OER-concepten. In de komende 4 pv´s 25 

worden alle OERen dus behandeld. Eerst worden deze steeds in de relevante commissies 26 

besproken. 27 

14 april – bachelor geneeskunde 28 

22 april – bachelor MI 29 

28 april – master geneeskunde 30 

6 mei – master MI 31 

 32 

21. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 20:07 uur. 33 

 34 

 35 


