
 

 

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 7 april 

6. Vaststellen agenda 

7. Update DB 

8. Update CSR 

9. Update commissies 

10. Punten PR-update 

11. Etentje prof. dr. Levi en prof. dr. Heineman 

12. Concept-OER bachelor geneeskunde 

13. Communicatie coördinatoren met SR 

14. Presentatie plan van aanpak internationalisering 

15. SAS keuzevrijheid 

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 19:02 uur. 1 

 2 

2. Post in/uit 

Post in: 3 

- Uitnodiging van het bestuur van MFAS-UvAsociaal 4 

- De locatie voor de DB-wissel van IFMSA is gewijzigd, zie punt 18. data 5 

- Op maandag 16 juni om 18:00 uur is het etentje  prof. dr. Heineman en prof. dr. Levi. 6 

- 5 juni is de ‘dag van de Amsterdamse student’, georganiseerd door ASVA. 7 

- 7 mei is het debat over ‘education in transition’ 8 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 14 april 2014 

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

Weerdt,  Karin Conijn,  Hanneke Coumou  

Afwezig Tijn van Winden 

Gast - 

Notulist Clara Besselink 
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- Vandaag is een mail aangekomen dat de datum van het GKLO-tentamen jaar 3 niet 1 

wordt gewijzigd 2 

 3 

Post uit: 4 

Geen  5 

 6 

3. Mededelingen/rondvraag 

Geen 7 

 8 

4. Doorlopen actielijst 

Data inwerkweekend moeten doorgegeven worden aan kandidaten, Annabelle heeft dan 9 

hun mailadressen nodig. 10 

Er is een bericht gekomen waarin staat dat de lunchkostenvergoeding alleen is voor 11 

coassistenten die diensten lopen, dit is niet wat was afgesproken. 12 

 13 

5. Vaststellen notulen 

 14 

De notulen van de pv op 7 april  worden goedgekeurd. 15 

6. Vaststellen agenda 

Er zijn enkele wijzigingen in de agenda geweest: 16 

Het weekendje weg wordt verschoven naar de volgende pv 17 

Toegevoegd is het agendapunt ‘Broodjesactie financiën’ 18 

 19 

Een uur voor het bespreken van de OER is mogelijk te lang. Een uur wordt aangehouden 20 

als maximale tijdsduur. Als het agendapunt eerder klaar is, is dat mooi meegenomen. 21 

7. Update DB 

De OER-cursus was minder nuttig dan verwacht. Verschillende aspecten van de OER zijn in 22 

de loop van het jaar al aan bod gekomen. Mogelijk was het nuttiger geweest deze cursus aan het 23 

begin van het jaar te volgen.  24 

 25 

Prof. dr. Heineman geeft aan dat Maastricht het dedicated schakeljaar kan weigeren omdat 26 

ze op andere manieren bezuinigen. Op het AMC zijn er geen andere zinnige manieren gevonden 27 

om te bezuinigen en wordt daarom het dedicated schakeljaar ingevoerd. Het lukt nu niet om alle 28 

opleidingen een halfjaar korter te maken, dit zou ook landelijk moeten gebeuren en niet op het 29 

niveau van de OOR.  30 

 31 

Volgend jaar wordt de dubbele bachelor geneeskunde-biomedisch gestart als pilot met vijf 32 

geneeskundestudenten en vijf studenten biomedische wetenschappen. Er blijven 350 33 

geneeskundestudenten waarvan er aan het begin van het jaar vijf worden geselecteerd voor dit 34 

speciale traject. Het is nog niet duidelijke hoe deze selectie zal gebeuren. Er zijn dus vijf extra 35 

studenten van biomedisch die een deel van het onderwijs geneeskunde volgen. De commissie 36 

Bachelor houdt de ontwikkelingen bij. 37 

 38 

OWIMI heeft aangegeven geen bindend studieadvies in te voeren als dat niet moet. Daarom 39 

is de SR verder gegaan met het uitzoeken of bsa verplicht ingevoerd wordt. Prof. dr. Jaspers zou 40 

navragen op het UCO-overleg (universitaire commissie onderwijs) waar de verplichting van bsa 41 

vandaan komt, maar ze kon uiteindelijk niet bij dit overleg aanwezig zijn. In de model-OER is 42 

niet aangegeven dat het bsa verplicht is.  43 

Peter zal prof. dr. Jaspers mailen over bsa. 44 
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 1 

8. Update CSR 

Geen  2 

9. Update commissies 

 3 

- Commissie Faciliteiten 4 

Er is een schriftelijke update.  5 

 6 

10. Punten PR-update 

- Openingstijden en afspraak maken studieadviseur  7 

- [twee punten uit mail Claudia] 8 

 9 

Joyce mailt Enneke met de vraag de datum voor GKLO jaar 3 naar studenten te 10 

communiceren. Er heerst verwarring onder studenten, maar het is niet een taak van de SR deze 11 

datum naar studenten te communiceren. 12 

 13 

11. Etentje Prof. Dr. Levi en Prof. Dr. Heineman 

 14 

Maandag 16 juni vindt het diner plaats om 18:00 uur in Dauphine. 15 

De pv wordt verplaatst naar 17 juni. 16 

12. Concept OER bachelor geneeskunde 

De concept-OER wordt nauwkeurig doorgenomen. 17 

 18 

13. Communicatie coördinatoren met o.a. SR m.b.t. tentamens 

De coördinator van blok 2.4 heeft aangegeven dat het hele tentamen uit meerkeuzevragen 19 

zal bestaan omdat er zoveel bezwaren op de vragen kwamen. Hierover is geen contact geweest 20 

met de Studentenraad.  21 

Deze wijziging moet door de examencommissie goedgekeurd worden. Het is niet bekend of 22 

dit is gebeurd. De SR bespreekt dit graag met OWIGEN. Dan zal genoemd worden dat de SR het 23 

belangrijk vindt bij dit soort zaken betrokken te worden en streeft naar openheid tussen alle 24 

gremia op het AMC.  25 

 26 

Peter en Liesbeth bereiden dit agendapunt voor de OWIGEN-vergadering voor. 27 

 28 

14. Presentatie plan van aanpak internationalisering 

Aandachtspunten met betrekking tot internationalisering:  29 

- Zorgen over het dedicated schakeljaar, daardoor is minder plaats voor 30 

internationalisering in het keuzeonderwijs en de wetenschappelijke stage.  31 

- Het zou mooi zijn als de PI´s studenten stimuleren naar het buitenland te gaan. Door 32 

enthousiasme van docenten kan een cultuur ontstaan waarin iedereen 33 

internationalisering normaal vindt.  34 

- Het clusteren van keuzeonderwijs in de bachelorherziening is erg belangrijk om 35 

internationalisering in de bachelor te faciliteren. Dit is al eerder met OWIGEN 36 

besproken, maar blijft een belangrijk aandachtspunt. 37 
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- Verpleeghulpstage in Suriname, wordt niet meer gefinancierd maar zou wel nog beter 1 

gefaciliteerd kunnen worden. Goede voorbereiding vanuit het AMC en een 2 

nabespreking kunnen deze mogelijkheid voor studenten kunnen verbeteren. 3 

15. SAS keuzevrijheid, mail dr. Van Trotsenburg 

Er heerst onrust onder studenten over de SAS. Er is een mail gestuurd naar studenten dat 4 

ze moeten nadenken over een tweede en derde keuze voor de SAS. 5 

 6 

In de commissie Master zal de SAS verder besproken worden.  7 

16. WVTTK 

Geen  8 

17. Overige mededelingen / rondvraag 

- Als spreker voor de bachelordiplomauitreiking zal Claudia dr. Linthorst vragen en dr. 9 

van Schaijk of dr. Middeldorp. Degene die niet gevraagd wordt, zal als suggestie aan de 10 

volgende SR doorgegeven worden.  11 

 12 

18. Vaststellen kamerrooster 

Dinsdag: Claudia  13 

Woensdag: Annabelle (onder voorbehoud) 14 

Donderdag: Joyce (een kwartier) 15 

Vrijdag: - 16 

Maandag: - 17 

 18 

19. Belangrijke data 

● 16 april 16.00 uur (15.00 uur SR kamer) - Vergadering SR - OWI-GEN  19 

Karin nog niet om 3 uur. 20 

● 16 april 20.00 uur (Manor Hotel, Linaeusstraat 89 Amsterdam) – IFMSA DB wissel 21 

● 17 april 13.00-15.00 uur (Vrijzaal) - Coördinatorenoverleg GNK 22 

● 22 april ipv 21 april: PV 23 

● 6 mei ipv 5 mei: PV 24 

● 8 mei 15.00-17.00 (J0-221) - Cöordinatorenoverleg MI (DB + Peter) 25 

● 9 mei 17.30 uur (FdR) – Voorzittersoverleg 26 

 27 

 28 

20. Agendapunten volgende PV 

- OER bachelor MI 29 

- Inhoud weekendje weg 30 

- Onderwijsregelingen bachelor geneeskunde op BlackBoard 31 

- Nabespreken vergadering SR - OWI-GEN 32 

 33 

Vera zal de onderwijsregelingen in één bestand zetten 34 

 35 

21. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:18 uur. 36 

 37 


