
 

 

Meibergdreef 15 
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studentenraad.nl/amc 

Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Rondvraag 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen pv 22 april 

6. Vaststellen agenda 

7. Vaststellen notulen vergadering SR-OWIGEN 16 april 

8. Update DB 

9. Update CSR 

10. Update commissies 

11. Punten PR-update 

12. Jaarroosters 2014-2015 

13. Onderwijsregelingen bachelor geneeskunde 

14. OER master MI 

15. Bezuinigingen OS en DBU´s 

16. Seksuele intimidatie 

17. WVTTK 

18. Overige mededelingen / rondvraag 

19. Vaststellen kamerrooster 

20. Belangrijke data 

21. Agendapunten volgende PV 

22. Sluiting 

1. Opening 

 De vergadering wordt geopend om 19:04 uur. 1 

 2 

2. Post in/uit 

Post in: 3 

- Er is een herinnering gekomen van Emphasis dat deze week de deadline voor het 4 

artikel is. Claudia zal dit schrijven. 5 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
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Aanwezig Joyce Veld (voorzitter), Annabelle van Gils, Claudia Berends, Liesbeth Boom,  Caroline Heuschen,  Karin Conijn, Tijn 

van Winden, Hanneke Prinzen-Coumou 

Afwezig Peter Boek, Vera de Weerdt 

Gast - 

Notulist Clara Zoon-Besselink 
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- Uitnodiging voor oratie Kiki Lombarts. 3-10-2014, 16:00 uur. Dit zal aan de volgende 1 

SR overgedragen worden.  2 

- Uitnodiging voor bijeenkomst op 5 mei om 17:15 uur, op de VU, over het dedicated 3 

schakeljaar. Joyce mailt de uitnodiging door naar de commissie Master.  4 

 5 

Post uit: 6 

Geen  7 

 8 

3. Mededelingen/rondvraag 

- Geen 9 

4. Doorlopen actielijst 

Er is vertraging bij het bestellen van de oordopjes en muntjes, de levertijden blijken langer 10 

dan door de bedrijven aangegeven. Pakket voor Liesbeth ligt wellicht in de kelder van bouwdeel 11 

H, bij het distributiecentrum.  12 

 13 

Tijn zal nog wel naar prof. dr. Swinkels gaan, niet naar mw. Tuinhof. Verdere toelichting 14 

volgt later.  15 

 16 

5. Vaststellen notulen 

Joyce mailt de werkgroep internationalisering met de vraag de SR in de werkgroep te 17 

betrekken, als ze dit weigeren, zal contact opgenomen worden met OWIGEN. 18 

 19 

In de notulen ontbrak de opmerking dat de OER niet gedeeld mag worden met anderen.  20 

 21 

De notulen van de pv op 22 april worden goedgekeurd. 22 

 23 

6. Vaststellen agenda 

Het agendapunt ´seksuele intimidatie´ wordt toegevoegd. 24 

 25 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 26 

7. Vaststellen notulen OWIGEN 16 april 

Voor de bezwaarprocedure had dr. Verheijck de SR verwezen naar OWIGEN. In de 27 

OWIGEN-vergadering is aangegeven dat ze de bezwaarprocedure zullen behandelen. Van 28 

Claudio is nu vernomen dat dit onderwerp door OWIGEN toch weer is teruggeschoven naar dr. 29 

Verheijck. De commissie Bachelor neemt contact op met dr. Verheijck over de 30 

bezwaarprocedure.  31 

 32 

De notulen van de vergadering met OWIGEN op 16 april worden goedgekeurd. 33 

 34 

8. Update DB 

Er is een schriftelijke update gestuurd 35 

 36 

Overleg Joyce en Isabelle: 37 

De mogelijkheid van het opdelen van de SAS in twee delen is een steeds terugkerende 38 

discussie in de werkgroep. De langere SAS is bedacht voor continuïteit, maar er zijn nu 39 

plaatsgebrekken waardoor het in tweeën delen aantrekkelijk is. Karin vraagt nog een keer na 40 

(donderdag) hoe het er nu mee staat. 41 

 42 
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9. Update CSR 

Een schriftelijke update is rondgestuurd, Vera is niet aanwezig voor mondelinge 1 

toelichting, maar het verhaal was duidelijk. 2 

10. Update commissies 

- Commissie Bachelor 3 

Met harder werken in de nieuwe bachelor wordt bedoeld: om de week worden 4 

studenten getoetst. Documenten over de bachelorherziening werden waarschijnlijk 5 

pas ter plekke verspreid, en Vera kon dus niet overleggen met de SR. De documenten 6 

zullen op een pv besproken worden. 7 

Gerard Spaaij en Matt Damen zullen op een pv langskomen voor een toelichting op 8 

bachelorherziening.  9 

 10 

- Commissie Master 11 

Update is rondgestuurd, geen vragen 12 

 13 

11. Punten PR-update 

- Er zal een los bericht (buiten PR-update om) op Facebook geplaatst worden over de 14 

lunchkostenvergoeding. De stand van zaken en de opmerking dat de SR ermee bezig is. 15 

Dit bericht is dus gebaseerd op de mail die door de commissie Master is gestuurd naar 16 

mensen die vragen hebben gesteld aan de SR. 17 

- Caroline heeft een opmerking over de tentamendeal op Facebook gezet. De vraag aan 18 

de SR om het bericht te liken. Tentamendeal, wil iedereen liken. 19 

- De foto van het Word-document met vacature was duidelijk. Alle sollicitatiecommissies 20 

leveren vacatures in hetzelfde format aan, Liesbeth plaatst deze op Facebook. 21 

 22 

12. Jaarroosters 2014-2015 

In het jaarrooster worden alle belangrijke data vastgelegd. Het concept voor 2014-2015 23 

gaat ter controle langs de coördinatoren en de Studentenraad. 24 

 25 

Opmerkingen op het concept: 26 

Jaar 1: 27 

- Hertentamens zijn niet gepland, waarom niet? 28 

- Laatste week augustus is 1.5 herkansing, waarom dan pas, en niet in juli? 29 

- Canon psychologie: er is 6 weken tussen het laatste onderwijs en het tentamen, dit 30 

vindt de SR een te groot gat. Het tentamen of het onderwijs moet verschoven worden. 31 

- GKLO-onderwijs lijkt door te lopen tijdens de verpleeghulpstage en blok 1.5, dit klopt 32 

niet. 33 

- De tentamens en hertentamens medische anamnese staan gepland tijdens de junior-34 

coschappen 35 

 36 

Jaar 2: 37 

- GKLO-tentamen op vrijdag zou handiger zijn [zie opmerking bij jaar 3] 38 

- Onderwijs voor GKLO en KKLO lijkt door te lopen tijdens de junior-coschappen en na 39 

het tentamen, dit klopt niet 40 

- Het is vervelend als studenten op maandag tentamen hebben en direct de dag erna 41 

beginnen met onderwijs voor het volgende blok. Het is bij blok 2.1 gelukt dit aan te 42 

passen, met een tentamen op vrijdag. 43 

- Voor jaar 2 zijn maar twee weken hertentamens in de zomer, in jaar 3 en jaar 1 zijn er 44 

drie weken hertentamens.  45 

- Als de junior-coschappen in juni vallen, is er een feestdag waardoor een dag minder 46 

coschappen. In januari is dit niet zo. Hier is niets aan te doen, zo gaat dat met 47 

feestdagen. 48 
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- PICO-practocum moet eerder gepland worden zodat het bij kwm getoetst kan worden. 1 

Het zou ook in het kader van de bachelorthesis onderwezen kunnen worden. Tijdens 2 

blok 2.3 is in ieder geval geen logische plek. 3 

 4 

Jaar 3: 5 

- Onderwijs voor GKLO en KKLO lijkt door te lopen na het tentamen, dit klopt niet 6 

- Het tentamen van blok 3.6 hoort op maandag te zijn. Nu is er college tot vrijdag en 7 

tentamen op vrijdag, in plaats van college tot maandag en tentamen op maandag. Het 8 

heeft ermee te maken dat GKLO nu al op vrijdag plaatsvindt, en niet de dinsdag erna. 9 

- De tentamens van jaar 2 en 3 moeten op verschillende dagen zijn. GKLO jaar 2 is op 10 

donderdag en jaar 1 en 3 op vrijdag, dus studenten die moeten herkansen krijgen geen 11 

problemen met twee tentamens op dezelfde dag. GKLO jaar 2 moet dus niet verplaatst 12 

worden van donderdag naar vrijdag. 13 

- Tijdens blok 3.4 is geen vrije middag meer ingeroosterd voor de bachelorthesis. Met dr. 14 

Fijnvandraat was afgesproken dat deze er wel zouden zijn. Als er toch gekozen moet 15 

worden tussen een week vrij of de middagen vrij voor de bachelorthesis, dan heeft de 16 

week bachelorthesis de voorkeur.  17 

13. Onderwijsregelingen bachelor geneeskunde 

Opmerkingen op de onderwijsregelingen worden meegenomen in de adviesbrief over de 18 

OER. 19 

 20 

14. Concept-OER master MI 

De concept-OER voor de master MI wordt doorgenomen. 21 

Het facultaire deel van deze OER is anders dan geneeskunde en de bachelor.  22 

 23 

15. Bezuinigingen OS en DBU´s 

Het was goed geweest als er voor dit agendapunt een vergaderstuk was geweest.  24 

 25 

Tijdens coördinatorenoverleg is een presentatie gegeven over bezuinigingen bij 26 

Onderwijssupport. De grootste tegenstand van coördinatoren kwam op het plan om toa´s te 27 

laten verdwijnen uit de collegezaal.  28 

 29 

De Ondernemingsraad instemmingsrecht/bindend adviesrecht op de plannen voor de 30 

bezuinigingen. Er is aan de SR gevraagd waar écht niet op bezuinigd mag worden volgens de SR. 31 

Dit kan de Ondernemingsraad dan meenemen in hun adviesbrief.  32 

 33 

 34 

16. Seksuele intimidatie 

Vanmiddag is Tijn naar prof. dr. Levi geweest. Hij vindt dat AMC niet het meldpunt moet 35 

opzetten, maar dat studenten dit zelf moeten doen.  36 

Er zal een uitgebreid protocol komen, er zal dan een lid van de SR verantwoordelijk zijn 37 

voor de uitvoering hiervan. Tijn zoekt contact met prof. dr. Swinkels, hij kan wellicht helpen met 38 

het schrijven van conceptbrieven. Deze brieven worden gericht aan afdelingshoofden. Als er 39 

herhaalde meldingen zijn bij een afdeling, moet er iets gebeuren.  40 

Een student als beheerder van het meldpunt is een goed idee. Het zou nog beter zijn als er 41 

een student is die dit enkele jaren kan doen, maar de Studentenraad is nu een praktische 42 

oplossing. Wanneer een student iemand persoonlijk moet/wil spreken over de melding, is Lucia 43 

Creveld wel de aangewezen persoon. Het nadeel is dat de student dan twee keer het verhaal aan 44 

iemand moet vertellen.  45 

Als de frequentie van meldingen hoog is, moet aan de bel getrokken worden en weer 46 

contact opgenomen met prof. dr. Levi.  47 
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Op 20 mei is een vergadering van O&O&O, Tijn zal dan vertellen over het meldpunt.  1 

Tijn schrijft een artikel over seksuele intimidatie voor Medisch Contact. In het artikel zal 2 

genoemd worden dat het uit nood geboren is dat de SR het meldpunt zal beheren, maar dit met 3 

liefde doet voor de studenten.  4 

 5 

17. WVTTK 

Geen 6 

18. Overige mededelingen / rondvraag 

- Gerard Spaaij en Mat Daemen komen waarschijnlijk in de tweede week van mei naar 7 

de pv.  8 

- Nog geen brief van Fienieg ontvangen, het wordt nu via iemand anders geprobeerd.  9 

- De notulen komen een dag later deze week 10 

- Overleg over de SAS is op 5 mei en 16 mei. Joyce vraagt Marin of deze data 11 

gecombineerd kunnen worden.  12 

- Punten van de PR-updates voor in Emphasis worden later nagezonden.  13 

 14 

19. Vaststellen kamerrooster 

 15 

Dinsdag: Annabelle 16 

Woensdag: Annabelle 17 

Donderdag: Dag van de Arbeid 18 

Vrijdag: Annabelle 19 

Maandag: [niemand] 20 

 21 

20. Belangrijke data 

● 6 mei ipv 5 mei: PV 22 

● 8 mei 15.00-17.00 (J0-221) - Cöordinatorenoverleg MI (DB + Peter) 23 

● 9 mei 17.30 uur (FdR) - Voorzittersoverleg 24 

● 14 mei 16.00 uur (15.00 uur SR kamer) - Vergadering SR - OWI-GEN  25 

Claudia probeert deze vergadering naar juni te verplaatsen 26 

● 16 mei - Deadline adviezen concept OER'en 27 

● 16 mei (rond 17.45, nader te bepalen) (te VU) - Bijeenkomst o.a. Joyce, Cees, 28 

Claudio, Marin (vz SR VU) en Casey (studentassessor VU) 29 

● 19 mei 15.00-17.00 uur - Bespreking OER bachelor GNK (Joyce) 30 

● 27 mei 14.00-17.00 uur (te AMC) - Dedicated schakeljaar bijeenkomst  31 

 32 

21. Agendapunten volgende PV 

- Punten overleg Heineman 33 

o Lunchkostenvergoeding 34 

Joyce maakt daarover ook afspraak met Koos en Heineman 35 

- OER master geneeskunde 36 

- Agendapunten OWIGEN - onder voorbehoud 37 

 38 

Tentamen blok 2.4 verandert van open naar gesloten vragen. Dr Verheijck gaat het punt 39 

communicatie coördinatoren op coödinatorenoverleg bespreken, dat is helaas pas in juni. 40 

De examencommissie gaat akkoord met wijziging naar gesloten vragen 41 

 42 

Niet op de agenda: Morgen afspraak met mw. Timmermans over de OER. Notulen stuurt 43 

Claudia door 44 
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 1 

Later: onderwijsregelingen master geneeskunde. 2 

22. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:17 uur. 3 

  4 


