
 

 

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 28 april 

6. Vaststellen agenda 

7. Update DB 

8. Update CSR 

9. Update commissies 

10. Punten PR-update 

11. SAS informatie 

12. Antwoorden mw. Timmermans OER´en 

13. OER master geneeskunde 

14. Agendapunten overleg prof. dr. Heineman 

15. Agendapunten overleg SR-OWIGEN, 14 mei 

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 19:19 uur. 1 

2. Post in/uit 

Post in: 2 

- De vergadering met OWIGEN vindt plaats op 11 juni, in plaats van 14 mei. Dit is omdat 3 

de vergadering in mei te dicht op die in april zat. Hiermee zijn er in juni en juli wel 4 

weer twee vergaderingen vlak na elkaar. Claudia kijkt naar data OWIGEN in juni en 5 

juli. 6 

- De inschrijving voor de bijeenkomst over het dedicated schakeljaar is geopend, Joyce 7 

stuurt de mail door. 8 
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 1 

Post uit: 2 

- Het format voor adviezen over de OER´en is rondgestuurd door Joyce. 3 

 4 

3. Mededelingen/rondvraag 

Geen 5 

 6 

4. Doorlopen actielijst 

Twee actiepunten die nog op de lijst stonden mogen verwijderd worden. 7 

 8 

5. Vaststellen notulen 

Joyce mailt datum en tijd van de oratie van Kiki Lombarts door naar Clara om in notulen 9 

op te nemen 10 

Documenten voor de bijeenkomst over de bachelorherziening waren wel al een week 11 

tevoren verstuurd. Vera had de inschatting gemaakt dat de SR deze documenten nog niet zou 12 

willen bekijken, omdat het veel tekst is. Voortaan zal deze afweging toch nog even met de SR 13 

overlegd worden.  14 

Vorig jaar waren de sluitdata voor vacatures na de verkiezingen. Toen waren er echter 15 

mensen te laat ingewerkt, dus dit jaar is gekozen de deadline toch voor de verkiezingen te laten. 16 

Hierbij is er rekening mee gehouden dat de sluitdatum (voor kandidaten) verlengd zou kunnen 17 

worden als er niet genoeg goede sollicitaties waren, maar dit is niet nodig geweest.  18 

 19 

De notulen van de pv op 28 april worden goedgekeurd met bovengenoemde wijzigingen. 20 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 21 

 22 

7. Update DB 

De update bestond uit notulen van een bijeenkomst ´gen-aso´, alles was letterlijk 23 

genotuleerd. Het was voor SR-leden niet te doen om dit te lezen, een samenvatting zou zinvoller 24 

zijn geweest. 25 

 26 

8. Update CSR 

Geen  27 

 28 

9. Update commissies 

- Commissie Master 29 

Op het LOCA is ter sprake gekomen dat sommige universiteiten studenten na het 30 

dedicated schakeljaar wel een opleidingsplek willen garanderen. Dit is vervelend voor 31 

het AMC – dat deze garantie niet biedt – omdat er minder goede sollicitanten uit die 32 

regio´s naar het AMC willen komen en het aantal aanmeldingen voor 33 

opleidingsplaatsen omhoog zal gaan (namelijk studenten uit de regio´s zonder 34 

gegarandeerde plek [bv. Amsterdam] en de studenten uit regio´s met gegarandeerde 35 

plek [Rotterdam], die niet het dedicated schakeljaar hebben gevolgd, kunnen allen 36 

komen solliciteren in Amsterdam). Dit wordt verder besproken in de commissie 37 

Master en in de werkgroep. 38 
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 1 

10. Punten PR-update 

 2 

- Derdejaars hebben onderwijs in grotere collegezalen 3 

- De verkiezingen komen eraan 4 

 5 

SAS-documenten zijn nog niet verzonden, dus nog niet in de update. 6 

 7 

11. SAS informatie 

 8 

Het document met informatie over de SAS wordt doorgenomen. 9 

 10 

12. Antwoorden mw. Timmermans OER´en 

Er is veel uitleg gegeven op vragen van de SR.  11 

Mw. Timmermans was blij met het overzichtje van spel-/typfouten. 12 

 13 

Er staat bij verschillende artikelen in de OER ´n.v.t.´. Mw. Timmermans zei dat er wel erg 14 

veel in de OER zou moeten komen als deze artikelen uitgewerkt worden, en dat daar geen tijd 15 

voor is. De SR is van mening dat er dan toch iets anders moet komen te staan dan ´n.v.t.´, 16 

bijvoorbeeld een verwijzing naar de onderwijsregelingen.  17 

 18 

De SR wil bepaalde zaken uit onderwijsregelingen weer in de OER opnemen. Een paar jaar 19 

geleden is echter juist besloten informatie uit onderwijsregelingen uit de OER te halen. Dit is 20 

gebeurd in het jaar dat Tjitske in de SR zat. Onderwijsregelingen zijn ook niet makkelijk te 21 

veranderen, ze worden aan het begin van het jaar vastgesteld. Het vaststellen van de 22 

onderwijsregelingen is typisch beleid dat in de OER opgenomen zou moeten worden. De 23 

Studentenraad heeft slechts adviesrecht op de onderwijsregelingen, maar instemmingsrecht op 24 

de OER. Voor de Studentenraad lijkt het dus beter de belangrijke informatie uit 25 

onderwijsregelingen wel in de OER op te nemen. Joyce zal Tjitske vragen waarom 26 

onderwijsregelingen uit de OER zijn gehaald. 27 

 28 

13. OER master geneeskunde 

De Studentenraad geeft commentaar op de concept-OER´en in deze informele ronde. 29 

Vervolgens is een formele ronde waarin de SR een officieel advies uitbrengt. Het is handig om 30 

bij het bekijken van de nieuwe versie van de OER de lijst met opmerkingen van de SR erbij te 31 

nemen. 32 

Deadline voor de commentaren is 16 mei (behalve master geneeskunde) en het gesprek is 33 

al op 19 mei. Het zou dus goed zijn als de adviesbrieven al eerder klaar zijn. 34 

De adviesbrief voor de OER bachelor geneeskunde wordt op de pv besproken. Vrijdag 35 

stuurt Vera deze, dan heeft de SR het weekend en maandag om de gebundelde commentaren te 36 

bekijken. Alleen opmerkingen in de Drive worden besproken. In de opmerkingen moeten 37 

concrete wijzigingen voorgesteld worden, niet alleen opmerken dat iets ´anders´ moet.  38 

 39 

OER master geneeskunde wordt doorgenomen op opmerkingen. 40 

 41 

14. Agendapunten overleg prof. dr. Heineman 

 42 
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Stagevergoeding SAS: Annabelle heeft een document opgesteld dat op LMSO wordt 1 

besproken. Hoeft dus niet bij prof. dr. Heineman op de agenda. 2 

 3 

15. Agendapunten overleg SR-OWIGEN 14 mei 

N.v.t. de vergadering is verschoven naar juni. 4 

 5 

16. WVTTK 

Geen  6 

17. Overige mededelingen / rondvraag 

- Morgen om 18:30u zijn sollicitaties voor studentlid OWIMI. Peter is er niet bij. Joyce en 7 

de huidige studentleden zijn erbij. Een sollicitatiecommissie van 4 personen is wel erg 8 

veel. Joyce zal Annabelle en Liesbeth vragen of ze aanwezig kunnen zijn, maar dit is 9 

niet noodzakelijk.  10 

- Verzoek van Brenda van de MFAS om posters voor sollicitaties te verwijderen als de 11 

deadlines zijn verlopen.  12 

- Bij het LOCA is gesproken over burn-out bij coassistenten. Er is bij een andere faculteit 13 

een inventarisatie gedaan. Karin stuurt dit verslag door naar Tijn en Marcel Fabriek. 14 

Op het AMC kan via de studieadviseurs naar een psycholoog van de UvA verwezen 15 

worden.  16 

- Er is onduidelijkheid over de afspraak met de VU over het overleg over het dedicated 17 

schakeljaar. Op 16 mei om 17:30u is het studnetenoverleg. Wanneer het overleg met 18 

de docent erbij is, wordt nog vastgelegd.  19 

 20 

18. Vaststellen kamerrooster 

 21 

Woensdag: Joyce 22 

Donderdag: ? (Annabelle/Liesbeth?) 23 

Vrijdag: ? (Annabelle/Liesbeth?) 24 

Maandag: ? (Annabelle/Liesbeth?) 25 

19. Belangrijke data 

 26 

● 7 mei vanaf 18.30 uur - Vooroverleg + sollicitaties OWI-MI studentlid 27 

● 7 mei vanaf 16.45 uur - Debat Education in Transition 28 

● 8 mei 08.00-09.00 uur - Overleg SR - Prof. Dr. Heineman 29 

● 8 mei 12.00-14.00 uur - Overleg DB - Koos - Anneke RvA 30 

● 8 mei 15.00-17.00 (J0-221) - Cöordinatorenoverleg MI (DB + Peter) 31 

● 9 mei 17.30 uur (FdR) - Voorzittersoverleg 32 

● 16 mei - Deadline adviezen concept OER'en (excl. master GNK) 33 

● 16 mei (17.30 uur, VU) - Overleg met o.a. Sven Danner en Hester Daelmans over 34 

DSJ (Joyce + CoMa) 35 

● 19 mei 15.00-17.00 uur - Bespreking OER bachelor GNK (Joyce) 36 

● 27 mei 14.00-17.00 uur (te AMC) - Dedicated schakeljaar bijeenkomst  37 

● 4 juni 10.00-12.00 uur - Bespreking concept OER'en MI (Joyce) 38 

● 6 juni - Deadline advies concept OER master GNK 39 

● 6 juni 19.00 uur - LMSO (Joyce) 40 

● 7 en 8 juni - Inwerkweekend nieuwe SR 41 

  - 7 juni: inwerkdag (aanwezig: iedereen) 42 

   - 8 juni: functiebepaling (aanwezig: DB) 43 

 44 
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20. Agendapunten volgende PV 

 1 

- Adviesbrief OER bachelor geneeskunde 2 

- Regels en richtlijnen master geneeskunde 3 

- 7 en 8 juni inwerkweekend.  4 

Zaterdag activiteiten: programma en wat is de rol van elk SR-lid? 5 

Zondag functieverdeling: alleen DB en nieuwe raad zijn aanwezig.  6 

Vergaderstuk en bestand over functieverdeling worden rondgestuurd 7 

Lijst deadlines wordt gemaakt: dossierbijbel en inwerkboek, wanneer zijn deze af en 8 

door wie worden ze gemaakt.  9 

 10 

21. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:21 uur. 11 


