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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Rondvraag 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen pv 6 mei 

6. Vaststellen agenda 

7. Update DB 

8. Update CSR 

9. Update commissies 

10. Punten PR-update 

11. Eerste inwerkweekend incl. functiebepaling 

12. Regels en richtlijnen master geneeskunde 

13. Dedicated schakeljaar 

14. OER opmerkingen bachelors geneeskunde en MI en master MI 

15. Deadline commissie-updates 

16. Bonnetjesysteem 

17. Data 

18. WVTTK 

19. Overige mededelingen / rondvraag 

20. Vaststellen kamerrooster 

21. Belangrijke data 

22. Agendapunten volgende PV 

23. Sluiting 

1. Opening 

 De vergadering wordt geopend om 19:02 uur. 1 

Het is verkiezingsweek. Veel masterstudenten krijgen de lijst met bachelorkandidaten te 2 

zien. Het is al jaren zo dat als je na 3 februari bent gestart met coschappen de kieslijst met 3 

bachelorstudenten en niet masterstudenten te zien is. Dit gebeurt volgens de reglementen van 4 

het AMC, maar deze regel komt nog uit de periode van het doctoraalsysteem. Het DB zal vragen 5 

aan prof. dr. Heineman om de reglementen te veranderen 6 

 7 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 12 mei 2014 

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

Weerdt,  Karin Conijn,  Hanneke Prinzen-Coumou, Tijn van Winden 

Afwezig  

Gast - 

Notulist Clara Zoon-Besselink 
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2. Post in/uit 

 1 

Post in: 2 

- Geen  3 

 4 

Post uit: 5 

Geen  6 

 7 

 8 

3. Mededelingen/rondvraag 

Geen  9 

4. Doorlopen actielijst 

Peter heeft bij MI-studenten navraag gedaan ver de regel dat er geen onderwijs van jaar 2 10 

gevolgd mag worden als meer dan één vak open staat van jaar 1. Studenten vinden dit 11 

inderdaad een erg zware regel. Peter zal bekijken hoe deze regel beïnvloed wordt als bsa 12 

ingevoerd wordt.  13 

Er misten een paar actiepunten, deze zijn als opmerkingen bij notulen toegevoegd. 14 

 15 

5. Vaststellen notulen 

[Hanneke komt binnen] 16 

 17 

Er staat in de OER dat schakeljaar niet van toepassing is, maar de SR vraagt zich af hoe het 18 

dan zit met de zij-instroom. Heeft dit ermee te maken dat zij-instromers contractanten van het 19 

AMC zijn? De comissie Master vraagt dit aan mw. Timmermans.  20 

 21 

De notulen van de pv op 6 mei worden goedgekeurd. 22 

 23 

6. Vaststellen agenda 

Tijd voor het bespreken van agendapunten wordt gewijzigd: 24 

Inwerkweekend wordt 5 min 25 

Regels en richtlijnen wordt 30 min 26 

OER opmerkingen wordt 25 min 27 

 28 

Seksuele intimidatie zal bij mededelingen besproken worden. 29 

 30 

Als agendapunt wordt toegevoegd ´data´  31 

 32 

7. Update DB 

Er is een schriftelijke update gestuurd 33 

 34 

Notulen van het overleg geneeskunde-aso: 35 

De bonuspunttoets van 3.6 is gepland tijdens de stationstoets. Claudia spreekt dr. 36 

Verheijck hierover.   37 

 38 

8. Update CSR 

- Geen  39 
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 1 

9. Update commissies 

Geen  2 

 3 

10. Punten PR-update 

- De verkiezingen. Daarbij zullen links naar de websites van de twee partijen geplaatst 4 

worden.  5 

 6 

11. Eerste inwerkweekend incl. functiebepaling 

Zaterdag 7 juni: 7 

- Presentatie van Joyce 8 

Annabelle is er niet, Claudia wel. 9 

Joyce reserveert de bestuurskamer  10 

- Lunch  11 

Het is de bedoeling dat de hele SR hierbij aanwezig is. Tijn en Caro doen op 6 juni 12 

boodschappen. 13 

- Speeddate met huidige SR over de functies 14 

Aan de nieuwe SR moet duidelijk aangegeven worden dat Annabelle afwezig is. Ze is 15 

telefonisch bereikbaar voor vragen. Voor Tijn geldt hetzelfde.  16 

- Speurtocht 17 

Dit wordt een korte activiteit. Annabelle bereidt de speurtocht voor. Dezelfde locaties 18 

als vorig jaar moeten aan bod komen, maar dan in een andere volgorde. Aanwezig zijn: 19 

Hanneke, Caroline, Peter tot 4u, Joyce, Vera, Karin, Claudia. 20 

- Avondeten en spel 21 

Er zal patat gehaald worden voor eten, dit doet Karin. Het eten zal in het Vondelpark 22 

zijn, en bij slecht weer bij Claudia thuis.  23 

 24 

Zondag 8 juni: 25 

- Functieverdeling dagelijks bestuur: 26 

De methode zoals beschreven in het vergaderstuk wordt aangehouden. Daarbij kunnen 27 

twee voorkeuren voor functies in het dagelijks bestuur gegeven worden. Naast de brief 28 

zal elke kandidaat een presentatie geven. Als er minder brieven zijn dan verwacht, zal 29 

de methode zoals afgelopen jaar gehanteerd worden waarbij eerst wordt gekozen voor 30 

leden van het DB en daarna de functies verdeeld worden.  31 

- Functieverdeling penningmeester, lid PR, afgevaardigde CSR 32 

Deze functies worden verdeeld aan de hand van persoonlijke presentaties, zonder 33 

brieven.  34 

 35 

Het is de nieuwe SR te adviseren snel voorzitters van commissies vast te stellen. 36 

 37 

12. Regels en richtlijnen master geneeskunde 

Het bestand is qua vorm vergelijkbaar met de OER.  38 

 39 

Alle opmerkingen op de regels en richtlijnen worden doorgenomen.  40 

 41 

Vorig jaar was er helemaal geen document met regels en richtlijnen, stond het toen in de 42 

OER? Er was in ieder geval geen vergelijkingsmateriaal voor dit bestand. 43 

Het advies wordt in dezelfde vorm als bij de OER gegeven. 44 

 45 
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13. Dedicated schakeljaar 

 1 

Bij de volgende bijeenkomst is spreektijd voor de studenten. Tjitske heeft aangegeven het 2 

woord te willen voeren, dit zal bij de brainstorm besproken worden. De SR geeft aan Tjitske 3 

door wat de standpunten van de SR zijn.  4 

 5 

De standpunten van de SR worden doorgenomen. 6 

14. OER opmerkingen bachelors gnk en MI en master MI 

De opmerkingen op de OER’en worden doorgenomen 7 

 8 

15. Deadline commissie updates 

De wekelijkse deadline wordt opnieuw vastgesteld 9 

16. Bonnetjessysteem 

Lunchkostenvergoeding. 10 

In het huidige voorstel voor de lunchkostenvergoeding zouden coassistenten alleen met 11 

bonnetjes kunnen declareren tot een bedrag van maximaal €12,50 per week. Dit is 12 

administratief een erg zware last voor studenten en afdelingen. De SR stelt voor dat er €12,50 13 

per week vergoed wordt, en dat als er door de Belastingdienst om gevraagd wordt, de student 14 

bonnetjes moet kunnen overleggen. 15 

Annabelle neemt contact met HR op: Bert Roelofs, (bel)afspraak. 16 

Als dat een regel als AMC is, kan AMC dan in problemen komen als AMC niet de 17 

verantwoordelijkheid neemt 18 

Dit wordt een voorstel  19 

 20 

17. Data 

- Het diner met prof. dr. Levi en prof. dr. Heineman wordt naar maandag 7 juli 21 

verschoven. De pv van 7 juli verschuift naar 8 juli. De pv in juni die vanwege het diner 22 

was verschoven blijft op dinsdag.  23 

- 12 juni is de laatste vergadering met OWIMI, de vergadering op 10 juli was geschrapt. 24 

Claudia vraagt dit nog na 25 

 26 

18. WVTTK 

Geen punten 27 

 28 

19. Overige mededelingen / rondvraag 

- Tijn is langsgeweest over seksuele intimidatie bij: onderwijskunde, prof. dr. Swinkels 29 

en dr. Fabriek..  30 

o Fabriek doet een laatste poging om het meldpunt via arbo te laten lopen.  31 

- Karin en Tijn geven nog door of ze 7 juli aanwezig zijn. Clara is erbij. 32 

- Spreker voor bachelordiploma-uitreiking jaar 3. De gevraagde mensen kunnen niet. 33 

Ideeën: dr. Linthorst , Ron Peeters, Mieke Mulder. 34 

20. Vaststellen kamerrooster 

Dinsdag: Joyce 35 

Woensdag: Annabelle 36 

Donderdag: Joyce 37 
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Vrijdag: Claudia 1 

Maandag: Annabelle 2 

 3 

21. Belangrijke data 

 4 

● 14 mei 16.00 uur OWI-GEN verschoven naar 11 juni 16.00 uur! 5 

● 16 mei - Deadline adviezen concept OER'en (excl. master GNK) 6 

● 19 mei 15.00-17.00 uur - Bespreking OER bachelor GNK (Joyce) 7 

● 27 mei 14.00-17.00 uur (te AMC) - Dedicated schakeljaar bijeenkomst  8 

● 4 juni 10.00-12.00 uur - Bespreking concept OER'en MI (Joyce) 9 

Joyce vraagt of Peter er ook bij kan zijn 10 

● 6 juni - Deadline advies concept OER master GNK 11 

● 6 juni 19.00 uur - LMSO (Joyce) 12 

● 7 en 8 juni - Inwerkweekend nieuwe SR 13 

● 11 juni 16.00 uur - Vergadering SR - OWI-GEN 14 

● 12 juni 08.00-09.00 uur - Overleg SR - Prof. Dr. Heineman (business modellen) 15 

● 12 juni 17.00 uur - Vergadering SR - OWI-MI 16 

 17 

22. Agendapunten volgende PV 

- Gerard Spaaij komt misschien langs om iets te vertellen over bachelorherziening 18 

- Lijstje voor Fabriek 19 

- Vakantie, wordt document in Drive. 20 

Iedereen voor donderdag invullen.  21 

- Zomer, hoe vaak vergaderen? 22 

- Onderwijsregelingen master 23 

 24 

23. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:34 uur. 25 

26 
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