
 

 

Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

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

studentenraad.nl/amc 

Agenda 

1. Opening 

2. Rondvraag 

3. Vaststellen agenda 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen pv 10 juni 

6. Post in/uit 

7. Update DB 

8. Update CSR 

9. Update commissies 

10. Punten PR-update 

11. Reactie SR op locatieprofiel 

12. Bachelorherziening 

13. Resultaten bespreking OER´en MI 

14. Overdrachtsweekend 12-14 september stavaza 

15. Nabespreken OWIGEN 

16. Nabespreken OWIMI 

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 19:05 uur. 1 

 2 

2. Rondvraag 

Geen 3 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 17 juni 2014 

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

Hanneke Prinzen-Coumou, Tijn van Winden 

Afwezig Liesbeth Boom, Karin Conijn 

Gast - 

Notulist Clara Zoon-Besselink 
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3. Vaststellen agenda 

Voor het agendapunt ´reactie op locatieprofiel´ was aanvankelijk een kwartier gepland, dit 1 

wordt verlengd naar een halfuur tot driekwartier. Er zal een adviesbrief geschreven worden. De 2 

punten uit de eerdere brainstorm die in de adviesbrief opgenomen moeten worden, worden 3 

verzameld.  4 

 5 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 6 

 7 

4. Doorlopen actielijst 

De site is 2950 keer bekeken sinds oktober.  8 

 9 

5. Vaststellen notulen 

Tijn heeft een mail gestuurd naar Albert Kok over het salaris van de ambtelijk secretaris.  10 

 11 

De notulen van de pv op 10 juni worden goedgekeurd. 12 

 13 

6. Post in/uit 

 14 

Post in: 15 

- Het aangedragen studentlid OWIMI – Roy Vermeulen – is goedgekeurd. Hij wordt voor 16 

twee jaar aangesteld maar krijgt nu eerst een jaarcontract dat met een jaar verlengd kan 17 

worden. 18 

 19 

7. Update DB 

LMSO-vergadering: 20 

LMSO wilde een inventarisatie gaan maken over seksuele intimidatie dit werd beschouwd 21 

als niet wenselijk. Joyce vraagt waarom. De SR zal op het volgende overleg met prof. dr. 22 

Heineman seksuele intimidatie bespreken.  23 

Op het overleg is gezegd dat aanmelden voor decentrale selectie €100 per instelling zal 24 

kosten. Het is niet duidelijk of dit een idee is van de LSVB (landelijke studentenvakbond) of een 25 

regel die echt ingevoerd gaat worden dit jaar. Zoals op een eerdere pv bepaald is de 26 

Studentenraad van mening dat het niet eerlijk voor deelnemers en niet goed voor de 27 

toegankelijkheid van onderwijs is als aanmelden voor decentrale selectie geld kost. Joyce stuurt 28 

de SR het document door waar dit onderwerp in beschreven is en vraagt de LSVB om 29 

toelichting.  30 

 31 

8. Update CSR 

Geen update.  32 

 33 

9. Update commissies 

- Commissie Faciliteiten 34 

Het contract van het AMC met Albron loopt binnenkort af. Het restaurant Basiliek wordt 35 

een Starbucks. In juni of juli is weer bijeenkomst over catering.  36 
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Als het geld kost om Chrome op computers te installeren heeft dit een lage prioriteit voor 1 

de SR. Google Drive werkt namelijk ook op Mozilla, en dat is wel op de computers beschikbaar.  2 

 3 

- Commissie Bachelor 4 

Tutoren zijn soms erg laat met het doorgeven van cijfers voor PG aan de 5 

onderwijsadministratie. De BaCo zal vragen of er een mail naar alle tutoren gestuurd kan 6 

worden met het verzoek de cijfers door te geven.  7 

 8 

10. Punten PR-update 

Mail van Hanneke naar Liesbeth: mogelijkheid voor keuzevak waarbij een samenwerking 9 

is tussen geneeskundestudenten en studenten van een kunstinstituut. 10 

Students4care kan een stage of andere nuttige activiteit voor in de wachttijd verzorgen; ze 11 

hebben gevraagd of de SR dit onder de aandacht van studenten wil brengen. De SR zal dit niet 12 

doen omdat het een commerciële instelling is. De SR zal hen doorverwijzen naar de MFAS voor 13 

de vacature-database. 14 

 15 

11. Reactie SR op locatieprofiel 

In het overleg met prof. dr. Heineman heeft hij gereageerd op de vragen en opmerkingen 16 

van de SR op het locatieprofiel voor de alliantie. Het eindplaatje voor 2030 is duidelijk, maar het 17 

is niet bekend wanneer welke afdeling gaat verhuizen. Van oncologie en kindergeneeskunde 18 

staat vast dat deze binnenkort zullen verplaatsen. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) 19 

heeft de bestuurlijke fusie afgewezen, maar het verhuizen van locaties gaat wel door. 20 

De SR schrijft een schriftelijk advies op het locatieprofiel.  21 

 22 

12. Bachelorherziening 

Vera zal een adviesbrief schrijven over de bachelorherziening. Opmerkingen van de SR op 23 

de blauwdruk  worden verzameld: 24 

 25 

[Peter verlaat de vergadering] 26 

 27 

 28 

De concept-adviesbrief van Vera wordt op een volgende pv besproken.  29 

13. Resultaten besrpeking OER´en MI 

Geen commentaren op documenten. 30 

 31 

14. Overdrachtsweekend 12-14 september stavaza 

Er is een huisje gevonden dat geschikt is voor het weekend. De kosten voor het weekend 32 

zijn €950 en toeristenbelasting van €1 p.p.p.n.. Er moet gecontroleerd worden op er genoeg 33 

geld op de pas staat om dit morgen te betalen.  34 

Annabelle mailt Tijn over de aankomende grote uitgaven. 35 

 36 

15. Nabespreking OWIGEN 

De vergadering met OWIGEN wordt doorgenomen. 37 

 38 
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16. Nabespreking OWIMI 

De vergadering met OWIMI wordt geëvalueerd. 1 

 

17. WVTTK 

 2 

 3 

18. Overige mededelingen / rondvraag 

- De werkgroepen die samen met de RvA gevormd zijn moeten in actie komen. De 4 

nieuwe SR moet per werkgroep een voorzitter aanstellen die de werkgroep aanstuurt en 5 

datumprikkers gaat sturen. De huidige SR zal het mailcontact opstarten.  6 

- Een deel van de sollicitaties voor de OC-geneeskunde is al geweest, een ander deel van 7 

de sollicitaties is naar volgende week  8 

- Ilse Wissink is aangedragen als student-lid OWIGEN 9 

- Adviesbrieven over aanstellingen hoeven niet met de controleprocedure langs de SR, 10 

want het zijn standaardbrieven.  11 

- Nog geen aanmeldingen voor bachelor-lid examencommissie 12 

- Joyce mailt Tijn over uitgaven de afgelopen tijd.  13 

 14 

19. Vaststellen kamerrooster 

Geen rooster gemaakt. 15 

20. Belangrijke data 

 18 juni 12.00-13.30 uur - GEN-ASO 4 (Joyce, Hanneke) 16 

 19 juni 13.00-15.00 uur (Fonteijnzaal) - Coördinatorenoverleg GNK 17 

 23 juni 16.00 uur - Joyce (mogelijk ook Annabelle) bij OC vergadering 18 

 27-29 juni - SR weekend 19 

 7 juli 16.00-17.00 uur - Onderwijsbespreking - OS 20 

 7 juli 18.00 uur - Diner 21 

 8 juli (dinsdag) 19.00 uur - Laatste reguliere PV 22 

 9 juli 16.00 uur - Laatste vergadering met OWI-GEN 23 

 24 

21. Agendapunten volgende PV 

- Leenstelsel 25 

- Decentraal eigen bijdrage €100 26 

22. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:47 uur. 27 

28 
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