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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen PV  

5. Update DB 

6. Update CSR 

7. Update commissies  

8. Punten PR update  

9. Mededelingen & rondvraag 

10. Vaststellen agenda  

11. Inwerkweekend  

12. Onkostenvergoeding master  

13. N+1 regeling 

14. Nieuwe bachelor informatie aanpak  

15. WVTTK  

16. Mededelingen & rondvraag 

17. Einde vergadering  

1. Opening 

De vergadering is door Jim geopend om 18.32u.  1 

2. Post in/uit 

 18 september van 8.30-8.45u is de MFAS ontgroening in de SR-kamer 2 

 21 september is de ganglunch van 12.00-13.00u in de Epsteinbar. Jim, Jason, Arjen, 3 

Lydia en Anna zijn aanwezig, Remco en Jojanneke onder voorbehoud.  4 

 29 september van 17.00-19.00u is het studieverenigingen overleg (SVO) van de ASVA.  5 

 1 oktober vanaf 16.30u is er de conbo van FSR ACTA bij het ACTA gebouw.  6 
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 3 december zal er in Utrecht van 9.00-16.30u een congres gehouden worden over 1 

gendersensitief onderwijs. Lydia stuurt de mail met het programma door aan alle 2 

raadsleden.  3 

 Er is tevens een mail binnengekomen van de voorzitter van de Studentenraad van het 4 

VUmc. In zijn mail vraagt hij naar het advies dat SR ’14-‘15 heeft verstuurd betreffende 5 

de alliantie. Bij ‘mededelingen en rondvraag’ aan het eind van de vergadering zal dit 6 

punt nog verder behandeld worden. 7 

 Er is een enquête van LOCA en LMSO over de financiële positie van 8 

geneeskundestudenten. Anna zal deze enquête op de facebook van de SR zettenF.  9 

3. Doorlopen actielijst 

- 10 

4. Vaststellen notulen PV 

De notulen zijn goedgekeurd.  11 

5. Update DB 

Het DB heeft een overleg gehad met Prof. dr. Ravesloot over het beleidsplan. Prof. dr. 12 

Ravesloot is over veel thema’s die het DB heeft aangedragen enthousiast. Hij heeft wel 13 

aangegeven dat de Studentenraad niet direct met een oplossing moet komen, maar de oplossing 14 

in de dialoog moet vinden. Over de nieuwe bachelor zei Prof. dr. Ravesloot dat de SR deze eerst 15 

een kans moet geven.  16 

Prof. dr. Ravesloot is in het overleg begonnen over de Kokosnootbokaal voor mensen die 17 

zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor het onderwijs. De SR heeft de 18 

Kokosnootbokaal weer ontvangen om deze in het komende jaar, met inspraak van Prof. dr. 19 

Ravesloot, aan een volgende uit te reiken.  20 

6. Update CSR  

 10 september heeft Gabriëla een gesprek gehad met de NSE projectgroep. Er zal over 21 

de NSE een algemene bijeenkomst zijn in november. De ambitie is om de NSE scores 22 

op te hogen.  23 

 15 september heeft de CSR een ontmoeting met Geke van Velzen, de hoogste secretaris 24 

van de UvA-HvA. Het doel is om kenbaar te maken wat de CSR en Geke van Velzen van 25 

elkaar verwachten.  26 

 Op de GV van de CSR met de COR zal voornamelijk de kaderbrief besproken worden.  27 

7. Update commissies  

Medische Informatiekunde 28 

 Een derdejaars student Medische Informatiekunde heeft zich aangemeld voor de 29 

klankbordgroep.  30 

Bachelor 31 

 De bachelorcommissie heeft 10 september vergaderd. Op de volgende vergadering 32 

zullen de dossiers worden verdeeld.  33 
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Master 1 

 De CoMa zal deze week spreken met Albert Kok.  2 

 Stijn, coassistent SR ’14-’15, heeft laten weten dat er een dedicated schakeljaar 3 

symposium zit aan te komen, de CoMa zal dit in de gaten houden.  4 

Er is in de vergadering afgesproken dat de commissies en PR hun updates ook zullen 5 

indienen als gestructureerde stukken.   6 

8. Punten PR update 

 De persoonlijke stukjes voor op de website kan iedereen inleveren op de Drive. Hierbij 7 

dient ieder SR-lid ook aan te geven voor welke foto hij kiest.  8 

 Anna probeert de WC-krant voor 22 september te maken. Er komt een drivemap waar 9 

iedereen stukken kan inleveren voor de WC-krant.  10 

 Er moeten nog collegezaalpraatjes gehouden worden voor Medische Informatiekunde. 11 

Anna zal hiervoor de PowerPoint maken.  12 

 Anna is bezig met het PR-plan. Zij heeft tijdens de vergadering gevraagd hoe 13 

masterstudenten het beste benaderd kunnen worden. De coassistenten zullen 14 

hierover nadenken en komen hier op de vergadering van 22 september op terug.  15 

9. Mededelingen en rondvraag 

-  16 

10. Vaststellen agenda 

De agenda is goedgekeurd.  17 

11. Inwerkweekend  

Door een onvoorziene gebeurtenis heeft SR ’14-’15 besloten om het inwerkweekend dat 18 

gepland stond op 2/3/4 oktober geen doorgang te laten vinden. Het huis is wel gereserveerd en 19 

SR ’14-’15 heeft SR ’15-’16 de mogelijkheid gegeven om op kosten van SR ’14-’15 het huisje te 20 

huren en alsnog het weekend weg te gaan. De huidige Studentenraad heeft hierover gesproken. 21 

De SR is van mening dat een inwerkweekend hoort plaats te vinden met de oude Raad. De SR zal 22 

daarom voorstellen om het weekend te verschuiven naar november. Mocht het weekend niet 23 

verschoven kunnen worden, dan zal het weekend doorgaan voor SR ’15-’16. Het 24 

inwerkweekend zal dan op een later moment alsnog gehouden worden. Mocht de SR niet het 25 

weekend weg gaan, is er besloten dat de SR-leden 4 oktober gezamenlijk de Efteling zullen 26 

bezoeken.  27 

12. Onkostenvergoeding master 

Op dit moment kunnen coassistenten hun reiskosten die niet gedekt worden door OV 28 

reisrecht declareren bij het AMC. Declareren kost OS echter veel tijd en geld. Albert Kok heeft 29 

voorgesteld om studenten een vaste vergoeding te geven voor hun coschappenpakket met hier 30 

bij in ook de vergoeding voor het keuze- en het SAS-coschap. Na een berekening blijkt echter 31 

dat coassistenten gemiddeld meer uitgeven voor de reiskosten van hun keuze- en SAS-coschap 32 

dan dat zij vergoed krijgen met de vaste vergoeding, bovendien is het de vraag of deze 33 

coschappen zich wel lenen voor een vaste vergoeding.  34 
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 1 

Een vaste vergoeding voor het keuze- en het SAS-coschap is lastig, omdat de plaatsen waar 2 

men deze coschappen loopt erg variabel zijn en de reiskosten dus ook zullen variëren. Uit de SR 3 

is naar voren gekomen dat OS zou kunnen berekenen hoeveel geld een coassistent kwijt is aan 4 

zijn reiskosten naar het keuze- en het SAS-coschap, dit bedrag zou dan in één keer uitgekeerd 5 

kunnen worden. De vaste voet voor de overige coschappen zou dan behouden kunnen blijven.  6 

Als commentaar op het in één keer uitkeren van de reiskosten voor het keuze- en SAS-7 

coschap is aangedragen dat mensen die in Alkmaar deze coschappen hebben, maar hun ouders 8 

daar hebben wonen, geld zouden krijgen zonder dat zij ook echt reiskosten maken. Deze 9 

regeling zou dus fraudegevoelig zijn. Hierop is gereageerd dat dat eveneens zo is met de vaste 10 

voet voor de andere coschappen. Bovendien zal het hierbij niet gaan om grote cohorten 11 

studenten, maar om enkelingen.  12 

 13 

De Studentenraad heeft besloten om in te zetten op de voorgestelde vaste vergoeding voor 14 

de gemaakte reiskosten tijdens de coschappen. Voor de SAS- en het keuzecoschap wil de SR 15 

inzetten op een vaste voet per locatie per student. Het alternatief hierop zal zijn om de SAS- en 16 

keuzecoschappen te declareren, maar dan wordt het probleem bij OS nog niet opgelost.  17 

13. N+1 regeling 

Dit jaar heeft de CSR voor het eerst instemming op de hoofdlijnen van de begroting, hier 18 

valt de kaderbrief onder. De CSR onderzoekt op dit moment voornamelijk of de 19 

diplomadefinitie nog voor deze kaderbrief zou kunnen worden aangepast. Faculteiten krijgen 20 

op dit moment alleen geld voor diploma’s binnen nominaal +1. Al langere tijd is er een discussie 21 

over de afschaffing van deze maatregel. Bij het afschaffen van de regel zullen faculteiten met 22 

veel diploma’s die vallen buiten nominaal +1, meer geld ontvangen, omdat het geld verdeeld zal 23 

worden over alle diploma’s. Met name FdR en FGw gaan hierop vooruit.  24 

 25 

Aan de SR is allereerst de vraag gesteld of de SR een mening wil vormen over deze 26 

regeling, aangezien het AMC door de overheid gefinancierd wordt en dus buiten deze regeling 27 

valt. De SR vindt het wel belangrijk om een mening te vormen aangezien de biomedische 28 

opleiding van FNWI het preklinisch onderzoek in het AMC draagt.  29 

 30 

De volgende vraag die aan de SR gesteld is, is wat de Raad vindt van de N+1 prikkel. Hierop 31 

is gereageerd dat de N+1 prikkel een motivatie is voor de faculteit om studenten zo goed 32 

mogelijk door te laten stromen. N+1 is een prikkel voor studeerbaar onderwijs. Het niveau van 33 

de opleidingen zal hier niet onder lijden aangezien de opleidingen minimaal eens per zes jaar 34 

geaccrediteerd worden. 35 

 36 

14. Nieuwe bachelor informatie aanpak  

Voor de Studentenraad zal de nieuwe bachelor geneeskunde een groot thema zijn in het 37 

komende jaar. Uiteindelijk zal de SR een oordeel en advies moeten uitbrengen over de OER van 38 

de nieuwe bachelor. De SR stelt zichzelf daarom als doel om zich zodanig te informeren dat voor 39 

de OER dingen opgepakt kunnen worden zodat hij een goed advies en oordeel kan uitbrengen 40 

over de OER.  41 
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Er is besproken dat alle SR-leden voor de vergadering van 22 september de samenvatting 1 

van de blauwdruk van de nieuwe bachelor moeten hebben gelezen. O&O moet voor 22 2 

september al wel de gehele blauwdruk hebben gelezen, zij zullen hier een presentatie over 3 

geven. O&O zal in het bijbehorende vergaderstuk de cruciale punten in de blauwdruk 4 

aandragen, deze punten dienen ook gelezen te zijn door alle SR-leden. Op 28 september zullen 5 

vragen worden opgesteld over de nieuwe bachelor geneeskunde. Mat Daemen en Gerard Spaaij 6 

worden uitgenodigd voor de PV van 5 oktober.  7 

15. WVTTK 

- Anna heeft met Lyske Korunka, communicatie consultent van de UvA, gesproken over 8 

het communiceren met de studenten over de komst van de nieuwe bachelor 9 

geneeskunde en de overgangsregeling. Op dit moment ligt er een communicatieplan 10 

voor, dit plan heeft de SR besproken. De voorlopige overgangsregeling wordt in de 11 

komende week goedgekeurd. In het communicatieplan staat een eventueel 12 

voorlichtingscollege aan eerstejaars (en tweede- en derdejaars) studenten. De SR ziet 13 

in dat met een voorlichtingscollege studenten zich beter realiseren wat de gevolgen 14 

zijn van vakken die ze niet halen. Voor iedere student zal de overgangsregeling echter 15 

anders zijn, aangezien de gemiste vakken verschillen. De urgentie van het halen van 16 

vakken heeft Prof. dr. Ravesloot ook al duidelijk gemaakt in het introductiecollege. Als 17 

Prof. dr. Ravesloot het extra voorlichtingscollege niet zal houden en studieadviseurs 18 

dit ook niet doen, zal de SR dit college willen geven. Bij het geven van een 19 

voorlichtingscollege kunnen studenten met vragen naar de SR toekomen. De SR is dan 20 

op de hoogte van de vragen die er leven bij studenten, zij kunnen dit aankaarten bij 21 

het OER advies aangezien de overgangsregeling ook deel is van de OER.  22 

Kort zal bij tweede- en derdejaars worden aangestipt dat de overgangsregeling eraan 23 

zit te komen. Mochten zij meer informatie willen dan kunnen zij tegen die tijd 24 

aansluiten bij het college dat gehouden zal worden voor de eerstejaars.  25 

Het geven van een voorlichtingscollege zal pas plaatsvinden als de overgangsregeling 26 

af is en het emailadres voor alle vragen is gemaakt.  27 

- Op dit moment is de website student.uva.nl af en Blackboard geüniformeerd. Er zal 28 

nog een waaier komen met informatie die uitgedeeld wordt aan studenten. De 29 

informatie zal ook op Facebook komen.  30 

16. Mededelingen & rondvraag 

 De voordracht voor de ambtelijk secretaris is goedgekeurd.  31 

 De data van de nabesprekingen van tentamens staan inmiddels in het mailarchief  32 

 De conbo van ASVA is op 5 november 33 

 Communicatie van SR-leden moet gaan via het SR-account en niet via de persoonlijke 34 

mail. Als de persoonlijke mail wel wordt gebruikt in uitzonderlijke gevallen, dient de 35 

SR in de cc te staan.  36 

 Ieder SR-lid dient persoonlijke gegevens in te vullen op de drive zodat Lydia deze 37 

gegevens kan gebruiken voor het aanmelden voor congressen en dergelijke.  38 

 Het NVMO-congres vindt plaats op 12 en 13 november. Opgave moet voor 29 39 

september. Gabriëla, Jojanneke, Jim, Jason, Arjen en Anna gaan in ieder geval mee. Jade 40 

zal het bedrag dat voor NVMO uitgegeven kan worden doorsturen aan Lydia.  41 

 Jade zoekt uit wat het budget is voor het ISO weekend.  42 
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 De SR zal op de PV van 5 oktober foto’s maken voor de beleidsplanpresentatieposter.  1 

 De SR van het VUmc heeft gemaild over het advies dat gegeven is betreffende de 2 

bestuurlijke fusie. Het DB zal spreken met het DB van de SR van het VUmc. Vervolgens 3 

zal ook de rest van de Raad met de Raad van het VUmc kennismaken en zal er 4 

afsluitend een borrel zijn. Jim maakt hier een datumprikker voor.  5 

 De notulen dienen al zichtbaar te zijn voor de RvA. Lydia zal ervoor zorgen dat dit het 6 

geval is.  7 

17. Einde vergadering 

De vergadering is om 20.52u door Jim gesloten.  8 


