
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 15-03-2021

Aanwezige
raadsleden

Sarah Lutterman, Sonja Yona, Pien van Putten, Tycho De Greve, Parsa Alibakshi, Sophie Noordzij,
Onno Smeulders, Eline Alofs, Evrim Hotamis, Wouter Meijer

Afwezig

Gast

Notulist Özgü Varan

Agenda

1. Opening Om 18:45 uur

2. 5 min Puntje persoonlijk Update

3. 2 min Post in/uit en afspraken Informerend

4. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

5. 5 min Notulen OTgen-SR overleg Vaststellen

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 10 min OTgen-SR evalueren Evalueren

10. 20 min Inwerken nieuwe SR Besluitvormend

11. 1 min WVTTK Informerend

12. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

13. 3 min Rondvraag Informerend

14. 5 min Evaluatie PV Informerend

15. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

16. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

17. Einde vergadering Om 20.10 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 18:45 uur.

2. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

3. Post in/uit en afspraken
- MIKpunt heeft een mail gestuurd met de vraag of we willen bijdragen aan de almanak.
- De Raad van Bestuur (RvB) heeft een mail betreffende de selectieregeling van de bachelor

Geneeskunde UvA 2022-2023 gestuurd. Deze zal volgende week besproken worden.

4. Notulen en actielijst
1. N.v.t.
2. Niet

gedaan
3. N.v.t.

Sarah 1. Albert Kok mailen voor nieuwe locatie SR-kamer.
2. Saskia Peerdeman mailen voor nieuwe afspraak m.b.t.

Testvision.
3. Surveillance d.m.v. Zoom opbrengen bij toetsing overleg →

gaat Tycho bespreken.
Sonja

1. Niet
gedaan

Pien 1. Posters plein J/SR-kamer vervangen.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline

1. Niet
gedaan

2. Gedaan

Evrim 1. A3 formaat van enquête factsheets naar Pien sturen.
2. Schrijven stukje almanak: max. 200 woorden over ‘trots’.

1. Gedaan DB 1. Navragen betekenis bruto/netto in wachttijd model → heeft
geen inhoudelijke betekenis.

1. Lopend Iedereen 1. Nadenken over Universiteitsfonds.

De notulen van 08-03-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op 9 maart waren Sarah, Sonja en Sophie aanwezig bij de afspraak met Patricia Griffioen en
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Sabrine van den Bor. De canvas course voor de wetenschappelijke stage is zo goed als af,
binnenkort gaan er ook wat studenten vanuit hun perspectief meekijken. Op 6 en 7 april
vindt er op het AMC een fysieke pilot plaats van het scorion beoordelingssysteem. Verder
hebben ze ook een vraag uitgezet om de studeerbaarheid van het voorbereidende onderwijs
in de nieuwe master te toetsen. Hier willen ze graag een poule voor opstellen van studenten.

- Wouter was op 11 maart aanwezig bij de evaluatie van OVV-3. Er was weinig opkomst voor
de evaluatie, maar 52 mensen hebben het ingevuld. Evaluatiecijfer is best laag, maar een 6.
Roostering beviel goed. Er zijn onvoldoende mogelijkheden om studievoortgang te toetsen,
wat vooral lastig was door de abstractheid van de studiestof (bijv. systemen van
gezondheidszorg). Meer oefenmateriaal zou gewenst zijn. Een andere mogelijkheid is
bijvoorbeeld een vraag uit de ZSA plenair te behandelen tijdens een RC. De leerboek van
geriatrie was heel oppervlakkig, en voegde weinig toe op de colleges. In de RCs is
onvoldoende ingegaan op de gestelde vragen. Meer studentassistenten inhuren zou
behulpzaam zijn. In-zoom polls werken veel beter dan mentimeters.

6. Notulen OTgen-SR overleg
De notulen van het OTgen-SR overleg zullen de volgende Plenaire Vergadering (PV) worden
vastgesteld.

7. Mededelingen
Geen.

8. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

9. OTgen-SR evalueren
Vorige week was onze OTgen-SR vergadering. Vandaag evalueren we het overleg en staan we

even kort stil bij de actiepunten voor de SR. De inhoud van dit agendapunt is verder

vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

10. Inwerken nieuwe SR
Tijdens deze PV wil Sonja graag de planning voor het inwerken van de nieuwe raad

bespreken en zo nodig aanpassingen maken. Ook wil ze de raad graag informeren over waar

we ons mee bezig gaan houden voor/rondom en na de verkiezingen. Om de nieuwe raad een

up to date inwerkboek en dossier boek te overhandigen, is er een planning nodig:

Uitleg planning (bijlage 1)

In het bestand ‘deadlines en belangrijke momenten rondom bekendmaking nieuwe SR’ vind

je alle belangrijke data. Bekijk dit goed voor jezelf en bepaal of je het ermee eens bent.

Vóór bekendmaking van de nieuwe raad zijn twee zaken van belang:
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- Up to date inwerkboek (alle info omtrent raadsjaar voor nieuwe raad)

Stap 1: iedereen wordt verantwoordelijk gesteld voor een aantal stukken van het

inwerkboek. Dit betreft vooral stukken over je eigen functie.

Stap 2: je bekijkt deze stukken (mag altijd ook andere stukken bekijken als je wil) en doet

suggesties in het bestand.

Stap 3: de hele raad kijkt naar de suggesties en reageert als ze ergens mee eens zijn of juist

niet. Als je geen mening hebt over een suggestie, is het prima, reageer je niet.

Stap 4: de eindverantwoordelijke van de eigen stukken verwerken de suggesties in hun eigen

stukken.

- Up to date dossierboeken (dit zijn de updates over waar je je mee bezig hebt

gehouden bij je eigen dossier, zodat de nieuwe raad het makkelijk kan oppakken)

Sonja zal een soort format maken met tabellen voor alle dossiers van alle commissies waarin

je gemakkelijk kan invullen waar je je mee bezig hebt gehouden, wie de gesprekspartners

waren etc. Je vult je eigen dossier in. Dossier verdeling van dit jaar staat in in map ‘inwerken’

op de drive.

Na bekendmaking van de nieuwe raad:

Na de bekendmaking van de nieuwe raad zijn er twee erg belangrijke momenten. Hiervan is

één moment de dossieroverdrachten en de andere het inwerkweekend. Sonja is bezig met

een planning voor het inwerkweekend en zal dit in verschillende scenarios plannen qua

corona maatregelen. Het inwerkweekend gaan we dus nog apart bespreken.

Uitleg  taakverdeling inwerkboek (bijlage 2)

Hierin heeft Sonja al een aantal mensen toebedeeld aan een aantal stukken (als het je eigen

functie betreft).

Vragen vanuit de raad:

- Tycho vraagt wat er gebeurd als er geen genoeg aanmeldingen zijn? Sarah antwoordt

dat er dan mensen ingehuurd worden als een soort ‘raadsheer’. Dit zijn een soort

ambtenaren; ze worden ingehuurd om het werk te verrichten, maar hebben geen

stemrecht (omdat ze niet verkozen zijn).

- Tycho vraagt, gezien de deadline verschoven is, of er wel animo onder studenten is

om zich verkiesbaar te stellen? Sonja antwoordt dat de deadline inderdaad ook
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verschoven is om meer reclame te maken. Sarah antwoordt dat alleen de partijen

inzicht hebben in de aanmeldingen (voor hun partij).

- Eline voegt toe dat studenten meestal zich pas last minute aanmelden, pas wanneer

deadline gesloten weet je de concrete hoeveelheid aanmeldingen.

- Parsa vraagt of het aantal kiesgerechtigden afhangt van de verkozen raadsleden? Dat

klopt; mochten in de nieuwe SR bijvoorbeeld maar 4 leden gekozen zijn en de andere

leden ‘raadsheren’ zijn, zijn er maar 4 kiesgerechtigden.

Vragen aan de raad:

1. Ben je het eens met de planning?

- Evrim vraagt of de voorgestelde data harde deadlines zijn? Sonja antwoordt dat het

suggesties zijn, de “houd vrij” data kunnen veranderd worden. De verkiezingen en

bekendmaking staan in principe vast. Evrim gaat bij de CSR navragen of dit ook de

echte data is (gezien de CSR een discussie heeft over het eventueel verschuiven van

de verkiezingsweek).

2. Heb je op-/aanmerkingen over de planning?

- De inwerkweek is een indicatie; je hoeft niet de hele week vrij te houden, de

inwerk-uren zijn flexibel in te delen

- Het inwerkweekend is 1 week later; van 3-5 september.

- Alle data is definitief behalve de introductieavond en de functieverdeling; definitieve

data volgt.

- Saskia Peerdeman wil gezamenlijk met Albert Kok een presentatie over de

organisatiestructuur en financiën geven aan de nieuwe SR. Sonja gaat dit regelen met

Saskia.

- Dossieroverdracht: Sophie wil dit liever in het weekend i.v.m. haar SAS. Eline wil

echter ook 1 werkdag (bv. de vrijdag en zaterdag) i.v.n. het eventueel voorstellen aan

en/of overleggen met opleiding

- Taakverdeling inwerkboek: kijk bij de hoofdstukken of er iets veranderd moet

worden. Kijk waar je bij wilt als schrijver en zet je naam erbij, anders wordt je

ingedeeld. Het inwerkboek is relevant als naslagwerk.

- De CoMa was tijdens het inwerken met de oude CoMa langs alle belangrijke dossiers

gegaan en hadden kennis gemaakt met belangrijke sleutelfiguren; misschien is het

een idee om dit bij het inwerken ook voor de CoBa te doen. Tycho kan hier t.z.t.

contact met Eline opnemen.
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- De CoMi/CoBa/CoMa zal een datum prikken voor hun eigen overdracht. Sonja zal

hiervoor tijdsindicatie geven.

11. WVTTK
Geen.

12. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

13. Rondvraag
- Sarah:

- Morgen bij het IOO-corona overleg gaan we bespreken over hoe wij het als faculteit
willen organiseren als studenten weer 1 keer per week naar de universiteit mogen.
Zelf is Sarah van mening dat er externe plekken (zoals in de RAI, theaters of
bioscopen) geregeld moeten gaan worden als studenten wel weer onderwijs mogen
krijgen, maar AMC regels dit nog niet toelaten. Hoe denken jullie hierover? De hele
raad is het met Sarah eens.

- Wouter vraagt naar de stand van zaken van toegang tot CDW voor MI-studenten?
Pien antwoordt dat Albert Kok hier mee bezig is; er zit schot in de zaak, de
organisatie is er actief mee bezig, zodra ze meer weten horen we het. Deze week is er
een gesprek met hoofd ICT, Bart van der Smaal en Floris Wiesman.

- Wie schrijft de Almanak bijdrage voor MIKpunt? Evrim zal dit doen.

14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

15. Nieuwe agendapunten
- Testvision.
- Adviesaanvraag selectieprocedure.
- Mail betreffende bezwaar beleid nominaal regeling.

16. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Saskia Peerdeman mailen voor nieuwe afspraak m.b.t.

Testvision.
Sonja 1. Deadlines aanpassen: functieverdeling, introductieavond en

overdracht commissies.
Pien

Tycho 1. Surveillance d.m.v. Zoom opbrengen bij toetsing overleg.

Parsa
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Sophie

Onno

Wouter

Eline

Evrim 1. Almanak bijdrage MIKpunt schrijven.
2. A3 formaat van enquête factsheets.

DB

Iedereen 1. Verdeling hoofdstukken inwerkboek.
2. Inplannen datum commissie overdracht (voor inwerken).
3. Nadenken over Universiteitsfonds.
4. Posters plein J/SR-kamer vervangen.

17. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 19.35 uur.

Pagina 7 van 7
Notulen plenaire vergadering, 15-03-2021


