
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 16-08-2021

Aanwezige
raadsleden

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

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. 2 min Notulen OTgen-SR overleg Vaststellen

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 3 min OTgen-SR evalueren Evalueren

10. 10 min OTgen-SR agenda vaststellen Vaststellen

11. 20 min Brief wachttijd Oordeels of besluitvormend

12. 10 min Pauze

13. 10 min Juridische fusie Beeldvormend

14. 10 min Inwerkweekend Beeldvormend

15. 1 min WVTTK Informerend

16. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

17. 3 min Rondvraag Informerend

18. 5 min Evaluatie PV Informerend

19. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

20. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

21. Einde vergadering Om 20.30 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
- We hebben van de Raad van Bestuur (RvB) antwoord op de kaderbrief gekregen.
- De RvB heeft een brief betreffende de juridische fusie gestuurd.

4. Notulen en actielijst
Sarah

Sonja

1. Gedaan,
geen
antwoord

Pien 1. Mailen Bart van der Smaal en Jeroen Kroon voor toegang
UvA server MI studenten.

1. Niet
gedaan,
gaat Sarah
overnemen

Tycho 1. Factuur communicatieplan bespreken met Albert Kok.

Parsa

Sophie

Onno

1. Niet gedaan Wouter 1. Opvolger uitnodigen voor stuurgroep vergadering.

Eline

1. Lopend Evrim 1. Lay out SR jaarverslag.

DB

1. Lopend Iederee
n

1. Stukken jaarverslag af.

De notulen van 12-07-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Notulen OTgen-SR overleg
De notulen van 01-06-2021 zijn besproken en vastgesteld.
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6. Updates
- Wouter was aanwezig bij de stuurgroepoverleg evaluatie epicurus 2025. De

voorbereidingsstukken zijn te laat gestuurd, volgende keer worden ze vroeger verstuurd.
Albert Kok vindt dat de groep te veel probeert te doen in te weinig tijd, alsof een gehele
nieuwe bachelor wordt gemaakt. De volgende visitatie is in 2023. Er is besproken hoe moet
worden omgegaan met de huisvesting en de docentprofessionalisering, en hoe deze nodig
zijn voor de doelen van het projectplan (zoals meer kleinschalig onderwijs).

7. Mededelingen
- Pien: Volgende week komt jaarverslag voor de een na laatste keer op de Plenaire

Vergadering (PV). Zorg dat alles af is, zodat we tijd genoeg hebben om alles te lezen. Dan
gaan we nog 1x naar de inhoud kijken en kan Evrim aan de slag met de lay out.

8. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

9. OTgen-SR evalueren
Voor het reces was de vergadering met het Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen). We

hebben het overleg direct na afloop al geëvalueerd, maar voor de notulen staan we er nog

even kort bij stil. Daarnaast nemen we de actiepunten voor de Studentenraad (SR) nog even

door.

Er zijn geen toelichtingen op de eerder gehouden evaluatie.

10. OTgen-SR agenda vaststellen
Dinsdag 24 augustus hebben we van 17.00-17.30 uur de OTgen-SR vergadering. Vandaag

gaan we de agenda vaststellen.

Voorstel agenda:

1. Heropening onderwijs

11. Brief wachttijd
De inhoud van dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

12. Juridische fusie
We hebben het al eerder over de juridische fusie gehad. Wegens het ontbreken van een

kabinet loopt de wetswijziging in de WHW vertraging op. Wel wordt het gehele traject van
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adviezen al ingezet en als de wetswijziging er dan doorheen is, wordt er officieel juridisch

gefuseerd.

We hebben een mail gekregen met een hele hoop informatie. Het doel van de mail was ook

nog niet een daadwerkelijke adviesaanvraag, maar enkel het informeren van de

medezeggenschapsorganen over de stand van zaken betreffende de juridische fusie.

Hier wat beknopte informatie over beide brieven:

1. We krijgen na de zomer een adviesaanvraag over het nieuwe bestuursreglement.

2. Op het moment van wetswijziging krijgen we een hoop notariële documenten waar

we een advies over moeten geven (oa akte van afsplitsing Stichting VUmc, statuten

stichting Amsterdam UMC, overeenkomst tot overdracht van activa en passiva tussen

Amsterdam UMC en AMC). Dit kan dus nog even duren.

3. Advies over het financiële gedeelte wordt alleen aan de OR (ondernemingsraad)

gevraagd, niet aan ons.

4. We krijgen na de zomer een adviesaanvraag over harmonisatie van de bestuurlijke

inrichting met de universiteiten.

5. We krijgen ter informatie de gemeenschappelijke regelingen VU-VUmc en UvA-AMC.

De OR geeft hier een advies op.

Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen over de informatiebrief?

- Tycho vraagt wat precies het doel van deze informatiebrief is? Sarah antwoordt dat

het ter beeldvorming is over wat er gaat komen betreffende de juridische fusie. Het is

hele uitgebreide ter info, de adviesaanvragen moeten nog volgen.

- Wouter stelt voor dat we het doorschuiven naar de nieuwe raad. We moeten nog de

vorming van het kabinet afwachten voordat de juridische fusie officieel plaats kan

vinden.

- Als we het overhevelen aan de nieuwe raad, zullen er een paar raadsleden van ons

uiteraard benaderbaar zijn. Bijlage 1 bevat een goede opsomming.

Concluderend gaan we het dossier juridische fusie en de adviezen hierover overdragen aan

de nieuwe raad, Sarah zal de stukken naar de nieuwe raadsleden sturen.

13. Inwerkweekend
De inhoud van dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.
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14. WVTTK
- Wat willen we met de kaderbrief? Evrim vindt dat we een mail kunnen terugsturen met de

wetsartikel dat omschrijft dat we recht hebben op informatie. We gaan ons niet zomaar laten
af kisten. Het IOO en RvB wijzen steeds maar naar elkaar. We moeten doorpakken, zou zonde
zijn na onze inzet als dit bij de nieuwe raad terecht komt. Sarah gaat Liesanne (van de RvA)
benaderen en erover nadenken, terugkoppeling volgt.

- Wouter vraagt hoe het ervoor staat met het communicatieplan voor volgend jaar? Sarah
antwoordt dat we een concept hebben ontvangen, dit zal op de volgende PV langskomen.

15. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

16. Rondvraag
- Eline: Diner met onze raad staat gepland voor 10 september. Iemand bezwaar als ze bij Pllek

reserveert? Iedereen vindt het leuk!

17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

18. Nieuwe agendapunten
- OTgen-SR voorbereiden.
- Communicatieplan.
- Heropening onderwijs.
- Jaarplan.

19. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Saskia Peerdeman mailen over onderwijs op externe

locaties.
2. Juridische fusie stukken mailen naar nieuwe SR.
3. Factuur communicatieplan bespreken met Albert Kok.
4. Liesanne (RvA) contacteren over kaderbrief.
5. Navragen stavaza toetsingsprobleem.

Sonja 1. Mailen nieuwe SR afname COVID zelftesten voor
inwerkweekend.

Pien 1. Mailen Bart van der Smaal en Jeroen Kroon voor toegang
UvA server MI studenten.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno
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Wouter 1. Opvolger uitnodigen voor stuurgroep vergadering.

Eline

Evrim 1. Lay out jaarverslag.

DB

Iedereen 1. Jaarverslag stukken af!

20. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.18 uur.
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