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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. Bestuursmodel 

10. Adviesbrief implementatiecommissie 

11. Sinterklaas enquête 

12. Het rijdende circus  

13. WVTTK  

14. Mededelingen  

15. Belangrijke data  

16. Sluiting  

1. Opening 

De vergadering is om 19:03u geopend door Onno 1 

2. Post in/uit 

Post in 2 

o 7 oktober is er een mail binnengekomen van Ilse met informatie over het facultair 3 

strategisch plan en het instemmingsplan. Elk SR-lid kan dit even doorlezen. 17-10 zal 4 

er een DB-overleg zijn met Pien Beltman, dan zal hier ook over gesproken worden.  5 

o 8 oktober is er een mail binnengekomen van Yvonne Bulten waarin staat dat het OC-6 

GEN instemt met de wijzigingen in het regelement voor zij-instromers. Zij instromers 7 

hoeven vanaf nu geen biologische vooropleiding meer te hebben gehad.  8 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 16 oktober 2014 

Aanwezig Onno Baur (voorzitter), Daan Zilver, Anna Zwanenburg, Gabriëla Zoutkamp, Heela Yousufzai, Stijn de Jonge, Vincent 

Stangenberger, Michel Klaver, Twan van Velzen 

Afwezig Ilse Blomberg  

Gast Claudio Fray (0,5 uur aanwezig geweest)  

Notulist Hester Westerink 
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o 9 oktober is er een mail binnengekomen van Hanneke Lips met een terugkoppeling 1 

van het commentaar over onderwijsregelingen van vaardigheidsonderwijs en 2 

professioneel gedrag.  3 

o 10 oktober is er een mail binnengekomen van het SR Maatschappij & 4 

Gedragswetenschappen zij laten hierin weten dat zij niet meedoen met de ‘docent van 5 

het jaar verkiezing’. SR Maatschappij & Gedragswetenschappen vindt dit geen 6 

verbetering van het onderwijs en besteedt zijn geld liever elders aan.  7 

o 13 oktober is er een mail binnengekomen van Ilse over het medezeggenschapsevent in 8 

CREA wat 31 oktober plaats zal vinden. Afmelden kan bij Ilse.  9 

o 13 oktober is er een mail binnengekomen van Joyce met het jaarverslag van SR ’13-’14. 10 

Dit jaarverslag valt na te lezen op de server 11 

o 13 oktober is een mail gekomen van partij MEI, waarin hun nieuwe bestuur wordt 12 

aangekondigd  13 

o 14 oktober is er een mail door Tariq doorgestuurd van het ISO (interstedelijk overleg) 14 

over het instellen van een medezeggenschapsmonitor. Waarbij gekeken wordt wat de 15 

beste manier van werken is.  16 

o 14 oktober is er van FSR FEB een mail binnengekomen met hun mening over het 17 

nieuwe leenstelsel 18 

o 15 oktober is er een mail binnengekomen van Ilse met informatie vanuit de CSR over 19 

het nieuwe leenstelsel. Ilse heeft aangegeven dat zij de volgende PV het hieroverwil 20 

hebben. 14 november zal de ASVA een protest houden tegen het leenstelsel. 21 

o 16 oktober is er een mail binnengekomen van Claudio met het thema van het LMSO-22 

feest.  23 

o 16 oktober is er een mail binnengekomen van Yvonne Bulten zij wil in een vergadering 24 

graag spreken over het beleidsplan en de studentenenquête. De vergadering zal 10 25 

november gehouden worden van 15.00-17.00u.  26 

o 16 oktober is er een mail binnengekomen van Yvonne Lunes dat zij wil praten over de 27 

studentenenquête, er is gevraagd dat bij 1 of 2 afgevaardigden van de SR aanwezig 28 

zullen zijn. De mail kan op de server nagelezen worden. 29 

3. Doorlopen actielijst 

De individuele foto’s moeten nog op de website gezet worden. Gabriëla zal beslissen welke 30 

foto’s dit zullen zijn.  31 

4. Vaststellen notulen 

- 32 

5. Update DB 

- 33 

6. Update CSR 

Als er vragen zijn over de DB-update kunnen deze maandag aan Ilse worden gesteld.   34 

7. Update commissies  

De voorzitters van de commissies moeten de updates op drive zetten. Enkel wanneer de 35 

updates op de drive zijn zullen ze voor de vergadering geprint worden.  36 
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 1 

De agenda voor de PV van maandag 20 oktober zal 17 oktober ’s avonds rondgestuurd 2 

worden.  3 

 4 

Commissie Faciliteiten 5 

- Het probleem met de webcolleges is dat veel docenten vergeten om op ‘opnemen’ te 6 

klikken. Om die reden is er een brainstorm geweest hoe dit opgelost zou kunnen 7 

worden.  8 

8. Punten PR update  

- 

[Bij het volgende vergaderstuk zou Claudio Fray aanwezig zijn. Terwijl er op hem werd 9 

gewacht is er in de SR gesproken over de SOCO master. Uit naam van de SR wil de SoCo en 10 

Tjitske gericht mails gaan sturen naar mensen die bij de vacature passen, als een extra 11 

‘reminder’ naast de op Facebook en Blackboard geposte vacatureposters. Dit kan niet uit naam 12 

van Stijn en Tjitske zelf, daarom is in de PV om goedstemming gevraagd. ] 13 

 14 

[Claudio Fray komt binnen] 15 

9. Bestuursmodel  

Er is een presentatie gehouden door Claudio Fray, mede namens Ilse, Tjitske en Kees.  16 

 17 

[Claudio Fray heeft de bestuurskamer weer verlaten] 18 

 19 

10. Sinterklaas enquête  

Voor de sinterklaas enquête zijn de commissies BACO, FACO en MIKO van belang. Heela, 20 

Vincent en Ilse zijn aangesteld om overkoepelende taken met betrekking tot de sinterklaas 21 

enquête op zich te nemen. Deze 3 mensen zullen met elkaar overleggen over het tijdsplan, de 22 

organisatie en het cadeau.  23 

 24 

Voor de praktische invulling is ervoor gekozen om de enquête onder 25 

geneeskundestudenten af te nemen op papier en bij studenten medische informatiekunde 26 

digitaal 27 

11. Het rijdende circus 

- 28 

12. WVTTK 

10 november zullen in ieder geval Daan, Michel en Heela aanwezig zijn bij de vergadering  29 

van de OC waarin gesproken wordt over het beleidsplan en de studentenenquête.  30 

13. Mededelingen  

Door 2 of 3 andere gremia is hun mening gegeven over de nationale studentenenquête. 31 

Anna zal hier informatie over doorsturen. 32 
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 1 

Daan zal voor 3 november een vergaderpunt maken van de discussie die vorige week op 2 

gang kwam hoe het kon dat de notitie 6 oktober verzonden was, zonder dat de SR daar 3 

werkelijk achter stond.  4 

 5 

In de agenda wordt de rondvraag gemist 6 

 7 

Het ‘vaststellen van de agenda’ moet wel in de agenda blijven staan, omdat er altijd 8 

onverhoopte dingen kunnen gebeuren die toch besproken moeten worden.  9 

 10 

 Er is besloten om als agendapunt voor de OWI-GEN vergadering het volgende punt aan 11 

te dragen: ‘wat is jullie visie op ons beleidsplan?’.   12 

14. Belangrijke data  

 22 oktober OWI-GEN vergadering 13 

 25/26 oktober LMSO congres  14 

15. Sluiting  

De vergadering is om 21:01u door Onno gesloten.  15 


