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Agenda 

1. Opening 

2. Inwerkgroepen met RvA  

3. Post in/uit 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen 

6. Vaststellen agenda  

7. Update DB 

8. Update commissies 

9. Punten PR update 

10. Bestuursstructuur Medische informatiekunde 

11. Instellingsplan Facultair strategisch plan 

12. Data uiteten met RvB  

13. WVTTK 

14. Mededelingen 

15. Rondvraag  

16. Sluiting  

1. Opening 

De vergadering is om 18:36u door Onno geopend.  1 

2. Inwerkgroepen met RvA  

Bij dit vergaderstuk zijn Frank Bijvank, Annabelle van Gils en Anneke Ribberink van de 2 

Raad van Advies (RvA) aanwezig geweest om de suggesties van de RvA betreffende de 3 

inwerkgroepen toe te lichten.  4 

Het doel van de inwerkgroepen zou volgens de RvA het vergroten van de continuïteit van 5 

de Studentenraad kunnen zijn. De inwerkgroepen zouden zo een efficiëntieslag kunnen zijn in 6 

de overdracht van de visie en kennis van de Studentenraad.  7 

 8 

Het gaat om de volgende inwerkgroepen: 9 
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 Kennis 1 

 Contact interactie 2 

 Strategie  3 

 Visie  4 

Het gaat om overkoepelende thema’s die nog verder uitgewerkt dienen te worden tot 5 

concrete subonderwerpen. Daarnaast moeten er nog duidelijke doelen worden opgesteld voor 6 

de inwerkgroepen, zodat elke inwerkgroep het gewenste resultaat zal leveren.  7 

De Studentenraad is het eens met de overkoepelende thema’s van de inwerkgroepen. Over 8 

de subonderwerpen en de concrete doelen zal de Studentenraad op een ander moment 9 

beslissen.  10 

 11 

De RvA heeft voor ogen dat kleine werkgroepen bestaande uit 2 tot 3 Studentenraadsleden 12 

en 2 tot 3 RvA leden de onderwerpen bespreken en hierover brainstormen, mede omdat 13 

brainstormen met de hele groep tegelijkertijd vaak weinig efficiënt is. Het resultaat van de 14 

inwerkgroepen zal vervolgens plenair tijdens een PV besproken worden. 15 

 16 

Het is niet de bedoeling dat de huidige Studentenraad de visie voor de volgende jaren zal 17 

besluiten, maar dat hij de nieuwe Studentenraden handvatten biedt voor de 18 

overdrachtsperiode. De huidige Studentenraad zal in samenwerking met de volgende 19 

Studentenraad bepalen hoe lang deze overdrachtsperiode zal zijn en hoe vaak de verschillende 20 

inwerkgroepen samen zouden moeten komen.  21 

 22 

Het tijdspad zal als volgt zijn: allereerst moeten concrete subonderwerpen en eindtermen 23 

voor de inwerkgroepen worden geformuleerd. Vervolgens zullen in overleg met de RvA de 24 

inwerkgroepen worden gevormd waarin de brainstormsessies plaats zullen vinden. Het 25 

resultaat hiervan zal tijdens een PV besproken worden. De SR neemt contact op met de RvA 26 

over de te nemen vervolgstappen.  27 

 28 

3. Post in/uit  

 14 januari is het instemmingsverzoek voor het instellingsplan van de RvB aan de SR 29 

ontvangen 30 

 14 januari is de uitnodiging voor het CSR artikel-24 overleg binnen gekomen.  31 

 14 januari is de reactie van de CSR op het adviesverzoek op de begroting van 2015 32 

binnengekomen.  33 

 14 januari is aan de SR gevraagd of zij akkoord gaan met het toegang geven tot de 34 

studentgegevens van de stemgerechtigde studenten op de geneeskunde faculteit 35 

 15 januari heeft de RvB een aantal data doorgestuurd waarop zij met de SR uiteten 36 

zouden kunnen  37 

 16 januari is de uitnodiging van de CSR voor hun nieuwjaarsborrel op 21 januari om 38 

17.00u binnengekomen 39 

 19 januari is het instemmingsverzoek voor het bestuursregelement van de RvB aan de 40 

SR ontvangen 41 

 19 januari is het informatieplan van de OS ontvangen 42 
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4. Doorlopen actielijst  

Gabriëla heeft de haakjes om Onno’s naam op de site verwijderd, inclusief Onno’s naam. 1 

Onno’s naam moet weer worden toegevoegd.  2 

5. Vaststellen notulen  

Opmerking 15 en 16 worden niet onderschreven door de SR.  3 

 4 

Aanpassen:  5 

- puntje 11 ‘Alliantie’ moet worden aangepast. Er wordt geen opzet van een brief 6 

geschreven, maar een opzet van een vergaderstuk voor de Raad van Bestuur. 7 

 8 

De notulen zijn voorwaardelijk vastgesteld. 9 

 10 

6. Vaststellen agenda 

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

7. Update DB    

Onno heeft met Koos de Wit gesproken. Koos de Wit geeft vanuit de RvA mee dat werd 11 

opgemerkt dat niet vaak genoeg naar onze notulen wordt gekeken. Er moet meer worden 12 

nagedacht of een volgende Studentenraad nuttige informatie uit de notulen kan halen.  13 

Verder heeft Onno aan Koos meegegeven dat de Studentenraad van mening is dat de RvA 14 

geen inspraak meer heeft in de notulen. Zij kunnen aan de bel trekken door middel van een 15 

(on)gevraagd adviesbrief. De RvA zal in de nieuwe situatie altijd betrokken worden bij 16 

instemmings/advies aanvragen. Tevens heeft d RvA de mogelijkheid ten aller tijden een 17 

ongevraagd advies naar buiten te brengen. Dit zorgt er voor dat de RvA een minder informele 18 

rol krijgt en een meer formele rol zal gaan vervullen die vergelijkbaar is met de RvT van de RvB.  19 

8. Update CSR  

Bij meerdere opleidingen wordt nu gekeken naar de optie om een decentrale selectie toe te 20 

passen.  21 

 22 

9. Update commissies  

- 23 

10. Punten PR update 

De Studentenraad truien gaan 20 januari naar de drukker.  24 

11. Bestuursstructuur Medische Informatiekunde  

Medische Informatiekunde kent geen Hoofd Bachelor of Hoofd Master. Deze zullen dus 25 

moeten worden benoemd.  26 

Bij Geneeskunde is de Onderwijs Adviesraad (OAR) gericht op de kliniek, hier moeten 27 

onder andere 3 Hoofden van het AMC in zitten. Bij Medische Informatiekunde is niet zozeer 28 

sprake van kliniek. In de OAR van Medische Informatiekunde zouden mensen uit het 29 

bedrijfsleven zitting kunnen nemen. Medische Informatiekunde heeft echter maar 2 Hoofden 30 

die logischerwijs in de OAR van Medische Informatiekunde zitting zouden kunnen nemen.  31 
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 1 

Het takenpakket van de assessoren van Medische Informatiekunde zou het OWI-MI 2 

bestuur willen aanvullen, wat vanuit een stimuleringsbudget zal worden betaald. In principe is 3 

de Studentenraad van mening dat de assessoren geen werkpaarden dienen te worden, maar 4 

onderdeel van een bestuursorgaan zijn en een meer analyserende functie dienen te bekleden. 5 

De Studentenraad is van mening dat het echter geen kwaad kan om extra taken aan de 6 

assessoren aan te bieden, mits dit niet zo wordt opgenomen in het bestuursmodel. Wel zouden 7 

extra taken het werven van de assessoren lastiger kunnen maken. 8 

 9 

Bij het volgende OWI-MI overleg zal worden gevraagd naar het tijdspad voor de aanstelling 10 

van een Hoofd Bachelor en Master, de visie van het OWI-MI bestuur over de invulling van de 11 

OAR en het takenpakket van de assessoren zal aangekaart worden. 12 

 13 

12. Instellingsplan Facultair strategisch plan  

Het instemmingsverzoek van de Raad van Bestuur voor het Facultair strategisch plan is 14 

binnen gekomen. Er is overlegd dat alle SR-leden het Facultair strategisch plan voor de PV van 15 

26 januari hebben gelezen.  16 

 17 

Aan te houden tijdspad: 18 

- 26 januari worden in de PV de verschillen besproken 19 

- 2 maart zal er een oordeel geveld worden over het facultair strategisch plan 20 

- 9 maart zal er een besluit genomen worden over het facultair strategisch plan 21 

- 16 maart zal het besluit opnieuw besproken worden en ter advies naar de RvA worden 22 

gestuurd 23 

- 23 maart zal er een definitief besluit genomen worden door de SR en verzonden 24 

worden naar de RvB  25 

13. Data uiteten met RvB  

Maandag 9 maart gaat de Studentenraad uit eten met de RvB, de PV wordt verzet naar 26 

woensdag 11 maart 18.30u.  27 

14. Traktatie/rijdende circus 

 Heela zal de volgende PV een traktatie meenemen 28 

 Stijn zal de volgende PV het rijdende circus verzorgen 29 

15. WVTTK 

De volgende OWI-GEN vergadering vindt plaats op 28 januari. Hiervoor moet 21 januari de 30 

agenda ingediend worden. Aan te dragen agendapunten kunnen uiterlijk dinsdag 20 januari 31 

door de commissies worden ingediend.  32 

De sinterklaasenquete moet sowieso besproken worden bij het OWI-GEN overleg. 33 

16. Mededelingen  

- 34 
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17. Rondvraag 

- 1 

18. Sluiting  

De vergadering is om 21:04u door Onno gesloten.  2 

 3 

 4 

 5 

  6 


