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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Updates 

6. Mededelingen 

7. Vaststellen agenda  

8. Papiergebruik 

9. Evaluaties 

10. OTgen vergadering 

11. Bacheloruitreiking  

12. Fusie AMC-VUmc 

13. WVTTK  

14. Rondvraag 

15. Einde vergadering  

1. Opening 

De vergadering is om 18.31u door Jim geopend.  1 

2. Post in/uit 

Post in/uit is behandeld.  2 

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen. Actiepunten die al een maand op de actielijst staan hebben 16 3 

november als deadline gekregen.  4 

4. Vaststellen notulen  

De notulen zijn goedgekeurd.  5 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 9 november 2015  

Aanwezig Jim Determeijer, Lydia Schonewille, Jason Biemond, Jade van Megen, Jojanneke van Amesfoort, Arjen Meewisse, Anna 

Visser, Gabriëla Zoutkamp, Sina Alaeikhanehshir  

Afwezig Remco Molenaar 

Gast - 

Notulist Hester Westerink 
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5. Updates 

Bachelor commissie  1 

Arjen zal de update over het gesprek met Dr. Verheijck over digitaal toetsen nog mailen 2 

aan alle Raadsleden of plaatsen in de Drive.   3 

 4 

Commissie Master 5 

Er wordt gekeken of er een Nieuwjaars-enquête opgezet kan worden voor de master.  6 

 7 

Dagelijks Bestuur 8 

Er is een update over plein J, deze update zal nog gemaild worden aan alle Raadsleden.  9 

6. Mededelingen 

 Gabriëla, Arjen en Jason hebben de brief geschreven over ‘Blended learning’. 10 

Opmerkingen op de brief kunnen nog tot 10 november 15.00u doorgegeven worden, 11 

daarna zal de brief worden verzonden.  12 

 Jim en Gabriëla zijn bij het coördinatorenoverleg van de NBG geweest. Een update 13 

hiervan is gemaild aan alle Raadsleden.  14 

7. Vaststellen agenda  

De agenda is vastgesteld.  15 

8. Evaluaties  

Binnen de Studentenraad zullen interne evaluaties plaats gaan vinden. In dit vergaderstuk 16 

is besproken welke vorm de evaluaties zullen krijgen en wat er met de uitkomst van de 17 

evaluaties gedaan zal worden.  18 

 19 

Jason is als vicevoorzitter de vertrouwenspersoon van de raad en zal de persoonlijke 20 

gesprekken met elk Raadslid voeren. Voor de gesprekken zal een lijst met vragen worden 21 

gestuurd, zodat deze vragen alvast voorbereid kunnen worden. Jason zal een rooster maken, 22 

waar ieder SR-lid zichzelf op kan inschrijven. De gesprekken zullen ongeveer een uur duren.  23 

 24 

Jason heeft aangegeven zelf door Jim geëvalueerd te willen worden.  25 

 26 

Het DB zal in een DB-overleg bespreken hoe de groepsevaluatie van het DB zal 27 

plaatsvinden. Een deel van de Raad heeft aangegeven belang te hechten aan transparantie van 28 

het DB naar de Raad toe over de uitkomst van de groepsevaluatie. Het DB zal dit in het 29 

achterhoofd houden bij het besluiten welke informatie van de DB-groepsevaluatie met de 30 

gehele Raad gedeeld zal worden.  31 

 32 

Er is besloten dat er half maart een tweede evaluatie zal plaatsvinden.  33 

 34 

Structuur van de evaluaties: 35 

- Rond 20 november zullen de persoonlijke gesprekken plaatsvinden. De vragenlijsten 36 

hiervoor zullen worden verstuurd.  37 
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- Het DB zal een eigen groepsevaluatie hebben, moment hiervoor wordt door het DB 1 

nog nader bepaald. De DB-evaluatie zal door een externe partij worden geleid.  2 

- Half december zal er een groepsevaluatie plaatsvinden op een avond buiten de PV om. 3 

Deze groepsevaluatie zal door dezelfde externe partij worden geleid als de DB-4 

evaluatie. Naast de groepsevaluatie zullen er ook tweegesprekken zijn als het zaken 5 

betreft die tussen twee personen spelen, maar die niet geschikt zijn om bij een 6 

groepsevaluatie te bespreken.  7 

9. OTgen vergadering  

De agenda voor de OTgen vergadering van 11 november is besproken.  8 

De volgende punten staan op de agenda: 9 

 Webcolleges  10 

Dit vergaderstuk zal erover gaan dat de SR graag ziet dat de webcolleges in het vervolg 11 

automatisch opgenomen zullen worden.  12 

 Sinterklaasenquête  13 

De Studentenraad zal begin december weer een sinterklaasenquête uitbrengen. Het 14 

OTgen krijgt de gelegenheid om hier vragen voor aan te dragen. Ook wordt er 15 

besproken of er voor de master ook een sinterklaasenquête gemaakt zou moeten 16 

worden.  17 

 No show docent 18 

Dit punt is door het OTgen aangedragen. Zowel bij terugkomdagen als bij colleges in 19 

de bachelor komen er nog wel eens docenten niet opdagen.  20 

Op dit moment is master@amc.uva.nl de plek om mails naar te sturen als een docent 21 

niet is gekomen bij een terugkomdag. Door een coassistent is aangedragen dat hier 22 

echter nooit op wordt gereageerd.  23 

 Procedure onvoldoende coschappen 24 

Dit punt is aangedragen door het OTgen. Bij de SR was er onduidelijkheid over wat 25 

hiermee bedoeld werd. De SR zal dit nog navragen voor de vergadering met het OTgen 26 

van 11 november.  27 

 28 

In de rondvraag van de vergadering zal de SR nog een vraag stellen over het niet 29 

mogen eten en drinken in de tentamenzalen van IWO.  30 

10. Bacheloruitreiking  

Op 6 november heeft de SR samen met de MFAS de bacheloruitreiking voor niet nominale 31 

studenten georganiseerd. Naast deze niet-nominale uitreiking zijn er nog twee uitreikingen: één 32 

uitreiking voor mensen die in drie jaar de bachelor doorlopen en geen herkansing hebben in de 33 

zomerperiode en één voor mensen die in drie jaar de bachelor hebben doorlopen, maar nog wel 34 

herkansingen hadden in de zomerperiode. De laatstgenoemde uitreikingen zijn drie jaar 35 

geleden opgezet door de SR en worden nu gefaciliteerd door OS, maar de uitreikingen worden 36 

te groot en OS heeft hier geen capaciteit meer voor.  37 

Prof. dr. Ravesloot heeft hierom gevraagd aan de SR en de MFAS om in gesprek te gaan 38 

over de uitreikingen.  39 
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Het vergaderstuk ‘Bacheloruitreiking’ had als doel de mening van de raad over de 1 

uitreikingen duidelijk krijgen, zodat deze mening meegenomen kan worden tijdens de 2 

gesprekken die hierover gevoerd zullen worden.  3 

 4 

Discussiepunt 1: Moet er een uitreiking komen voor niet-nominale studenten? 5 

De volgende reacties zijn hierbij geplaatst: 6 

 Er zou ook een uitreiking moeten zijn voor deze groep studenten, want het is immers 7 

de afsluiting van een periode en hier zou wat tegenover moeten staan.  8 

 Studenten die extra-curriculaire activiteiten doen, zullen ook niet nominaal lopen en 9 

dus niet in aanmerking komen voor een uitreiking, terwijl zij een geldige reden 10 

hebben om hun studie niet binnen drie jaar af te ronden. Bovendien zijn er naast 11 

extra-curriculaire activiteiten nog legio aan geldige redenen waarom een student zou 12 

uitlopen met zijn studie.  13 

 Er zijn al weinig uitreikingen op het AMC. Een uitreiking voor niet-nominaal lopende 14 

studenten is wel gewenst.  15 

 Ook niet-nominaal lopende studenten hebben een prestatie geleverd, die de meeste 16 

Nederlanders niet kunnen leveren. Hier mag best een uitreiking tegenover staan.  17 

 Het niet uitreiken van het diploma zet niet aan tot wel nominaal studeren.  18 

 Vaak wordt het kostenplaatje van nog een uitreiking als argument gebruikt om niet-19 

nominaal lopende studenten geen uitreiking te geven. Niet-nominaal lopende 20 

studenten betalen echter evenveel collegegeld per jaar als wel nominaal lopende 21 

studenten, terwijl de niet-nominaal lopende studenten niet mee mogen doen met 22 

practica.  23 

Discussiepunt 2: Op dit moment zijn er drie uitreikingen, op welke manier ziet de 24 

Studentenraad de uitreikingen idealiter? Zouden zowel nominaal als niet-nominale 25 

studenten tegelijk hun diploma in ontvangst moeten nemen?  26 

De volgende opties zijn aangedragen: 27 

 Eén uitreiking voor nominaal lopende studenten en één uitreiking voor niet-nominaal 28 

lopende studenten.  29 

 Enneke Tuinhof heeft aangegeven in een gesprek met Anna dat het voor OS het meest 30 

praktisch is als alle uitreikingen in één keer worden gehouden, aangezien het een 31 

tijdrovend werk is voor OS om de wel en niet nominaal lopende studenten van elkaar 32 

te scheiden. Als er één uitreiking is voor alle studenten, kan OS alle studenten die voor 33 

een bepaalde datum zijn afgestudeerd, uitnodigen. Daarnaast is het organisatorisch 34 

praktischer om maar één uitreiking te hebben.  35 

 De uitreikingen zouden gecentreerd over het jaar gehouden moeten worden. Dan zou 36 

er een nominaal uitreiking zijn in september, een uitreiking in november en 37 

vervolgens een uitreiking voor de zomer.  38 

Discussiepunt 3: Nu OS aangegeven de uitreikingen niet meer aan te kunnen is het 39 

de vraag of er een andere locatie moet komen of dat anderen de uitreiking op moeten 40 

pakken? 41 
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 Aangedragen is dat een plek op het AMC het leukst is, zodat ouders ook kunnen zien 1 

waar de studenten hun tijd hebben doorgebracht. Mogelijk zou de uitreiking dan 2 

plaats kunnen vinden op plein J of op het voetenplein.  3 

Buiten het AMC zou bijvoorbeeld de Lutherse kerk een mooie locatie zijn. 4 

Kanttekening hierbij is dat studenten langs de onderwijsadministratie moeten om het 5 

diploma te tekenen.  6 

 De vraag is gesteld hoe andere faculteiten dit oppakken. Dit zal verder uitgezocht 7 

worden.  8 

Uiteindelijk is besproken wat de Studentenraad wil uitdragen bij het gesprek met Prof. dr. 9 

Ravesloot. De volgende punten zijn naar voren gekomen:  10 

- Niet-nominaal lopende studenten zouden ook een uitreiking moeten krijgen om de bij 11 

discussiepunt 1 genoemde redenen.  12 

- De uitreikingen zouden op meerdere momenten in het jaar plaats moeten vinden.  13 

- Mocht het AMC ontoereikend zijn voor de uitreikingen dan gaat de SR ermee akkoord 14 

om de uitreiking te laten plaatsvinden op een andere locatie van de UvA. Uit het 15 

gesprek moet blijken of dit nodig is.  16 

Als mogelijke oplossing voor het capaciteitsprobleem is nog aangedragen dat er beter op 17 

gecontroleerd zal worden dat studenten maar twee familieleden mee mogen nemen naar 18 

de officiële uitreiking, overige familieleden kunnen dan buiten de collegezaal meekijken op 19 

een scherm. Bij de borrel kunnen alle familieleden er dan bij zijn.  20 

11. Papiergebruik  

Binnen de Studentenraad was het gebruikelijk dat alle stukken voor de PV geprint werden 21 

door de Ambtelijk Secretaris. Echter veel van het papier werd ongebruikt weggegooid. Om deze 22 

papierverspilling te verminderen is er een vergaderstuk ingediend over het papiergebruik 23 

tijdens de PV.  24 

 25 

Om papierverspilling in het vervolg tegen te gaan, is het volgende afgesproken: 26 

 De agenda zal elke vergadering geprint worden, behalve voor één SR-lid dat heeft 27 

aangegeven de agenda niet op papier te hoeven ontvangen.  28 

 Updates, vergaderstukken en bijlagen worden niet geprint. Mocht een SR-lid door 29 

tijdgebrek toch graag een vergaderpakketje op papier ontvangen, dan kan hij dit bij de 30 

Ambtelijk Secretaris aangeven voor 17.00u.  31 

 Notulen zullen altijd alleen op de beamer worden getoond.  32 

12. Fusie AMC-VUmc 

Door de fusie tussen het AMC en het VUmc krijgen de Studentenraden van het VUmc en het 33 

AMC ook meer met elkaar te maken. Het is daarom van belang om te kijken hoe de 34 

samenwerking tussen de twee raden het meest efficiënt kan worden ingericht. De verschillende 35 

juridische figuren die hiervoor mogelijk zijn, zijn in de PV van 5 november besproken.  36 

 37 
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In de PV van 5 november was er binnen de Raad een voorkeur voor een samenwerking 1 

tussen de Studentenraden van het AMC en het VUmc, waarbij de Studentenraden wel hun eigen 2 

entiteit behouden.  3 

 4 

Tijdens deze vergadering is er nog eens aangedragen dat er ook wel wat te zeggen valt 5 

voor twee afzonderlijke Studentenraden met een soort Ziekenhuis-CSR er tussenin. Hierop is 6 

gereageerd dat het de vraag is of dit mogelijk is aangezien het gaat om twee losse opleidingen 7 

die dan samen zouden gaan werken.  8 

Er is geopperd om twee afzonderlijke Studentenraden te behouden met een Ziekenhuis-9 

CSR in het midden, waarbij alle Raadsleden van beide Studentenraden zitting nemen in de CSR. 10 

Hierop is gereageerd dat er dan misschien beter gekozen kan worden voor twee afzonderlijke 11 

Studentenraden die eens in de paar weken een Gezamenlijke Overleg Vergadering hebben, 12 

aangezien er dan geen juridische rechten en plichten zouden zijn. Hierop is gereageerd dat aan 13 

een GOV mogelijk ook juridische rechten en plichten zitten.  14 

 15 

De SR is tot de conclusie gekomen dat hij als meest veilige optie de twee Studentenraden 16 

zou willen behouden voor wat ze zijn, echter mogelijk valt er meer te halen bij het vormen van 17 

een Ziekenhuis-CSR of het plannen van Gezamenlijke Overleg Vergaderingen. De SR zit met de 18 

vraag of er meerwaarde zit in één van deze opties of dat er mogelijk nadelen zitten aan het 19 

behouden van de huidige situatie.  20 

 21 

De mening van de SR met de huidige kennis is dat de Studentenraad van het AMC graag 22 

binnen vaste perioden wil overleggen met de SR van het VUmc, zodat ervoor gezorgd wordt dat 23 

de beide Studentenraden qua informatievoorziening op één lijn zullen zitten.  24 

 25 

Als tweede punt is in de vergadering besproken of de Studentenraad advies in zou willen 26 

winnen van Van Doorne Advocaten. Naar voren is gekomen dat de Studentenraadsleden dit 27 

graag zouden willen, aangezien de SR onvoldoende kennis heeft om te bepalen of de 28 

aangedragen informatie voor het OR één op één doorgetrokken zou kunnen worden op de 29 

situatie van de SR. De volgende zaken zou de SR graag met Van Doorne willen bespreken: 30 

 Hoe communiceren twee aparte SR’en met één RvB? 31 

 Veranderen de rechten van de Studentenraden als de Studentenraden een Ziekenhuis-32 

CSR of een GOV krijgen?  33 

 Wat zou het verschil tussen een Ziekenhuis-CSR vormen of een GOV inplannen? 34 

 Wat gebeurt er als de ene SR positief adviseert/instemt, terwijl de andere SR negatief 35 

adviseert/afwijst? 36 

 Wat zouden voor- en nadelen zijn van de verschillende structuren voor de SR?  37 

 Kunnen er juridische rechten ontleend worden aan een GOV?  38 

 Zijn notulen van een GOV rechtsgeldig? 39 

 Veranderen de rechten van één van de twee Studentenraden als het RvB van het AMC 40 

en het RvB van het VUmc zullen fuseren?  41 

 Wat gebeurt er bij verschil in recht van de SR van het AMC en de SR van het VUmc? 42 

De meerderheid heeft voor het vragen van advies bij Van Doorne gestemd. In het WHW staat 43 

immers ook dat een medezeggenschapsorgaan mag vragen om hulp als daar behoefte aan is.  44 
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13. WVTTK 

- 1 

14. Rondvraag 

 Iedereen hoort aanwezig te zijn bij een vergadering met het OTgen. Als een SR-lid niet 2 

aanwezig kan zijn, moet hij dit melden bij Lydia.  3 

 De nieuwsbrief van de SR zal voortaan ook rondgestuurd worden aan (enkele) 4 

medewerkers.  5 

 De Sinterklaasenquête zal besproken worden op de PV van 23 november.  6 

 Als een commissie geen update heeft, dient dit ook gemeld te worden.  7 

 Er is afgesproken dat als SR-leden door de weeks overleggen hebben gehad, dit ook 8 

geüpdatet zal worden aan de overige Raadsleden zodat iedereen op de hoogte blijft.  9 

15. Einde vergadering 

De vergadering is om 21.07u gesloten.   10 


