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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. OTmi voorbespreking 

9. Beleidsplanstukken tactiek 

10. SR weekend  

11. RvA 

12. WVTTK  

13. Mededelingen & rondvraag 

14. Einde vergadering  

1. Opening 

De vergadering is om 18.32u geopend door Jim.  1 

2. Post in/uit 

Het diner met de RvB zal zijn op 1 februari 2016.  2 

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is besproken.  3 

4. Vaststellen notulen  

De notulen zijn goedgekeurd.  4 

5. Updates 

Er waren geen vragen over de updates. 5 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 16 november 2015  

Aanwezig Jim Determeijer, Lydia Schonewille, Jason Biemond, Jade van Megen, Arjen Meewisse, Remco Molenaar, Anna Visser, 

Gabriëla Zoutkamp 

Afwezig Sina Aleihkhanehsir, Jojanneke van Amesfoort  

Gast - 

Notulist Hester Westerink 
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Er is besloten om in het vervolg alle updates in één bestand te zetten.  1 

6. Mededelingen 

 Iedereen dient de vragen voor de Sinterklaasenquête te mailen.  2 

 Er is besloten om in het vervolg zowel mededelingen als rondvraag aan het begin en 3 

eind van de agenda te zetten.  4 

 Iedereen dient vragen voor de sinterklaasenquête te sturen aan de commissie die 5 

hierover gaat.  6 

7. Vaststellen agenda  

De agenda is vastgesteld zonder wijzigingen. 7 

8. OTmi voorbespreking 

17 november zal de vergadering met het Opleidingsteam Medische Informatiekunde 8 

plaatsvinden. De vergaderpunten voor deze vergadering zijn besproken. De vergaderpunten 9 

zijn: 10 

- Facultair Beleid 11 

- MI Beleid 12 

- CDW (Centrale Digitale Werkplekken) MI  13 

- Sinterklaasenquête  14 

Tijdens de vergadering is besloten, indien het OTmi daarmee instemt, ook de volgende 15 

vergaderpunten nog toe te voegen:  16 

- Kwalitatieve docentevaluaties  17 

- Aanspreekpunt nabesprekingscommissies  18 

Nadat de agenda voor de vergadering besproken was, is er nog even gesproken over het 19 

wel of niet behandelen van de OTmi-agenda op de PV, aangezien niet alle SR-leden aanwezig 20 

zijn bij de vergaderingen met het OTmi. Hierop is gereageerd dat de vergadering niet verplicht 21 

is voor iedereen, maar wel bijgewoond kan worden door iedereen. Bovendien is het belangrijk 22 

dat de SR de agenda van OTmi bespreekt, zodat de SR-leden niet hun contact met de opleiding 23 

Medische Informatiekunde verliezen.  24 

9. Beleidsplanstukken tactiek 

Dit vergaderstuk gaat over het aanpakken van de punten die in het beleidsplan zijn 25 

genoemd. Eén van de SR-leden heeft het plan aangedragen om per beleidsplanstuk een dossier 26 

aan te maken waarin duidelijk staat vermeld wanneer een plan opgepakt zal worden, op welke 27 

manier en welke stappen hierbij gemaakt worden. Iedere stap dient kort gedocumenteerd te 28 

worden in het dossier, zodat er overzicht is. De dossiers zullen eens in de zoveel tijd dan 29 

worden doorgenomen in de commissievergaderingen.  30 

 31 

De SR heeft ingestemd met het bovenstaande plan. Raadslid Jason is aangewezen om een 32 

dossiermap-format te maken. Op de PV van 23 november zal dit format worden besproken.  33 
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10. SR weekend  

Het inwerkweekend van de SR is door omstandigheden niet doorgegaan. De SR zal nu nog 1 

een weekend weg gaan, ter ondersteuning van het teamverband. De invulling van het weekend 2 

is besproken.  3 

11. RvA  

De RvA (Raad van Advies) en de SR hebben zich officieel aan elkaar voorgesteld, tevens is 4 

de samenwerkingsovereenkomst besproken. De volgende RvA-leden waren aanwezig: Daan 5 

Zilver, Tjitske van Engelen, Frank Bijvank en Anneke Ribberink.  6 

 7 

Er is begonnen met een voorstelrondje. Vervolgens heeft de SR een opsomming gegeven 8 

van de punten die belangrijk zijn voor de SR in het komende jaar, genoemd zijn:  9 

- De adviesaanvraag op de AMC-begroting  10 

- De Fusie  11 

o De samenwerkingsovereenkomst tussen de SR van het VUmc en de SR 12 

van het AMC 13 

o Het bestuursreglement waarin naar alle waarschijnlijkheid enkel de 14 

kopjes RvT en RvB gewijzigd zullen worden en niet de instemming- en 15 

adviesrechten 16 

- De OERen, in het bijzonder de OER van de NBG 17 

- Regels en Richtlijnen 18 

- Het voorwerk wat gedaan wordt in het kader van de accreditatie van de opleiding 19 

Medische Informatiekunde.  20 

- Extra bijlagen over de fusie van het AMC en het VUmc, gezien de NZa dit van 21 

belang acht.  22 

Daan heeft geadviseerd om de deelproductenlijst door te nemen om kennis te krijgen van 23 

de zaken waar de SR technisch gezien adviesrecht op heeft.  24 

 25 

Vervolgens is de samenwerkingsovereenkomst besproken. De volgende punten zijn naar 26 

voren gekomen: 27 

- De datum dient veranderd te worden 28 

- Onder het kopje ‘Relatie SR-RvA’ staat dat er een constant contact zal zijn tussen 29 

het DB van de SR en de RvA. Het woord ‘constant’ zal vervangen worden door het 30 

woord ‘regelmatig’ 31 

- Het document spreekt over ‘de OWI’s’, hier dient de goede aanduiding van de 32 

opleidingsteams te staan.  33 

Na aanpassing van het hierboven genoemde, stemmen zowel RvA als SR in met de 34 

samenwerkingsovereenkomst.  35 

 36 

Hieronder staan overige punten die de RvA en de SR met elkaar besproken hebben: 37 

- De RvA zou graag inzicht hebben in hoe bepaalde beslissingen die in commissies 38 

gemaakt zijn, tot stand zijn gekomen. Besloten is dat de notulen van de 39 
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commissies in de Drive komen te staan, zodat deze ook gelezen kunnen worden 1 

door de RvA-leden.  2 

- De voorzitter van de RvA zal samen met het DB van de SR contact houden over de 3 

planning rondom adviesaanvragen.  4 

- De RvA zal één advies naar buiten brengen en zal hier unaniem achter staan. Het 5 

is denkbaar dat in een dergelijk advies verschillende overwegingen worden 6 

meegegeven aan de SR, bijvoorbeeld als de RvA onderling van mening verschilt en 7 

het dossier van verschillende kanten wilt belichten.  8 

- De SR 2014-2015 heeft doorgevoerd dat de RvA adviezen enkel per brief kon 9 

aanleveren en niet meer in de notulen. De huidige SR heeft echter aangegeven dat 10 

adviezen ook gegeven mogen worden in de notulen. Er is afgesproken dat de SR-11 

leden ook zullen reageren op de punten die de RvA aandraagt in de notulen. 12 

Advies op grote zaken zal wel per brief worden gegeven.  13 

- De RvA ziet graag net als in het voorgaande jaar dat er een melding wordt 14 

gestuurd aan alle RvA-leden zodra de notulen online staan.  15 

- Voor verdere kennismaking gaan RvA en SR graag samen uiteten. Een datum 16 

hiervoor zal nog nader bepaald worden.  17 

12. WVTTK 

- 18 

13. Rondvraag en Mededelingen 

 In de PV van 9 november is besproken dat de bacheloruitreiking van 13 november 19 

enkel was voor studenten die hun bachelor in drie jaar gehaald hebben, maar met 20 

herkansingen in de zomerperiode. Nu blijkt dat er bij de bacheloruitreiking ook 21 

nominaal-studenten zaten, waarschijnlijk door een capaciteitsprobleem.  22 

 17 januari zal het NBG-debat gehouden worden. Twee studenten zullen dan 23 

debatteren met twee docenten. Er is gevraagd welke SR-leden hier interesse voor 24 

hebben. Jason, Remco, Lydia en Jade hebben aangegeven interesse te hebben.  25 

 Remco heeft aangegeven 7 december niet aanwezig te zijn op de PV.  26 

 De bespreking met Prof. dr. Ravesloot over de bacheloruitreiking voor niet-nominaal 27 

lopende studenten is verplaatst naar 17 november.  28 

 Er komt een plek vrij voor een SR-lid in de werkgroep Onderwijskaders en 29 

Kwaliteitszorg.  30 

 De SR-leden kunnen zich opgeven voor de voorzitterstraining voor 31 

commissievoorzitters en overige geïnteresseerden.  32 

 Lydia zal een datum prikken om met de SR Sinterkerst te vieren.  33 

14. Einde vergadering 

De vergadering is om 20.43u gesloten door Jim.  34 


