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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Updates 

6. Mededelingen & rondvraag 

7. Vaststellen agenda  

8. DBU + dossiermap uitleg 

9. Sinterklaasenquête  

10. Selectieve masters & diversiteit 

11. Voorbespreken Maas Jan 

12. WVTTK  

13. Mededelingen & rondvraag 

14. Einde vergadering  

1. Opening 

De vergadering is om 18.31u geopend door Jim.  1 

2. Post in/uit 

- Het CSR-FSR etentje dat gepland stond op 10 december gaat niet door. Er zal een 2 

nieuwe datum worden geprikt.  3 

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen.  4 

4. Vaststellen notulen  

- De notulen van de PV van 16 november zijn goedgekeurd.  5 

- De notulen van de OTgen vergadering van 11 november zijn goedgekeurd.  6 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 23 november 2015  

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

Gabriëla Zoutkamp, Sina Alaeikhanehshir 

Afwezig Jojanneke van Amesfoort 

Gast - 

Notulist Hester Westerink 
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5. Updates 

De updates zijn besproken.  1 

6. Mededelingen & rondvraag 

 Raadsleden Jason en Arjen zullen plaatsnemen in de partijraad 2 

 Raadslid Anna heeft de vraag gekregen of het toegestaan is om pen en kladpapier mee 3 

te nemen naar de computerzalen in IWO. De SR zal dit navragen. Zo nodig zal Gabriëla 4 

dit punt oppakken. 5 

 Er zal een mail rondgestuurd worden aan alle raadsleden over de volgende SR-6 

nieuwsbrief. Elk raadslid krijgt de gelegenheid stukjes aan te dragen voor de 7 

nieuwsbrief.  8 

 Gabriëla zal 25 november naar de voorzitterstraining gaan.  9 

 Over niet al te lange tijd zal het voorzittersoverleg van de CSR plaatsvinden, er is dan 10 

gelegenheid voor de faculteiten om elkaar vragen te stellen. Ieder SR-lid kan punten 11 

aandragen voor dit overleg. Raadslid Jim zal hier een mail over sturen aan alle 12 

raadsleden.  13 

7. Vaststellen agenda  

Het agendapunt ‘Sinterklaasenquête’ zal niet inhoudelijk besproken worden. Enkel het 14 

tijdspad zal worden uitgezet.  15 

Het agendapunt ‘Bacheloruitreiking’ zal niet worden besproken.  16 

8. DBU + dossiermap uitleg 

Raadslid Jason heeft een uitleg gegeven over docentbelastinguren (DBU’s). Deze uren 17 

worden bijgehouden ter prestatiebekostiging van docenten. De DBU’s verschillen per lesvorm. 18 

De verschillende DBU’s per lesvorm zijn besproken.  19 

 20 

Naast de uitleg over de DBU’s heeft Jason ook het concept voor de dossiermap 21 

gepresenteerd. Op het moment van presenteren stonden de volgende vier zaken in een tabel:  22 

- Dossiernaam 23 

- Omschrijving onderwerp (inleiding beleidsplan) 24 

- Doel dossier 25 

- Aangepast doel  26 

De volgende opmerkingen zijn hierover gemaakt: 27 

 Bij ‘Aangepast doel’ moet een nieuw streven worden opgesteld, als blijkt dat het vorige 28 

doel niet meer haalbaar is of anders zou moeten zijn. Datum van aanpassing en reden 29 

voor aanpassing dienen hierbij vermeld te worden.  30 

 De naam van de dossierhouders dient nog toegevoegd te worden 31 

 De inleiding van het beleidsplan zou beter onder de tabel moeten staan, aangezien dit 32 

overzichtelijker is dan een erg grote tabel door de hoeveelheid tekst die hierin staat.  33 

 Er dient nog een kopje ‘startdatum’ toegevoegd te worden, als een bepaald punt nog 34 

niet wordt opgepakt, kan dan vermeld worden wanneer dit wel zal gebeuren.  35 

 Vervolgstappen en tactiek dienen nog toegevoegd te worden aan de tabel.  36 
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9. Sinterklaasenquête 

De vragen voor de Sinterklaasenquête staan op de Drive. Alle SR-leden hebben tot de 1 

middag van 24 november de tijd om te reageren op de vragen. 25 november zullen Raadsleden 2 

Anna en Jade een gesprek hebben met Tobias Boerboom over de vragen.  3 

10. Selectieve masters & diversiteit 

De SR heeft twee mails binnengekregen van andere faculteiten:  4 

- Een mail over ‘selectieve masters’ van de FGw 5 

- Een mail over ‘diversiteit in het curriculum’ van de FMG  6 

Beide faculteiten hebben gevraagd om de mening van de FSR FdG. Om die reden zijn de 7 

mails behandeld in de vergadering. De SR heeft de vraag gekregen of het probleem speelt op de 8 

eigen faculteit en of de SR een mening hierover wil vormen.  9 

 10 

Selectieve masters 11 

Uit de discussie die is gevoerd over selectieve masters is het volgende naar voren 12 

gekomen:  13 

 Selectieve masters spelen zowel bij de opleiding Geneeskunde als bij de opleiding 14 

Medische Informatiekunde niet.  15 

 De FSR FdG ziet graag dat de UvA niet de laatste is die begint met selectieve masters.   16 

 Geneeskunde heeft een selectieve bachelor, deze bachelor heeft bovendien een goed 17 

onderwijsrendement. Voor zover dit met selectieve masters te vergelijken valt, zouden 18 

selectieve masters een meerwaarde kunnen zijn voor het onderwijsrendement.  19 

Diversiteit in het curriculum 20 

Uit de discussie die is gevoerd over de diversiteit in het curriculum is het volgende naar 21 

voren gekomen: 22 

 Gender diversiteit zou in de studie Geneeskunde meer aandacht mogen krijgen.  23 

 Etnische diversiteit wordt goed behandeld in de studie Geneeskunde.  24 

 In de studie Geneeskunde wordt af en toe aandacht besteed aan alternatieve 25 

geneeswijzen. De SR is verdeeld over het belang van diversiteit in het curriculum.   26 

 De SR is onvoldoende op de hoogte van de diversiteit bij de opleiding Medische 27 

Informatiekunde. De klankbordgroep van Medische Informatiekunde zal hierover 28 

benaderd worden.  29 

11. Voorbespreken Maas Jan 

26 november heeft het DB een gesprek met Prof. dr. Heineman. De agenda voor dit gesprek 30 

is tijdens de PV besproken.  31 

Hieronder staan de agendapunten, met daaronder de eventuele toelichting van de SR-32 

leden.  33 

1. Epic 34 

In jaar 2 en 3 van de master hebben coassistenten op dit moment niet de juiste rechten 35 

in Epic.  36 

2. NZa document 37 



 

Pagina 4 ~ 4 

Notulen plenaire vergadering, 23 november 2015 

De SR zal vragen naar het moment waarop het NZa document verwacht kan worden, 1 

wat in grote lijnen de inhoud zal zijn van dit document en waar de SR op zou moeten 2 

letten.  3 

3. Kwartiermakersoverleg 4 

De SR zal navragen hoe de informatievoorziening zal gaan plaatsvinden en welke rol 5 

de SR hierin zal hebben.  6 

4. AMC-UvA overeenkomst 7 

De SR zal vragen naar de samenwerkingsovereenkomst van het  AMC met de UvA en of 8 

de fusie hier invloed op zal hebben.  9 

Navraag doen bij advocatenkantoor van Doorne staat niet op de agenda, omdat Raadslid Jim 10 

heeft gesproken met oud-raadsleden Onno en Daan. Uit dat gesprek is gebleken dat veel vragen 11 

die de SR heeft, ook door Daan en Onno zijn besproken met van Doorne. De notulen van het 12 

gesprek dat Daan en Onno hebben gehad met van Doorne, zijn doorgestuurd. Raadslid Lydia zal 13 

deze notulen doorsturen aan de hele Raad.   14 

12. WVTTK 

- De SR heeft hun Sinterkerstviering besproken 15 

13. Mededelingen & rondvraag 

- 25 november hebben Jade en Anna een faciliteitenoverleg. Inbreng hiervoor is 16 

welkom. Tijdens de vergadering is de catering op plein J aangedragen.  17 

- 14 december zal worden besloten of de PV van 21 december door zal gaan, de PV van 18 

28 december gaat niet door.  19 

14. Einde vergadering 

De vergadering is om 20.21u gesloten.  20 


