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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. Aanmeldapp MI  

9. OER Bachelor Geneeskunde  

10. Infomarkt Epicurus  

11. Toetsplan Epicurus  

12. Begrotingscyclus 

13. OER Master Geneeskunde  

14. WVTTK  

15. Mededelingen & rondvraag 

16. Nieuwe agendapunten 

17. Einde vergadering  

1. Opening 

De vergadering is om 18.30 uur geopend door Jim.  1 

2. Post in/uit 

Post in/uit is behandeld.  2 

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen.  3 

4. Vaststellen notulen  

De notulen zijn goedgekeurd.  4 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 25 april 2016  

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

Remco Molenaar, Anna Visser, Gabriëla Zoutkamp, Sina Alaeikhanehshir  

Afwezig Hester Westerink 

Gast - 

Notulist Remco Molenaar 
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5. Updates 

De updates zijn besproken.  1 

6. Mededelingen & rondvraag 

 Dinsdag 17 mei zal er een brainstormsessie zijn met de Studentenraden van het AMC 2 

en het VUmc en de aankomende Studentenraden. Voorafgaand zal er een korte PV 3 

gehouden worden van 17.00-18.00u op de VU.  4 

7. Vaststellen agenda  

De agenda is vastgesteld. In de WVTTK zal ‘herkansing 1.1’ besproken worden.  5 

8. Aanmeldapp MI  

Het OTmi wil graag de aanmeldapp voor tentamens doorzetten. De bedoeling is dat 6 

studenten zich zowel voor de eerste kans, als voor het hertentamen aanmelden. De SR stond 7 

hier niet positief tegenover en heeft dit in het vorige OTmi-overleg besproken. De SR is hierdoor 8 

echter niet tot andere inzichten gekomen. In deze vergadering is definitief besloten dat de SR 9 

tegen de aanmeldapp vindt en ervoor wil pleiten dat studenten zowel voor de eerste kans als 10 

voor het hertentamen automatisch worden aangemeld.  11 

Raadslid Remco heeft aangedragen dat de SR 2007-2008 bij Karin Salverda, destijds een 12 

medewerker van OS, voor elkaar heeft gekregen dat alle studenten Geneeskunde automatisch 13 

voor hun eerste kans worden aangemeld. Remco adviseert de SR om de notulen betreffende 14 

deze wijziging erbij te zoeken, zodat de SR op de hoogte is van de argumenten die destijds 15 

hebben geleid tot het positief besluiten over het automatisch aanmelden van studenten.   16 

9. OER Bachelor Geneeskunde 

De SR en de OC zijn het onderling eens over de punten die in de OER aangepakt zouden 17 

moeten worden.  18 

 19 

Na bovenstaande constatering, zijn nog enkele punten uit de OER van de bachelor 20 

Geneeskunde aangehaald:  21 

- Bij de aanwezige raadsleden heerst er verwarring over de artikelen 3.2.7 en 4.1.5, de 22 

SR zal hier verder navraag naar doen.  23 

- Raadslid Jason pleit voor een pilot automatisch aanmelden voor hertentamens. Ten 24 

aanzien van dit punt vraagt raadslid Remco zich af hoeveel studenten een beroep doen 25 

op de hardheidsclausule. Mocht het een gering aantal studenten betreffen (<5% van de 26 

studenten die het tentamen maken), dan staat dit zijns inziens niet in verhouding tot 27 

het aantal te verwachten no-shows bij een automatische aanmelding. Bovendien 28 

draagt het zelf aanmelden voor hertentamens volgens hem bij aan de eigen 29 

verantwoordelijkheid van een student. Het vergeten aanmelden voor een hertentamen 30 

is een leermoment voor de student. Hierop is vanuit de Raad gereageerd dat elke 31 

student die een hertentamenkans mist, een gemiste kans heeft ten aanzien van het 32 

studierendement. Uiteindelijk zal dit kunnen leiden tot meer werk dan wanneer 33 

studenten automatisch aangemeld worden.  34 

Na bovenstaande discussie heeft de SR besloten om eerst de cijfers op te vragen 35 

van de beroepen op de hardheidsclausule en het percentage studenten dat wel 36 

verwacht wordt het hertentamen te maken, maar die niet bij de eerste 37 

hertentamenkans ook daadwerkelijk het hertentamen maken. Een oordeel over het 38 

wel of niet pleiten voor een pilot automatisch aanmelden voor hertentamens zal de 39 

volgende PV worden genomen.  40 

- Raadslid Gabriëla stelt voor dat studenten i.p.v. een bedrag betalen voor het inzien van 41 

hun tentamen eventueel een klein bedrag ‘borg’ zouden kunnen betalen als zij inzage 42 

vragen in hun tentamen, als de studenten inderdaad op komen dagen bij het 43 

ophaalmoment / de nabespreking, zou deze ‘borg’ terugbetaald kunnen worden. 44 

Vanuit de Studentenraad is hier positief op gereageerd.  45 
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10. Infomarkt Epicurus  

De SR besluit hetzelfde concept als op het MFAStival in te zetten. 1 

11. Toetsplan Epicurus 

Prof. dr. Ravesloot en Prof. dr. van Bavel zullen worden uitgenodigd voor de PV van 9 mei 2 

aanstaande. Dit gesprek zal de PV voorafgaand aan de PV van 9 mei worden voorbereid.  3 

 4 

Raadslid Gabriëla heeft aangedragen dat de SR het beter tot een geschil kan laten komen 5 

geïnitieerd door het faculteitsbestuur dan tot een geschil geïnitieerd door de Studentenraad 6 

zelf, omdat in het tweede geval er alleen naar procedurele fouten wordt gekeken, terwijl er in 7 

het eerste geval ook inhoudelijk wordt ingegaan op de zaak. 8 

12. Begrotingscyclus 

Er wordt gesproken over advies- dan wel instemmingsrecht op de kaderbrief. Raadslid 9 

Jade beargumenteert dat de kaderbrief ook onderwijs omvat, hetzij op een abstract niveau, en 10 

dat er in de toekomst mogelijk concretere onderwijsbegrotingen in komen. Met het oog daarop 11 

is het beter om instemmingsrecht te bepleiten. 12 

 13 

Raadslid Remco stelt voor om instemmingsrecht op het onderwijsgedeelte van de kaderbrief te 14 

bedingen. Is er geen onderwijsgedeelte (zoals nu), dan hebben we geen instemmingsrecht. 15 

Komt er in de toekomst wel een onderwijsgedeelte, dan krijgen we automatisch 16 

instemmingsrecht. Raadslid Jim werpt op dat dat de RvB mogelijk weerhoudt om in onderwijs 17 

te investeren op de kaderbrief. 18 

 19 

Raadslid Lydia stelt voor dat alle raadsleden die het vergaderstuk Begrotingsscyclus nog 20 

niet gelezen hebben dit zo spoedig mogelijk doen en de komende 2 dagen opmerkingen 21 

plaatsen. Op donderdag gaat de brief naar de afdeling Finance & Control. 22 

13. OER Master Geneeskunde 

Het commentaar van de RvA wordt besproken en verwerkt in het document. 23 

14. WVTTK 

Herkansing 1.1 24 

De SR heeft besloten om de extra herkansing van 1.1 op 5 augustus te plannen  25 

 26 

RvA opmerkingen OER MI, internationaliseringsbrief en collegezalenbrief 27 

Alle opmerkingen van de RvA zullen binnen de verschillende commissies worden 28 

besproken.  29 

15. Mededelingen & rondvraag 

Jim is met de andere voorzitters bij de rector magnificus langs geweest om het te hebben 30 

over de rol van de medezeggenschap op verschillende faculteiten. Het is de bedoeling dat dit 31 

tweejaarlijks zal gaan plaatsvinden.  32 

16. Nieuwe agendapunten  

- OERen 33 

- Voorbereiding gesprek toetsplan Epicurus  34 

- Internationalisering 35 

- Collegezalen 36 

- Medische bibliotheek  37 

 38 
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17. Einde vergadering 

De vergadering is om 20.48u gesloten door Jim.   1 


