
 

 

Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

(020) 56 68 666 
studentenraad@amc.uva.nl 

studentenraad.nl/amc 

Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Updates 

6. Mededelingen & rondvraag 

7. Vaststellen agenda  

8. SR indeling na functie 

9. NZa document 

10. Rationele en methodologische commissie 

11. Bestuur en samenwerking advies  

12. Punten OTgen 

13. Profileringsfonds  

14. WVTTK  

15. Mededelingen & rondvraag 

16. Nieuwe agendapunten  

17. Einde vergadering  

 

U leest op dit moment de speciale kerstnotulen van de Studentenraad, deze notulen zijn 

minder officieel dan u wellicht gewend bent. De reden hiervoor is het naderende 

kerstfeest en de afwezigheid van de Ambtelijk Secretaris. In het nieuwe jaar zullen de 

notulen weer in de vertrouwde stijl worden geschreven.    

1. Opening 

De vergadering is om 18.30 uur geopend. OP TIJD! Het is werkelijk een wonder. Als we 1 

goed luisteren horen we engelengezang en trompetgeschal. Tevens een kerstliedje. Wat blijkt: 2 

Tobias Boerboom heeft Skyradio Christmas aan laten staan op zijn kamer. 3 

  

 

Speciale Kerstnotulen  
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Aanwezig Jim Determeijer, Lydia Schonewille, Jason Biemond, Jojanneke van Amesfoort, Arjen Meewisse, Remco Molenaar, 

Gabriëla Zoutkamp, Sina Alaeikhanehshir  

Afwezig Hester Westerink, Anna Visser, Jade van Megen 
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2. Post in/uit 

 Mail van CSR over profileringsfonds. Dit wordt geagendeerd.   1 

 Reclamemail van trainingsbureau over OER-trainingen. NB we krijgen OER-trainingen van 2 

TAQT uit het CSR budget 3 

 Mail van CSR of ze contact op mogen nemen met studieverenigingen. DB is akkoord; de rest 4 

gelukkig ook.  5 

3. Doorlopen actielijst 

Onderweg naar de actielijst blijkt dat de beamer met kerstreces is. Jim barst in huilen uit. 6 

Jason vindt het juist grappig. Sina maakt een slimme opmerking. Het beeld wordt scherper 7 

en scherper, we wachten in spanning af. Het lijkt even goed te gaan, maar helaas: we 8 

schakelen over op laptops. Voor buitenstaanders lijkt het alsof we een stel hipsters zijn die 9 

in een Starbucks aan hun startup werken. 10 

 11 

De actielijst is besproken. Dat dan weer wel. 12 

4. Vaststellen notulen  

De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld. Dit gaat lekker.  13 

5. Updates 

De updates zijn besproken. Tsjakka. Ad-hoc update: Jim weet niet hoe een muis werkt. De 14 

elektronische versie dan. 15 

6. Mededelingen & rondvraag 

 Lydia: De medezeggenschapsmonitor/ISO heeft om onze namen gevraagd. De CSR heeft dit 16 

doorgegeven.  17 

 Remco: Chris Ponsen (assessor MaGEN) en Claire Brederveld (CoRaad vz) schuiven om 18 

20.30u aan voor multilateraal master overleg.  19 

 Jim: Vraag aan de raad: moeten we ooit essays schrijven? Antwoorden: ja, professioneel 20 

gedrag en keuzevakken.  21 

 Jim: Jojanneke, wil jij mee naar de afspraak met van Trotsenburg over de 22 

mastervoorlichting. Jojanneke is erbij.  23 

 Jim: Willen we een OER-training? Arjen (in koor met zichzelf): JAAAAaaaaa (de kreet sterft 24 

langzaam uit).  25 

7. Vaststellen agenda  

‘Profileringsfonds’ wordt aan de agenda toegevoegd.  26 

8. SR indeling na functie  

Samenwerkingsovereenkomsten moeten goedgekeurd worden. Als we een andere indeling 27 

van de SRen willen dan die we nu hebben moeten we dat nu besluiten. 28 

 29 

De mogelijkheden zijn: 30 

1. Twee aparte SRen 31 

2. Twee aparte SRen met een CSR van VUmc en AMC 32 

3. Een gezamelijke SR met twee subcommissies VUmc en AMC 33 

 34 
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Raadslid Gabriela stelt een optie 1,5 voor: 2 aparte SRen die de vraagstukken die alleen 1 

betrekking hebben op facultair niveau zelfstandig behandelen, maar samen een gezamelijke 2 

vergadering kunnen beleggen. Zodra er vraagstukken zijn die faculteitsoverstijgend zijn (zowel 3 

AMC als VUmc) wordt er een gezamelijke vergadering belegd tussen de 2 fSR’en die hier een 4 

besluit over neemt. Het DB van de 2 facultaire raden voert overleg met de RvB van de alliantie 5 

AMC-VUmc (UMCA). 6 

 7 

De mening van de aanwezige raadsleden wordt gepeild. Er heerst onduidelijkheid of er 8 

onduidelijkheid heerst. Chaos alom. Er wordt besloten dat raadsleden Gabriela, Jason en Remco 9 

een voorstel uitwerken voor deze optie 1,5. Dit wordt op 4 januari voorgelegd aan de SR VUmc 10 

en daarna eventueel aan de RvB, Pien Beltman en Van Doorne advocaten. 11 

9. NZa document 

Raadslid Jason bespreekt het NZa document aan de hand van zijn powerpointpresentatie. Er 12 

heerst enig onbegrip over de juridische status van het document. Jason en Remco leggen uit dat 13 

het document geen juridische status heeft, het staat niet boven de wet en sluit geen rechten en 14 

plichten uit die de SR al heeft krachtens de geldende wetgeving. Indien er interessante punten 15 

in dit NZa document staan dan kunnen er aparte afspraken met de RvB gemaakt worden die op 16 

zichzelf natuurlijk wel rechtsgeldig zijn. 17 

 18 

Er heerst verwarring over het stuk over het dedicated schakeljaar (DSJ), waarin staat dat het 19 

streven is dat in 2018 1/3e van de AIOS worden aangenomen uit het DSJ. Raadslid Jojanneke 20 

geeft aan dat een ander document dit streven tegenspreekt. Ze zoekt uit hoe dit precies zit. 21 

10. Rationele en methodologische commissie  

Er wordt veel onderzoek gedaan naar medisch onderwijs. Hier maken we als SR nog weinig 22 

gebruik van. Het voorstel van raadslid Remco is om een commissie (Rationele & 23 

Methodologische Commissie (ReMCo)) op te richten die op regelmatige basis bij elkaar komt. 24 

Commissieleden presenteren in een journal club format (eventueel onder begeleiding van 25 

Tobias Boerboom) een paper over medisch onderwijs. Aansluitend besluiten we welke papers 26 

interessant & relevant zijn voor het AMC onderwijs en gebruiken we dit om de SR van input te 27 

voorzien. Bijvoorbeeld: als uit een paper blijkt dat 40% van de coassistenten depressieve 28 

kenmerken vertoont: wordt dit ook op het AMC in kaart gebracht? 29 

 30 

Een aantal raadsleden vinden dit een goed idee. Jim, Gabriela, Lydia, Sina, Jason en Arjen doen mee 31 

met Remco. De afwezigen (Jade, Anna en Hester) wordt ook gevraagd of ze mee willen doen. 32 

Jojanneke geniet af en toe van een heerlijk vrij avondje. 33 

 34 

Tot nader order heet deze groep de Rationele & Methodologische Commissie. Jojanneke spreekt 35 

als buitenstaander haar steun uit voor deze mooie naam. Remco is dolblij met de ReMCo. 36 

 37 

11. Bestuur en samenwerking advies  

Bij benoemingen van leden van bijvoorbeeld de RvT, RvB of de vicedecaan zal er om studenteninput 38 

gevraagd worden. Afhankelijk van onze rechten en plichten krachtens de wet hebben we hier 39 

adviesrecht op of kan de SR iemand afvaardigen naar de sollicitatiecommissie, maar niet allebei. 40 

In dat geval zou de SR namelijk adviesrecht hebben op een besluit wat een van zijn eigen leden 41 

voordraagt en dat zou krom zijn. 42 

 43 

Wat betreft de RvT zei deze vroeger vooral veel over de financiën, maar ze praten op veel niveaus, 44 

zoals divisiehoofden en afdelingshoofden. Daarom is de relevantie van RvT overleggen met de SR 45 

gegroeid. Marcel Levi zal de RvT vragen een afspraak met ons te maken. 46 
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 1 

De SR geeft aan voldoende geïnformeerd te zijn en geeft Jason, Jim en Lydia het mandaat om aan 2 

een conceptversie adviesbrief bestuursreglement & samenwerkingsovereenkomst te gaan 3 

werken. 4 

 5 

12. Punten OTgen 

Punten aangedragen door OTgen voor de vergadering des dages 6 januari 2016: 6 

 No shows van docenten: hoe hier mee om te gaan 7 

 Uitslag van de Sint enquete 8 

 Moslima’s in het vaardigheidsonderwijs: mogen moslima’s op religieuze gronden 9 

afzien van het onderzocht worden door het andere geslacht?  10 

 11 

Punten die wij aan willen dragen: 12 

 Mogelijkheden flexstuderen (pilot OCW) in de Geneeskundeopleiding. Dit punt wordt 13 

besproken op de PV van 4 januari. 14 

 Bacheloruitreiking 15 

 Rondvraag: status van pasjes waarmee studenten aanwezigheid tijdens colleges, 16 

tentamens, practica kunnen registreren? 17 

 Antwoordmodellen tentamens volgens schema CITO/CEVO: Voorzitter 18 

onderwijsontwikkeling is enthousiast en wil graag dat het ook in de huidige bachelor 19 

wordt ingevoerd en niet alleen de NBG. Vraag aan Ravesloot: mag het in het 20 

coordinatorenoverleg besproken worden? Strategie is om deze antwoordmodellen 21 

proberen te regelen: 22 

 in de NBG via de planningsgroepen en projectgroep onderwijsontwikkeling 23 

 in de huidige bachelor via het coordinatorenoverleg 24 

13. Profileringsfonds 

Als FSR leden structureel meer tijd aan de FSR besteden dan er voor staat (BV algemeen 25 

raadslid: er staat 10 uur voor maar besteedt er 12 uur aan) dan zou hier een extra 26 

vergoeding voor vrijgemaakt kunnen worden vanuit het profileringsfonds. 27 

 28 

Besloten wordt dat Lydia per mail rondvraagt of mensen structureel over hun uren heen 29 

gaan. Is dat zo, dan agenderen we het op een toekomstige vergadering (deadline voor CSR 30 

is eind januari). Is dat niet zo, dan is het antwoord aan de CSR dat wij tevreden zijn met 31 

onze huidige onkostenvergoeding. 32 

14. WVTTK 

Er is niets verder ter tafel gekomen.  33 

15. Mededelingen & rondvraag 

Lydia: Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.  34 

Iedereen: Aaaaah. 35 

Groepswerker Anna barst vanuit Ierland by proxy in huilen uit van ontroering.  36 

 37 

Arjen: We moeten studentleden aandragen voor de SoCo voor 2 studentleden ECMI (1Ba, 38 

1Ma). Arjen stuurt hierover een wervende mail rond.  39 

16. Nieuwe agendapunten 

 Voorbespreken OTgen dd 6 januari  40 
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 Sinterklaasenquête evaluatie 1 

 Conceptbrieven NZa en bestuursreglement & samenwerking 2 

 Indeling SR in de context van alliantie 3 

17. Einde vergadering 

De vergadering is om 20.33u gesloten.  4 


