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Agenda 

1. Opening 

2. Leenstelsel 

3. Post in/uit 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen  

6. Update DB 

7. Update CSR 

8. Update commissies 

9. Punten PR-update  

10. WVTTK 

11. Mededelingen  

12. Belangrijke data  

13. Sluiting  

1. Opening 

De vergadering is om 19:00u door Onno geopend 1 

2. Leenstelsel  

De reden van dit vergaderpunt is dat er vanuit FSR’en veel is aangedrongen om te reageren 2 

op het leenstelsel.  3 

 4 

De SR heeft besloten om een mening te vormen over het leenstelsel, zodat deze 5 

uitgedragen kan worden mocht dat nodig zijn.  6 

 7 

Argumenten tegen het sociale leenstelsel: 8 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 27 oktober 2014 
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- Geneeskunde is een lange studie, dus dit leenstelsel treft ons financieel zwaarder 1 

dan andere studenten. Studenten gaan er door het sociale leenstelsel financieel 2 

sterk op achteruit waardoor de studie minder toegankelijk wordt.  3 

- Aangezien een student minder geld tot zijn beschikking heeft is er minder ruimte 4 

voor zelfontplooiing.  5 

- Het is kwalijk dat lenen op deze manier ‘normaal’ wordt. De enige oplossing is dan 6 

om van ouders geld te krijgen of heel hard te werken naast de studie. Echter naast 7 

coschappen werken is bijna niet mogelijk.  8 

- Mensen zien af van een master door het sociale leenstelsel  9 

- Op dit moment is de aflostermijn nog 35 jaar, maar de mogelijkheid bestaat dat de 10 

overheid hier ook steeds meer in gaat schuiven waardoor de eisen wel heel hoog 11 

worden voor studenten. Er heerst dus de vrees dat, na invoering van dit 12 

leenstelsel, de nu soepele voorwaarden met de tijd aangescherpt zullen worden.  13 

Argumenten voor het sociale leenstelsel: 14 

- Het geld gaat niet naar de studenten zelf, maar wel naar de opleiding dit komt 15 

behoud en verbetering ten goede.  16 

- Op het moment moet iedereen inleveren dus ook de studenten.  17 

- In Australië en Engeland is dit leenstelsel al toegepast. In deze landen is gebleken 18 

dat er niet minder mensen zijn die gaan studeren.  19 

- Een student moet wat over hebben voor zijn eigen studie. Dit vraagt om een 20 

cultuuromslag, maar deze valt te maken.  21 

- De aflostermijn is versoepeld, waardoor het afbetalen makkelijker wordt gemaakt  22 

- Geneeskunde heeft goede baangarantie, om deze reden worden 23 

geneeskundestudenten misschien wel minder getroffen.  24 

Volgend jaar zal het nieuwe leenstelsel ingevoerd worden, echter komende drie jaar is 25 

er nog geen kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De UvA wil geen extra geld investeren 26 

dus de studenten die in 2015 tot 2018 gaan studeren krijgen straks geen van beiden  27 

 28 

 Anna zal een worddocument maken met daarin d voors- en tegens vermeld en zij zal 29 

ook ventileren hoe het voor de geneeskundestudent zal zijn. Als dit worddocument besproken 30 

is in een PV zal er besloten worden of het een mail of brief wordt.  31 

 32 

3. Post in/uit 

 21 oktober heeft Vincent een mail gestuurde n.a.v. de mail van Kim de Crom over het 33 

ICT-platform waarin hij attendeert dat de bespreking bovenal over MI-zaken zal gaan. 34 

Bij dit overleg zal Onno aanwezig zijn. Onno en Vincent hebben al onderling overlegt.  35 

Een student in de stuurgroep ICT-onderwijs is een goed idee, hiervoor is Onno 36 

aangewezen. Anna stuurt een mail naar Kim de Crom dat zij over de zaken aangaande 37 

het ICT-onderwijs Onno kan mailen. 38 

 27 oktober is er een mail binnengekomen van Dr. Verheijck. Het CVB deelt mee dat 1 39 

mei geen feestdag meer is. 40 

 27 oktober is er een mail binnengekomen van FSR FMG met een reactie over het 41 

leenstelsel 42 
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 27 oktober is er een mail binnengekomen van de CSR. De UvA wil FSR’en enkel nog 1 

inspraak geven op deel A van de MOER. De CSR vraagt nu al wat FSR’en hiervan vinden, 2 

over twee weken zal dit uitgebreid op de PV komen waarbij de discussiepunten van de 3 

CSR worden voorgelegd 4 

 27 oktober is er een mail binnengekomen van Sabine de voorzitter van de MFAS, hierin 5 

vertelt zij dat de SR de volgende ganglunch mag organiseren. Gabriëla zal Sabine 6 

hierover mailen.  7 

4. Doorlopen actielijst 

- 8 

5. Vaststellen notulen 

-  9 

6. Vaststellen agenda 

- 10 

7. Update DB 

- 11 

8. Update CSR 

Prof. Dr. Levi heeft over de BSA gezegd dat hij dit voor geneeskunde niet voor zich ziet. De 12 

UvA heeft echter een prestatieafspraak waar de BSA in staat, de UvA zal dit willen nakomen en 13 

dus komt de BSA er gewoon. 14 

De SR kan wel pleiten dat hij voor de faculteit geneeskunde hetzelfde wil als de FGW heeft, 15 

waarbij er randvoorwaarden aan de BSA gesteld kunnen worden.  16 

 17 

9. Update commissies  

Commissie Faciliteiten  18 

-In de FACO update werd het MI-deel gemist, terwijl juist MI veel problemen heeft rondom 19 

faciliteiten. Anna had begrepen dat MI naar haar toe zou komen om overkoepelende dossiers te 20 

bespreken. Dit zal gaan plaatsvinden.  21 

 22 

10. Punten PR update  

Er is een mail binnengekomen van Jesper Voskamp. Er zal afgestapt worden van 23 

blackboard en overgegaan worden op student.uva.nl/gnk. Gabriëla zal hierover een 24 

vergaderstuk maken, iedereen moet zich voorbereiden door de site te bekijken.  25 

 26 

11. WVTTK  

De sinterklaasenquête 27 

De commissies moeten de enquêtes van vorig jaar bekijken, nieuwe vragen maken en 28 

vragen aanpassen ook met de nieuwe bachelor in het achterhoofd. Nu kan er getest worden wat 29 

studenten vinden.  30 
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 1 

De actielijst voor de sinterklaasenquête is terug te vinden op de drive  2 

 3 

12. Mededelingen 

- 4 

13. Belangrijke data 

 24/25/26 oktober LMSO congres  5 

 30 oktober Prof. Heineman  6 

14. Sluiting  

De vergadering is om 21:42u door Onno gesloten 7 


