
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 28-06-2021

Aanwezige
raadsleden

Sarah Lutterman, Sonja Yona, Pien van Putten, Parsa Alibakshi, Sophie Noordzij, Onno Smeulders,
Wouter Meijer, Eline Alofs, Evrim Hotamis

Afwezig Tycho De Greve

Gast

Notulist Özgü Varan

Agenda
1. Opening Om 18:45 uur

2. 5 min Puntje persoonlijk Update

3. 2 min Post in/uit en afspraken Informerend

4. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

5. 5 min Updates Update

6. 1 min Mededelingen Informerend

7. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

8. 10 min OTmi-SR voorbereiden Voorbereiden

9. 10 min Kaderbrief Amsterdam UMC Besluitvormend

10. 15 min NPO gelden Oordeelsvormend

11. 15 min Vertegenwoordiging van MI in de raad Oordeelsvormend

12. 10 min Pauze

13. 10 min Jaarverslag Oordeelsvormend

14. 5 min Voorgenomen besluit juridische fusie Beeldvormend

15. 1 min WVTTK Informerend

16. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

17. 3 min Rondvraag Informerend

18. 5 min Evaluatie PV Informerend

19. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

20. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

21. Einde vergadering Om 20.35 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 18:45 uur. Tycho is afwezig en machtigt Onno.

2. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

3. Post in/uit en afspraken
Wij de adviesbrieven betreffende de Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de bachelor
en master Geneeskunde naar de Raad van Bestuur (RvB) gestuurd.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Gedaan
3. Gedaan
4. Gedaan

Sarah 1. Vorige notulen + agenda versturen naar OTmi.
2. SR 21-22 uitnodigen voor OTmi-SR.
3. Kaderbrief mist concrete punten voor onderwijs →

bespreken met Larissa Heideman, Edward Pasman,
aankaarten Saskia Peerdeman.

4. Schrijven adviesbrief kaderbrief.
Sonja

1. Gedaan
2. Niet

gedaan

Pien 1. OER adviesbrieven GNK versturen naar RvB.
2. Hotze Lont mailen over OER regeling bachelorstudenten

Curius+.
Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

1. Gedaan Eline 1. Datumprikker versturen: uit eten met SR.

Evrim

1. Gedaan DB 1. Bespreken MI kiesdistrict met Saskia Peerdeman.

Iedereen

De notulen van 21-06-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Evrim was aanwezig op de Plenaire Vergadering (PV) van de Centrale Studentenraad (CSR)

op 21-06-2021. Hier is besproken om de Universiteit van Amsterdam (UvA) aan te raden
alternatieven voor fysiek onderwijs aan te bieden, wanneer het door onvoorziene
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omstandigheden niet mogelijk is voor studenten om nu nog naar Amsterdam te komen.
Daarnaast is het functieprofiel van de CDO en het Studentstatuut besproken, en willen ze de
brief over mental health als open brief aan bieden.

- Wouter was aanwezig bij de evaluatie van AV jaar 1. Dit is de eerste jaar dat de herziene AV-1
draait. Studenten vonden het fijn dat er veel structuur zat in het wetenschappelijk verslag,
met een goede opbouw. De AV spreekuren werden ook gewaardeerd. De communicatie
vanuit docenten en coördinatoren was heel duidelijk, met goede communicatie over o.a.
deadlines. De leerdoelen waren scherp geformuleerd en kwamen goed terug in het
materiaal. De opdrachten over museum Vrolijk werden gewaardeerd. Aankomend jaar wordt
gestart met een nieuwe vorm van scorion die overzichtelijker zou moeten zijn voor
studenten. Het voelde voor de studenten alsof de opdrachten verschillend werden
beoordeeld (bepaalde docenten zijn veel strenger), dit gold vooral voor het ethiek
(humanoria) deel. De coördinatoren zijn van plan om met CEBE te kijken naar de cijfers, en
of deze significant verschillen tussen docenten (dus bekijken of specifieke docenten te streng
of te relaxed zijn). Hiermee gaan ze volgend jaar proberen de studentmentoren beter op te
leiden om goede en eerlijke feedback (en cijfers) te geven (jaar 1 AV opdrachten worden
door een studentmentor beoordeeld). Meestal waren de beoordelingscriteria wel duidelijk,
maar een mogelijk verbeterpunt zou zijn om voorbeelden te geven (bijv. tijdens een
werkgroep een voorbeeld van op verwacht bespreken, een van boven verwacht, en een van
onder). Zo zouden beoordelingscriteria (die best abstract zijn) inzichtelijker kunnen worden
voor studenten. De AV toets werd niet positief ontvangen - het was net na de eindtoets van
WDD en in het begin van RA (beiden pittige blokken, weinig tijd om ervoor te leren), en het
werd niet als leerzaam ervaren. Het blijkt nog steeds dat recidivisten niet actief bezig zijn
met AV, een redelijk deel van ze geeft minimaal inzet en een deel levert überhaupt geen
opdrachten in. De coördinatoren gaan even spreken met de AV mentoren van recidivist
groepen om duidelijk te maken precies wat er gebeurt. Nu krijg je een AV cijfer, maar het
eindcijfer in SIS is AVV of NAV - dus een student streeft gewoon voor een 5.5, er is geen reden
om voor een 9 te gaan omdat het dezelfde opbrengst geeft als een 5.5. Hier is niet direct een
oplossing voor, AV mag alleen een AVV of NAV als eindcijfer geven met de huidige regels. Of
ze het willen omzetten tot cijfers is nog niet duidelijk, dit heeft bijv. consequenties voor de
cum laude regeling. Er wordt een document gemaakt waarbij duidelijker wordt gemaakt
wanneer je een bezwaar voor de beoordeling van je AV opdracht kunt indienen.
De AV coördinatoren zetten zich duidelijk in voor beter AV onderwijs. Er is enorme
verbetering t.o.v. vorig jaar (bijv. rapportcijfers zijn hoger).

- Wouter was aanwezig bij de evaluatie van PO jaar 1, 2, en 3.
In jaar 1 waren studenten heel positief over PO, met waardering van de studentmentoren en
hun bereikbaarheid en advies (zeker tijdens corona). De speciële anamnese werden goed
beoordeeld. Verbeterpunten zijn dat er te veel opdrachten waren voor zelfevaluatie (zoals
SWOT analyses elke maand maken), het werd zo gewoon een copy paste opdracht. Niemand
verandert zo veel elke maand, het zou beter zijn om dit maar 2-3x per jaar te doen.
In jaar 2 waren de pluspunten dat de mentor laagdrempelig benaderbaar was, actieve
deelname werd gestimuleerd tijdens mentorlessen, communicatie over o.a. deadlines was
duidelijk, en er was goede feedback op opdrachten. De opdrachten van patiënt en zorg
werden goed beoordeeld, en beter dan vorig jaar. Verbeterpunten zijn dat opdrachten
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concreter kunnen zijn, en dat het discussieforum niet heel goed werd beheerd.
In jaar 3 waren de pluspunten de bereikbaarheid van de mentoren en de kwaliteit van de
mentorgesprekken.
De keuzeopdracht en PO 3.2 (de professional en omgaan met kwetsbare patiënten
(wilsonbekwame patienten)) werden goed beoordeeld.
Een verbeterpunt zou zijn om een max aantal woorden de koppelen aan elk opdracht. Veel
studenten zagen de nut van de PO opdrachten niet. Er is meer behoefte om eigen
professionele ontwikkeling te bespreken.
PO zou een evaluatiesysteem kunnen gebruiken zoals op AV bij het FNWI, waarbij je je eigen
opdrachten ook moet beoordelen zodat de docent kan zien wat jij zelf van je werk vindt.
De PO spreekuren zullen in het rooster worden gezet.

- Wouter was aanwezig bij de evaluatie van BAM 1.5. Er waren weer weinig responsen op de
evaluatie enquête. In het algemeen waren studenten zeer ontevreden over deze vak, de
rapportcijfer was zeer laag (4.8, vergeleken met 7.2 vorig jaar). Dit komt deels doordat er
veel zelfstudie was, met weinig contactonderwijs. Het vak was moeilijker dan verwacht. De
opkomst bij colleges was laag, weinig studenten waren aanwezig bij contactonderwijs. Een
reden hiervoor was dat de colleges van laag kwaliteit waren (aldus de studenten). Het
onderwijs was totaal niet activerend (cijfer 1.7), de colleges werken niet voor studenten.
Meer werkcolleges, of een ander meer activerende vorm van contactonderwijs is nodig. De
colleges zoals nu worden gegeven werken niet. Live colleges werken ook beter dan
kennisclips, doordat ze mogelijkheid geven om vragen te stellen. De logica toets was te lang,
de wiskunde toets te moeilijk. Er was heel veel ontevredenheid onder studenten. Het dictaat
onderdeel van het vak werd als te moeilijk ervaren, het was ook niet duidelijk wat moest
worden gedaan. Het had dus weinig toegevoegde waarde.

6. Mededelingen
Geen.

7. Vaststellen agenda
Na het agendapunt ‘OTmi-SR voorbereiden’ zal het agendapunt ‘Juridische fusie’ volgen, dan
de ‘NPO gelden’, waarna de pauze zal zijn.

8. OTmi-SR voorbereiden
Woensdag 30 juni hebben we van 14.00-14.30 OT-MI SR vergadering. Vandaag gaan we de

voorbereidingsstukken doornemen zodat we optimaal voorbereid zijn.

Agenda:

1. Vertegenwoordiging van MI in de raad

2. CurCuom

3. E-health lab
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9. Voorgenomen besluit juridische fusie
Middels dit vergaderstuk zal de raad geïnformeerd worden over de vorderingen betreffende
de juridische fusie. Hier is het een en ander in veranderd. Het is handig om het nu alvast
beeldvormend te bespreken, zodat er geen onduidelijkheden zijn. De definitieve
adviesaanvraag volgt nog.

In de brief wordt beschreven dat de juridische fusie vertraging oploopt doordat er nog

steeds geen kabinet is. De RvB heeft besloten om alsnog nu wel al de adviesaanvraag in gang

te zetten om de juridische fusie af te ronden als de wetswijziging er doorheen is.

Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- Evrim vraagt wat de status is met betrekking tothet gezamenlijke SR reglement?

Sarah antwoordt dat we dat nog niet weten, de adviesaanvraag komt nog onze kant

op. Waarschijnlijk komt de aanvraag precies tijdens ons zomerreces.

- Evrim vraagt wat we dan gaan doen; komt er een spoed PV of gaan we het per mail

afhandelen? Sarah antwoordt dat we dat t.z.t. zullen bekijken.

10. Kaderbrief Amsterdam UMC
De vorige keer hebben we besproken dat we ons eigenlijk niet geroepen voelen om

inhoudelijk te reageren op de kaderbrief, omdat er niets over onderwijs of de faculteit in

staat.

Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- Evrim benoemt dat de kaderbrief van de UvA 83 paginas lang is waarbij elke punt

onderbouwd wordt, kunnen niet passief agressief suggereren dat ze de UvA

kaderbrief als voorbeeld moeten nemen? Sarah vindt dat het niet aan ons is om een

oplossing aan te dragen voor hun probleem. Evrim vindt het hinderlijk dat we steeds

informatie middels powerpoint slides ontvangen, hij wil  een getypt document met

onderbouwingen en doelen. In hoeverre kunnen we ze hiernaar verwijzen? Sarah

vraagt zich af hoe we dat zouden kunnen verwoorden. Evrim antwoordt dat we het

eventueel informeel kunnen opbrengen bij een overleg? Onno vindt dat we het prima

in de kaderbrief kunnen benoemen. Je zou het kunnen formuleren als ‘we zien graag

een uitgebreidere onderbouwing, we zien een discrepantie met andere faculteiten.

Als inhoudelijke suggestie voorbeeld kan de UvA kaderbrief als voorbeeld worden

genomen’.
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2. Zijn er nog taaltechnische opmerkingen?

- Onno vindt dat het stukje ‘verbazing uitspreken over de inhoud van de brief’ beter

verwoorden kan verworden; het wordt verandert in ‘is ontstemd over de inhoud van

de brief’.

Samenvattend zal de regel ‘verbazing uitspreken over’ aangepast worden in ‘is ontstemd

over’, en zal een verwijzing naar UvA kaderbrief als voorbeeld worden toegevoegd. De SR

stemt over de volgende motie:

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde keurt de adviesbrief

betreffende de kaderbrief 2022 van het Amsterdam UMC goed.”

Met tien stemmen voor wordt de motie aangenomen. DB zal Hans Romijn informeel op de

hoogte brengen en Pien zal de adviesbrief naar de RvB sturen.

11. NPO gelden
Vanwege de coronaschade die studenten hebben opgelopen is er door de overheid geld

vrijgemaakt om te investeren in studenten. Dit zijn de NPO gelden. De faculteiten moeten

hier elk een gespecificeerd plan voor schrijven. Hier zit nogal wat haast achter, de faculteit

heeft maar een maand ongeveer. Vandaar dat we dit nu op de PV bespreken

Er zijn drie documenten. De eerste is een algemene uitleg over de NPO gelden geschreven

door de UvA. De tweede en derde zijn uitwerkingen van onze faculteit. Vrijdag hebben Evrim

en Sarah een afspraak gehad met Saskia Peerdeman, Albert Kok en Hanneke Lips om de

verdeling van het geld te bespreken. Naar aanleiding hiervan zullen er nog aanpassingen

doorgevoerd worden. De definitieve versie met onze opmerkingen verwerkt, krijgen we

maandag. De huidige documenten zijn dus nog niet definitief!

Geld wachttijd verkorting

Het AMC en ACTA krijgen extra geld om de wachttijd, die door COVID extra lang is geworden,

in te korten. Vanwege deze reden zijn er twee uitwerkingen door onze faculteit. Hier hebben

wij instemmingsrecht op. Het idee is om allereerst te investeren in de uitbreiding van de

capaciteit van de Interne Geneeskunde. Met de verhoogde instroom in de nieuwe master zit

er bij dit coschap het knelpunt. Het idee is om de capaciteit te verhogen door plekken bij

Cordaan te creëren (waar ook een pilot voor is gedaan). Voor nu zal er extra geïnvesteerd

worden om deze plekken snel te realiseren en als deze gelden aflopen, dan zal het binnen de

reguliere begroting vallen.
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Het tweede idee is het uitbreiden van de mogelijkheden tot het volgen van niet-klinisch

keuzeonderwijs. Bijvoorbeeld: keuzestage bij zorgverzekeraar, bij NGO’s, besturen van

zorginstellingen, etc. Evrim en Sarah hebben aangegeven dat we niet kunnen zeggen of er

vanuit de studenten genoeg animo voor zal zijn. Daarnaast hebben Evrim en Sarah

commentaar gegeven op de verwoording van de definitie. Allereerst staat keuzeonderwijs in

jaar 1 geprogrammeerd, i.p.v. in jaar 3. Daarnaast moet er aan het einde van het stuk tekst

staan dat de individuele wachttijd van studenten 8 weken langer is als ze er niet voor kiezen

om keuzeonderwijs in jaar 1 te volgen (dus omgekeerd met wat er nu staat). Saskia gaf aan

dit aan te passen.

Het derde plan dat beschreven staat is pro memori. Dit plan zal aangedragen worden als een

van de andere plannen afgewezen worden.

Evrim en Sarah hebben opgebracht of het een idee is om de plek van het keuzeonderwijs in

het curriculum te herzien (dus van jaar 1 naar jaar 3) als studenten met dit aanbod nog

steeds niet kiezen voor niet-klinisch keuzeonderwijs. Saskia was hier echter pertinent op

tegen.

Geld algemene NPO gelden

Voor de reguliere NPO gelden zijn een aantal ideeën:

- Extra introductie tweedejaars (Twintro)

- Workshops vitaliteit en welzijn (soort MPV) voor bachelorstudenten van MI en GEN

- Buddysyteem voor jaar 1 en twee van geneeskunde

- Mentoraat MI uitbreiden

- Extra studieadviseur voor GEN en MI

- Remedieringscursussen voor MI studenten voor wiskunde en academisch schrijven

- E-learnings voor het vaardighedenonderwijs van geneeskunde

De faculteit gaat ook inzetten op een extra studentenpsycholoog, maar gaat er vanuit dat dit

centraal vanuit UvA komt doordat er op centraal niveau meer budget voor psychologen

komt. We hebben geen instemmingsrecht over de algemene NPO gelden, we kunnen wel

meedenken.

Vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen over een van de documenten?

- Evrim vertelt ter infodat de COR tegen het algemene/centrale plan van de NPO

gelden heeft gestemd, omdat er naar hun mening te weinig geld naar

studentenwelzijn gaat. Ze willen meer budget voor studentenpsychologen.
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2. Wil iemand iets kwijt over het algemene document van de UvA? Nee.

3. Wat vinden we van de besteding voor de wachttijd? Moet er iets anders? Nee.

4. Wat vinden we van de besteding van de reguliere gelden? Moet er iets anders?

- Evrim vraagt zich af of MPV toegevoegd moet worden? Wat voor meerwaarde

hebben de cursussen? Voorheen waren de cursussen gekoppeld aan een weekendje

weg, waardoor studenten het ook als een leuk uitje zagen. Hebben alleen de

cursussen (zonder het weekendje weg) meerwaarde voor  het vitale welzijn van de

student? Eline vindt dat de oude vorm niet nuttig was, omdat er  te veel geld naar

onnozele dingen ging op het weekend weg. Tijdens de lezingen en workshops werd

er ook gesproken over keuzes maken van welke richtingen je op kunt gaan.

Studenten vonden het fijn om meer te horen over keuzebegeleiding en burn outs. Ze

is geen voorstander van de oude vorm, maar is wel voor het verwerken van de kern

in symposia. Wellicht kan er een symposium dag georganiseerd worden over

vitaliteit? Eline denkt dat het nut heeft voor masterstudenten, maar twijfelt over het

aanbieden van deze cursussen aan bachelorstudenten. Zij zitten in een andere

levensfase, waarbij de vraagstukken misschien nog te vroeg zijn. Sophie denkt dat

het wel nut heeft om het voor de  bachelor aan te bieden, zodat ze inkijkje kunnen

krijgen. Wellicht kan het voor 3e jaars bachelorstudenten worden aangeboden. Zo

krijgen ze inzicht en informatie over dat er medisch meer kan dan alleen dokter

worden. Sommige studenten hebben geen goed beeld van de artsenwereld en

stoppen na het eerste coschap, vanwege de andere verwachtingen. Ook met het oog

op de wachttijd van anderhalf jaar is het waardevol om eerder te informeren.

Het DB zal onze mening terugkoppelen aan de faculteit.

12. Vertegenwoordiging van MI in de raad
Vorige PV is er een kiesdistrict voor MI besproken met de raad. Het DB is naar aanleiding van

dit agendapunt naar Saskia Peerdeman gegaan en dit voorgelegd bij een informeel overleg.

Saskia snapte het probleem volledig en gaat kijken of voor komend jaar (dus de korte

termijn) een raadsassistent financieel mogelijk is. Ze laat het weten.

Bij de lange termijn oplossing vindt Saskia een kiesdistrict ook een hele goede oplossing en

dan het liefst 2 MI’ers. Eentje afsnoepen bij de bachelor lijst en er 1 bijnemen. Dit heeft

natuurlijk ook financiële gevolgen vanuit de faculteit en vanuit de UvA.

Daarnaast is zij het er ook mee eens dat het OTmi kan helpen met een cultuurverandering

binnen MI, qua voorlichting en beeld van de SR.
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Daarom is het de bedoeling dat wij nu een standpunt gaan innemen wat betreft kiesdistrict

en hoe OTmi hiermee moet/kan helpen.

Vragen:

Oordeelsvormend:

1) Kiesdistrict ja/nee?

- Sonja: voor, MI is onderdeel van de faculteit, we hebben adequate representatie

nodig.

- Onno, Tycho, Parsa, Evrim, Wouter, Sophie, Eline, Pien en Sarah: voor.

2) Invulling kiesdistrict?

- Evrim: 1tje ten koste van bachelor. Niet per se een extra plek voor SR-lid nodig, maar

als het komt, geen problemen ermee.

- Wouter: 1 of 2 MI leden, geen oordeel over, kan prima ten koste van bachelor gaan.

- Sophie/Sarah/Pien/Parsa: als geld er is, maak er het vrij voor ook een extra lid.

Zowel 1 van de bachelor afsnoepen en 1 extra lid. Pien denkt dat een 2e MI lid ook

fijn is om mee te sparren.

- Onno en Tycho: voor verdeling naar het aantal studenten. Voor 1 MI’er als

vervanging van bachelor lid, tegen 2 MI-leden.

- Eline heeft geen mening.

Samenvattend neigt de mening naar 1 lid van bachelor af om MI kiesdistrict te vullen, als er

geld is voor 1 extra SR lid, dan zouden er 2 MI-leden in het kiesdistrict kunnen.

Reacties:

- Evrim is tegen 2 leden vanuit MI; als je naar verhouding MI studenten en GNK

studenten kijkt, weegt een MI stem zwaarder t.o.v. die van GNK gezien een MI lid

minder studenten vertegenwoordigt dan een vertegenwoordiger voor GNK.

- Pien is het er mee eens, maar vindt niet dat het opweegt tegen de kennis die je in de

raad zou hebben met meerdere MI’ers in een faculteitsraad.

- Evrim benoemt dat de faculteitsraad representatief moet zijn voor de studenten. Hij

is voor een MI’er in de SR als vertegenwoordiger/afgevaardigde, maar de

argumenten voor pleiten eerder voor een MI’er als OC lid dan SR lid. De OC heeft als

taak inhoudelijk met MI bezig te zijn. Als het echt gaat om SR zaken, is het gek om

meer MI inspraak te hebben. Hij vindt dat we naar rato moeten verdelen, waarbij 1

MI-lid representatiever is. We moeten ervoor waken dat we niet een mini OC binnen

de SR oprichten. Onno is het hier mee eens, de argumenten voor 2 MI leden komen
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niet voort uit dat het de juiste afspiegeling is van studenten, maar uit dat er te weinig

representatie van MI is. De SR is een afspiegeling van de faculteit; de OC specifiek van

MI.

Na de discussie is de mening dat voor de kiesdistrict MI er 1 persoon afgesnoept zou moeten

worden van de bachelor. De SR stemt over de volgende motie:

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor een apart

kiesdistrict voor MI met zetelverdeling: 6 bachelor geneeskunde, 3 master geneeskunde, 1

MI’er.”

Met 9 stemmen voor en 1 tegen wordt de motie aangenomen. We zullen ons standpunt

verkondigen bij het OTmi en DB zal het met Hans Romijn en Saskia Peerdeman bespreken.

13. Jaarverslag
Eerste versie van het jaarplan is af. Nu gaan we kijken of we stukken missen, moeten

aanpassen of verwijderen

Vragen:.

1. Zijn er nog beeldvormende vragen? Nee.

2. Missen wij nog stukjes / kopjes?

- Wouter: honours & CDW/CSW.

- Eline: corona & onderwijs

- Sarah: heropening van de faculteit en onze bijdrage aan mental health (filmpjes).

- Sarah zal de COVID stukken schrijven.

De aanpassingen en op- of aanmerkingen zullen verwerkt worden  in de nieuwe versie van

het jaarplan. 12 juli moet de nieuwe versie af zijn en dan gaan we het weer op de PV

bespreken.

14. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

15. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

16. Rondvraag
Geen.

Pagina 10 van 11
Notulen plenaire vergadering, 28-06-2021



17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

18. Nieuwe agendapunten
- OTmi-SR evalueren.
- OTgen-SR agenda .

19. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Adviesbrief kaderbrief aanpassen.

2. Input NPO gelden terug mailen: vitaliteit voor bachelor en
master.

3. Reminder aan Evrim: CSB mail.
Sonja

Pien 1. Adviesbrief kaderbrief versturen RvB.
2. Aanpassen MI kiesdistrict agendapunt.
3. Hotze Lont mailen over OER regeling bachelorstudenten

Curius+.
Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline

Evrim

DB

Iedereen

20. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.15 uur.
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