
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 29-03-2021

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig

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. 15 min Advies selectieregeling Oordeelsvormend

5 min Pauze

9. 25 min Advies facultair strategisch plan Oordeelsvormend

5 min Pauze

10. 15 min Testvision Beeldvormend

11. 1 min WVTTK Informerend

12. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

13. 3 min Rondvraag Informerend

14. 5 min Evaluatie PV Informerend

15. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

16. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

17. Einde vergadering Om 20.30 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 18:45 uur.

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

3. Post in/uit en afspraken
Er is geen post verzonden of ontvangen.

4. Notulen en actielijst
1. Niet

gedaan
Sarah 1. Floor Biemans mailen om werkplek te reserveren voor

Sophie.
1. Gedaan Sonja 1. Deadlines aanpassen: functieverdeling, introductieavond en

overdracht commissies.
Pien

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

1. Lopend Eline 1. Posters plein J/SR-kamer + digitale borden vervangen.

1. Lopend
2. Niet

gedaan

Evrim 1. Uitzoeken of maximale termijn benoeming decaan ook geldt
voor opleidingshoofden.

2. Almanak bijdrage MIKpunt schrijven.
DB

1. Gedaan
2. Gedaan

Iedereen 1. Verdeling hoofdstukken inwerkboek.
2. Inplannen datum commissie overdracht (voor inwerken).

De notulen van 22-03-2021 zullen volgende Plenaire Vergadering (PV) worden vastgesteld.

5. Updates
- Op 24 maart hebben Evrim en Sarah overlegd met Petra Habets en Saskia Peerdeman over

de casus Testvision. Zie hiervoor het agendapunt.

6. Mededelingen
- Pien: mail over AMC vergoeding die bij sommige van ons niet goed is gegaan, is verstuurd.

Het Dagelijks Bestuur (DB) is er mee bezig als dit niet snel wordt opgepakt.
- Sarah: volgende week maandag is het 2e Paasdag, er zal dan geen PV zijn.
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7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. Advies selectieregeling
Vorige week hebben wij een mening gevormd over de selectie regeling van de decentrale

selectie. Deze week bespreken we de adviesbrief die naar de commissie decentrale selectie

gestuurd zal worden.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er vragen over de adviesbrief?

- Tycho vindt dat het besluit van de raad er nog niet in terug te lezen is. Sonja

antwoordt dat ze deze ook nog niet expliciet heeft erbij heeft geschreven, ze wilde

eerst overleggen hoe we als raad willen adviseren.

- Parsa vraagt of we advies of stemrecht hebben? Sarah antwoordt dat we adviesrecht

hebben, maar als we negatief adviseren, moeten ze wel op ons advies reageren.

2. Zijn er vragen over de inhoud van de adviesbrief?

- Sarah benoemt dat de sociale ongelijkheid meer in de brief naar voren moet komen.

- Eline vult aan dat je de sociale ongelijk als onderbouwing moet gebruik voor waarom

wij een ander alternatief willen zien.

- Sarah vindt ook dat de toon in de brief harder mag zijn.

- Tycho benoemt dat de zin met de tekort aan mankracht onlogisch is; de zin is niet

juist geformuleerd en is nu een drogreden. Sophie vult aan dat we niet de reden van

de tekort aan mankracht hoeven te weten, de boodschap moet zijn dat er meer

mensen geregeld moeten worden.

3. Missen er dingen in de adviesbrief? Moet er iets gewijzigd worden in de adviesbrief?

- Sonja vraagt of we positief of negatief gaan adviseren? Sarah antwoordt dat het

advies negatief is, gezien we het niet eens zijn met het kijken naar de

VWO-overgangscijfers. Sophie vult aan dat als we positief adviseren er niks gaat

gebeuren met onze adviezen, daarom adviseren we ook negatief zodat ze gestuurd

worden om de problemen op te lossen.

- Eline benadrukt dat er een 3e selectiemoment moet worden toegevoegd.

- Sarah voegt toe dat de term ‘schaduwonderwijs’ onhandig is om te gebruiken, omdat

niet duidelijk gedefinieerd is wat schaduwonderwijs betekent. Onno geeft de
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suggestie om het te omschrijven als bijvoorbeeld ‘onderwijs aangeboden door

externe trainers’.

De adviesbrief wordt met de voorgestelde aanpassingen de volgende vergadering

besluitvormend besproken. De brief zal tevens langs de Raad van Advies gestuurd worden.

Vervolgens zal het met de Opleidingscommissie besproken worden.

9. Advies Facultair Strategisch Plan
Zoals al lange tijd bekend is heeft de opleiding een Facultair Strategisch Plan (FSP) gemaakt

voor de komende jaren.

Op 23 maart hebben wij een adviesaanvraag gekregen van Saskia Peerdeman en Hans

Romijn om officieel advies uit te brengen over het FSP. Vandaag gaan wij het

oordeelsvormend bespreken en de volgende keer gaan wij erover stemmen.

Op de vergadering van 22 februari hebben wij dit voor het laatst besproken. Toen waren er

wat onduidelijkheden over het plan, dus hieronder nog een aantal dingen die handig zijn te

beseffen voor het FSP:

- Het doel is het formuleren van een pad dat je als organisatie in wil gaan slaan. Het is

dus een leidraad voor de komende vijf jaar.

- Het is abstract, omdat zo’n dergelijk plan niet een uitkomst gestuurd plan is. Een

jaarplan zoals de SR maakt, is een plan waar je aan het einde gaat kijken wat je hebt

bereikt en een strategisch plan is een globale route die gevolgd wordt, maar waarvan

je ook kan afwijken waar dat nodig is.

- Per jaar wordt er bepaald welke doelen concreter gevolgd gaan worden. Binnen de

organisatie worden hier echt concrete doelen aan vastgebonden, deze worden echter

niet genoemd in het plan, dus het heeft geen zin om daar commentaar op te leveren.

- De doelgroep van het plan is de organisatie zelf en de Universiteit van Amsterdam

(UvA). Het is dus niet bedoeld voor de studenten. Dit is iets dat achter de schermen

gaat spelen.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

- Evrim vraagt of het FSP invulling moet geven aan het UvA instellingsplan? Sarah

antwoordt dat het in lijn moet liggen met instellingsplan, maar dat het niet 1 op 1

overgenomen hoeft te worden. Evrim vindt dat er duidelijker gemaakt mag worden

hoe het FSP bijdraagt aan instellingsplan.
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- Evrim vraagt of de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) ook voor ons inzichtelijk

zijn? Hij had ze graag willen inzien. Pien antwoordt dat we deze niet hebben, maar er

kan gekeken worden of we dit kunnen regelen. Pien gaat ervoor mailen.

- Eline betwijfelt wat we nog kunnen adviseren met adviesbrief. Gezien er al wordt

aangegeven dat veel niet te veranderen is, hoezo wordt er vanuit de opleiding dan

nog een adviesbrief verwacht? Sarah antwoordt dat inhoudelijke aanpassingen nog

wel mogelijk zijn, en dat de vraag is of het eens zijn met de doelstellingen.

2. Zijn er nog aanvullende punten die niet genoemd worden in het plan?

- Evrim mist het onderwerp duurzaamheid en hoe wij als faculteit bijdragen aan de

Green Path van de UvA, hij vindt het jammer dat dit er niet in staat.

- Sarah vindt het opmerkelijk dat het werkproces aangepast is o.b.v. het Programma

Onderwijs en Logistiek (POL) van de UvA. Sarah sluit aan bij de POL overleggen van

de faculteit, waar juist aangegeven is dat we niet altijd willen aanhaken op de UvA

POL, omdat het niet altijd handig is voor onze faculteit. Sommige dingen gaan bij ons

net iets anders dan bij de andere faculteiten.

3. Zijn er punten die niet duidelijk genoeg zijn?

- Evrim benoemt dat hij er tijd in wil stoppen om het aan te vechten. Voor hem is het

een harde nee als ze niks met duurzaamheid gaan doen. Hij heeft andere Facultaire

Studentenraden gevraagd of ze hun FSP willen delen ter inkijk.

- Onno benoemt dat het onduidelijk is of we advies of stemrecht hebben; in het

document staat dat het FSP gepresenteerd zal worden aan de College van Bestuur bij

positief advies.

Concluderend is de mening dat er meer aandacht aan duurzaamheid besteed moet worden,

de Engelse termen eruit moeten en de KPI’s getoond moeten worden.

Het FSP wordt volgende vergadering besluitvormend besproken, waarna een adviesbrief

geschreven zal worden. Sarah zal OZON nog mailen over het FSP.

10. Testvision
Dit inhoud van dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt niet gepubliceerd.

11. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.
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12. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

13. Rondvraag
Geen vragen.

14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

15. Nieuwe agendapunten
- OTgen + OTmi agenda vaststellen.
- Adviesbrieven: decentrale selectie en FSP.
- Medische Informatiekunde update.

16. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Marcel Fabriek mailen i.v.m. decentrale selectie regeling.

2. OZON mailen over FSP.
3. Floor Biemans mailen om werkplek te reserveren voor

Sophie.
Sonja

Pien 1. Mailen FSP: inzien KPI’s, duurzaamheid, waarom
werkproces aanpassing o.b.v. POL, Engelse woorden eruit.

Tycho

Parsa

Sophie

Onno

Wouter

Eline 1. Posters plein J/SR-kamer + digitale borden vervangen.

Evrim 1. Uitzoeken of maximale termijn benoeming decaan ook geldt
voor opleidingshoofden.

2. FSP andere FSR’en.
3. Almanak bijdrage MIKpunt schrijven.

DB

Iedereen 1. Updates van PV 29-3 bijwerken.
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17. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.00 uur.

Pagina 7 van 7
Notulen plenaire vergadering, 29-03-2021


