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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Update DB 

6. Update CSR 

7. Update commissies 

8. Punten PR-update  

9. Evaluaties SR 

10. WVTTK 

11. Mededelingen / rondvraag 

12. Belangrijke data 

13. Sluiting  

1. Opening 

 De vergadering is 18:34u door Onno geopend  1 

2. Post in/uit 

 30 oktober is er een mail binnengekomen van FSR FMG over het beleidsplan. Dit is op 2 

de server na te lezen. 3 

 30 oktober is er een mail binnengekomen van de CSR over het dossier catering Eurest 4 

van de CSR, in 2016 zal het contract van de CSR met Eurest verlopen. De CSR wil een 5 

brainstorm organiseren waarbij er van iedere FSR één afgevaardigde wordt 6 

uitgenodigd. Momenteel heeft FSR geneeskunde nog niet te maken met Eurest, maar 7 

het contract met Albron vervalt daarom is het goed te kijken wat de voors en tegens 8 

van Eurest zijn. Commissie faciliteiten zal dit op zich nemen.  9 

 3 november is er een mail binnengekomen van de CSR 3 model OER bestanden die op 10 

googledrive staan en zij met de SR gedeeld hebben. Een ieder van de SR moet hier 11 

even naar kijken. Daan en Ilse zijn hier dossierhouder van.  12 
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Aanwezig Onno Baur (voorzitter), Daan Zilver, Anna Zwanenburg, Gabriëla Zoutkamp, Heela Yousufzai, Stijn de Jonge (later), 

Ilse Blomberg, Twan van Velzen 

Afwezig Michel Klaver, Vincent Stangenberger  

Gast - 

Notulist Hester Westerink 
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3. Doorlopen actielijst 

Vorig week is het actiepunt voor Anna over het leenstelsel niet op de actielijst gekomen. 1 

Dit zal er nu wel op gezet worden. Anna zal zodra zij de mening over het leenstelsel op papier 2 

heeft staan dit doorsturen aan de SR-leden.  3 

4. Vaststellen notulen 

- 4 

5. Update DB 

Er is allereerst een overleg geweest van Onno met Prof. dr. Ravesloot en daarna is er nog 5 

een gesprek geweest van het DB met Prof. dr. Oostra. In de werkgroepen voor de 6 

bachelorherziening zitten op dit moment nog geen studenten. Prof. dr. Ravesloot is akkoord met 7 

het wel inzetten van studenten in de werkgroepen, hier moet door de SR alleen nog officieel een 8 

brief over geschreven worden.  9 

Prof. dr. Oostra heeft aangegeven dat PE’s zich gepasseerd voelen. Hierover is een overleg 10 

geweest met dr. Linthorst en drs. Fabriek, zij hebben nooit de mogelijkheid gehad om een eigen 11 

plek te kiezen in werkgroepen.  12 

6. Update CSR 

Bij het schrijven van de update was het instemmingsverzoek voor model OER nog niet 13 

binnen, dit is inmiddels wel het geval. Dit valt na te lezen op de drive. 14 

 15 

07-11-2014 is er een GV met de Centrale Ondernemings Raad (COR) over het 16 

instemmingsverzoek op de herziende versie van het instellingsplan. Er is nu al te zien dat er 17 

niks gedaan is aan de breekpunten van de CSR, daarom is er besloten om voor de GV een GOV te 18 

houden om toezeggingen te krijgen, hier is de CSR op dit moment veel mee bezig.  19 

 20 

Als reactie op het gedeelte ‘Facultair Strategisch Plan’ is er vanuit de SR vertelt dat in een 21 

overleg met Prof. dr. Heineman en Pien Beltman is gepraat over het tijdspad op het AMC. Zij 22 

zien niet dat het plan al op 1 januari zal ingaan.  23 

7. Update commissies  

Commissie Medische Informatiekunde 24 

Vanuit de SR kwam de vraag wat er wordt bedoeld met dat de JVT van MI taken van de SR 25 

zal overnemen. Hierop is gereageerd dat de JVT van MI overkoepelende zaken zal gaan regelen 26 

die de SR nu nog voor MI doet omdat er geen JVT is.  27 

 28 

Vanuit de SR kwam tevens de vraag wat er wordt bedoeld met een permanente 29 

afgevaardigde van MI in de SR. Bij dit punt is verduidelijkt dat het fijn zou zijn als er 30 

gewaarborgd wordt dat er altijd een MI-studentlid in de SR vertegenwoordigd zal zijn. Hierover 31 

komt nog een vergaderstuk.  32 

8. Punten PR update  

Er is gevraagd naar wanneer de kleren van de SR-leden binnen zullen komen. Gabriëla 33 

heeft toegezegd dit op de PR-lijst te zetten. Gabriëla gaat naar de winkel om kleding uit te 34 

zoeken, wie dit wil mag mee.  35 
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9. Evaluaties SR 

Ter verduidelijking op de vragen is verteld dat de uitkomst van de evaluatie bovenal van 1 

persoonlijk belang is. De uitkomsten van de evaluatie zullen anoniem zijn en enkel gedeeld 2 

worden met hen die dat aangaan.  3 

Daan koppelt naar eigen inzicht de uitkomsten terug.  4 

 5 

Als aanvulling op de vragen is er vanuit de SR gekomen dat er ook expliciet naar de 6 

functies gevraagd moet worden. Het is belangrijk dat hierin ook nagevraagd wordt of er 7 

situaties zijn die een belemmering vormen voor het goed uitvoeren van de desbetreffende 8 

functie.  9 

 10 

Er is besloten dat bij de STARR-vragen maar één voorbeeld gegeven hoeft te worden in 11 

plaats van twee.  12 

 13 

Een ieder dient zich thuis voor te bereiden op het evaluatiegesprek door de vragen door te 14 

lezen en er al over na te denken.  15 

 16 

Vanuit het DB is de vraag gekomen hoe zij geëvalueerd zouden kunnen worden. Vanuit de 17 

SR is hierop geantwoord dat het fijn kan zijn om een externe blik te hebben. Het vragen van 18 

medewerking van Frank Bijvank van de RvA is hierbij aangedragen.  19 

Wat de rest van de SR van het DB vindt zouden deze personen eventueel als daar behoefte 20 

aan is ook samen kunnen bespreken bijvoorbeeld na een PV.  21 

 22 

Daan kan zelf kiezen wie hem mag evalueren. Deze persoon wordt aan de overige SR-leden 23 

bekend gemaakt. Bij opmerkingen over Daan kan dit worden vertelt tegen de persoon die Daan 24 

evalueert zodat dit vervolgens anoniem bij Daan terecht kan komen.   25 

 26 

 27 

10. WVTTK 

De ganglunch zal 18 november gehouden worden van 12.00-13.00u. Gabriëla zal zich 28 

bezighouden met de hapjes en zij zal anderen aanspreken als ze verdere hulp nodig heeft. Anna 29 

zal de gang de datum doormailen. Heela zoekt uit hoe de ganglunch betaald wordt.  30 

11. Mededelingen/rondvraag 

- De notulen van de vergadering met OWI-GEN van 22 oktober zijn vastgesteld. Hierbij 31 

zijn de volgende wijzigingen nog door de SR aangedragen: 32 

o Bij commissie Master moet er duidelijker komen te staan dat het invoeren 33 

van een voldoende/goed-systeem een mogelijkheid is. Zoals het er nu staat 34 

lijkt het alsof het al definitief besloten is. 35 

o Bij commissie Faciliteiten staat er nu dat er bij het ingaan van de nieuwe 36 

bachelor meer aandacht zal zijn voor faciliteiten, dit moet echter niet zo 37 

verwoord worden. De nieuwe bachelor is een aanleiding om de faciliteiten te 38 

verbeteren.  39 

Christiaan Ponsen is aangesteld als OWI-GENstudentlid voor onbepaalde tijd.  40 
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 1 

Stijn en Daan zullen met elkaar in overleg over een mogelijk teamuitje.  2 

12. Belangrijke data 

 Cobo CSR 5-11-14 3 

 NVMO congres 6/7-11-14 4 

13. Sluiting  

De vergadering is om 20:30u door Onno gesloten 5 


