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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen PV 1 september  

5. Vaststellen agenda  

6. Update DB 

7. Update CSR 

8. Update commissies 

9. Punten PR-update  

10. WVTTK 

11. Mededelingen 

12. Rondvraag 

13. Sluiting  

1. Opening 

De vergadering is door Onno geopend om 19.12u. 1 

 2 

2. Post in/uit 

 2 juni is de Studentenraad namens de RvB en de kwartiermakers van de thema’s 3 

Oncologie en Vrouw-kindcentrum (VKC) op de hoogte gesteld van de rapportages 4 

opgesteld door de kwartiermakers. 5 

 7 juni is er een uitnodiging binnengekomen voor de masterclass ‘A child with a brain 6 

tumor’ door Daphne Haas-Kogan op 11 juni van 9.30-11.30u in kamer 133, afdeling 7 

Radiologie.  8 

 8 juni is er een uitnodiging binnengekomen van OTGEN voor een ‘housewarming’ met 9 

hapje en drankje op 19 juni van 16.00-18.00u op K0-217.  10 

 8 juni is er een verzoek gekomen van de CSR om de stemlaptops terug naar CREA te 11 

brengen.  12 
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 8 juni is er ter kennisgeving een mail binnengekomen van de CSR met het advies over 1 

de benoemingsprocedure van Collegeleden.  2 

Daan voegt toe: Dennis van Velzen van de CSR vraagt of iemand van 13.00-14.00u wil 3 

helpen met de startdag. Daan stuurt de mail door.  4 

3. Doorlopen actielijst 

 Onno zal een volgende keer met prof. dr. Levi praten over een afgevaardigde. 5 

 Er moet nog met prof. dr. Heineman overlegd worden over de mogelijkheid 6 

dit in de laatste week van augustus te doen. 7 

 Gabriella heeft geen update op facebook gezet. Dit gaat ze voor volgende 8 

week doen. 9 

4. Vaststellen notulen 

 Heel punt 11 moet worden gecensureerd. 10 

 11 

De notulen zijn onder voorbehoud goed gekeurd. 12 

5. Vaststellen agenda  

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld  13 

6. Update DB 

Er zijn een aantal FSR’en die instemmingsrecht op de begroting hebben gekregen. Bij de FSR 14 

AMC-UvA wil Prof. dr. Heineman dat er 2 - 3 studenten inzage krijgen en dat deze een 15 

geheimhoudingsverklaring tekenen, omdat het een ziekenhuisbegroting betreft. Het lijkt hem 16 

nuttig dat per 1 september de medezeggenschap met Frida van den Maagdenberg meedenkt en 17 

praat over de begroting. De FSR AMC-UvA lijkt het echter lastig dat niet de hele Studentenraad 18 

mee mag kijken.  19 

7. Update CSR 

CSB is een formeel orgaan die de uitslag vast moet stellen, dit gebeurt om 16u. Dit moet 20 

openbaar gebeuren, maar het is ongebruikelijk om daar als kandidaat bij te zijn. Dit is mede 21 

omdat de officiële bekendmaking pas om 17:45 die dag plaatsvindt. 22 

8. Update commissies  

JVT bijeenkomst: er zijn een aantal vragen uit de radiologietoets  van de stationstoets gehaald. 23 

Ook wordt de normering van een aantal vragen aangepast. Er wordt nog doorgepraat over hoe 24 

dit in de komende jaren voorkomen kan worden. 25 

9. Punten PR update  

- 26 

10. Huisartsen co-schap  

De faculteit AMC-UvA is op dit moment afhankelijk van de zelfgeregelde plaatsen bij de co-schap 27 

huisartsgeneeskunde. 1/3e tot de helft van de coassistenten regelt nu zijn huisartsstage zelf. 28 

Daarom is dit een goed moment om huisartsstage in het buitenland te promoten. De 29 

coassistenten worden aangezet om zelf hun huisartsstage te regelen, dan zou dit ook in het 30 

buitenland kunnen. 31 
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Een bekend tegenargument is dat het moeilijk is om de kwaliteit van het co-schap te kunnen 1 

waarborgen. Hier valt tegenin te brengen dat het waarborgen van de kwaliteit van de 2 

coschappen in Nederland ook te betwijfelen valt, aangezien men zijn stage zelf mag regelen. 3 

Daarbij draagt het bij voor de KPI internationalisering. 4 

 5 

Stijl zal dit plan informeel bespreken met Sander Corssmit en Paul van Trotsenburg. 6 

 7 

11. Alliantie  

De RvB is van plan nog in dit raadsjaar de eerste instemmingsaanvraag met betrekking tot de 8 

alliantie toe te sturen. Er is op dit moment dus nog een mogelijkheid om eventuele vragen te 9 

stellen. De Studentenraad geeft aan op dit moment onvoldoende voorbereid te zijn op dit 10 

vergaderstuk.   11 

 12 

Het overleg betreffende de alliantie met Rien de Vos en de OCGEN studentleden begint om 13 

20.15u. 14 

 15 

De centrale gedachte achter de medische professie is dat als je iets veel doet, je er beter in 16 

wordt, aldus Rien de Vos. Door middel van de fusie bundelt men de patientstromen waardoor er 17 

betere zorg geleverd kan worden in gespecialiseerde centra.  18 

 19 

Rien de Vos presenteert het concept ‘Harvard aan de Amstel’; een topcentrum voor patientzorg, 20 

onderzoek en onderwijs. Dit is een campus die uit twee locaties bestaat, namelijk de Boelelaan 21 

en Meibergdreef. Over 15 jaar zal dit ambitieuze profiel pas af zijn.  22 

 23 

De Bachelor zit vast aan de Universiteit en niet aan het ziekenhuis. De Universiteiten gaan niet 24 

fuseren, maar de ziekenhuizen wel. Welke consequenties heeft dit voor de opleidingen? 25 

Rien de Vos stelt dat het winstgevend zou zijn voor beide opleidingen als het afzonderlijke 26 

curicula zijn, waar wel bruggen tussen gebouwd worden. Deze bruggen kunnen bijvoorbeeld 27 

zijn: internationalilsering, summerschool, schakeljaren, etc. Met de jaren zal de samenwerking 28 

tussen de opleidingen intensiever worden. 29 

 30 

Daarnaast wil Rien de Vos dat de centra zich sociaal-maatschappelijk verantwoord opstellen; 31 

als universiteit wil je ook wat voor de stad betekenen. 32 

 33 

De Studentenraad stipt aan dat beide locaties niet centraal in Amsterdam liggen, en er eventueel 34 

nagedacht moet worden over een derde, centrale locatie voor het vervullen van de sociaal-35 

maatschappelijke ambities, zoals bijvoorbeeld public health poli’s, informatiebijeenkomsten, 36 

ect. De hoop dat de faculteiten meer studentgevoel teweeg zullen brengen wordt uitgesproken. 37 

 38 

Daarnaast wordt het H2LS concept in twijfel getrokken. Dit is grotendeels gericht op jonge 39 

studenten die nog niet zeker zijn van hun keuze, hierna volgt een pre-master. De Studentenraad 40 

is ervan overtuigd dat het merendeel van de geneeskundestudenten erg zeker weet dat zij arts 41 

willen worden en dat daarmee dit programma niet erg aantrekkelijk is. 42 

 43 

Er wordt besproken dat het waardevol is om twee verschillende curricula te hebben. Het 44 

huidige curriculum op de UvA stimuleert studenten om het heft in eigen handen te nemen en 45 

assertief met hun eigen opleiding aan de slag te gaan. Dit is waardevol en moet in stand 46 

gehouden worden, maar werkt voor een bepaalde slag mensen wellicht minder goed.   47 

 48 
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De Studentenraad bespreekt dat communicatie een belangrijk onderwerp is. Wanneer er mooie 1 

keuzemogelijkheden ontwikkeld worden, maar de communicatie hierover onvoldoende is zal 2 

het weinig effectief zijn om mee te excelleren als centrum. 3 

 4 

Rien de Vos sluit de brainstorm af en geeft aan voor de zomer opnieuw in gesprek te willen over 5 

dit onderwerp. 6 

 7 

Rien de Vos verlaat de kamer om 21.25. 8 

12. WVTTK 

- 9 

13. Mededelingen  

Daan sprak Tetje Timmermans; zij liet vallen dat zij ervan uit gaat dat iedereen zal 10 

instemmen. Er is echter nog geen instemmingsverzoek binnen. Daan heeft laten weten dat de 11 

FSR AMC-UvA op dit moment nog niet van plan is in te stemmen.  12 

14. Rondvraag 

- 13 

15. Sluiting   

De vergadering is om 21.34u door Onno gesloten 14 


