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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. Bestuursregelement  

11. Alliantie  

12. Herkansingen in de zomervakantie 

13. WC krant  

14. WVTTK 

15. Mededelingen 

16. Rondvraag 

17. Sluiting  

1. Opening 

De vergadering is geopend door Onno om 18:34u.  1 

2. Post in/uit 

 10 februari is er een reactie van OS gekomen op de ideeën die de SR heeft 2 

aangedragen rondom de problemen met de vaccinatieroostering. OS was positief over 3 

en wil hier graag met de SR verder over praten. Gabriëla zal contact opnemen met OS.  4 

 11 februari is er te kennen gegeven dat OC MI een nieuw studentlid heeft  5 

 11 februari is er een mail binnengekomen van OS. OS wil een teambasedlearning 6 

sessie organiseren, hiervoor zijn 50-60 studenten nodig. OS heeft gevraagd of de PR 7 

studenten kan oproepen op bij de teambasedlearning sessie aanwezig te zijn.  8 
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 12 februari is er een mail binnengekomen van de CSR. Zij geven hierin te kennen dat 1 

er een brainstormsessie duurzaamheid van de UvA wordt georganiseerd. De SR is 2 

hiervoor uitgenodigd.  3 

 12 februari is het jaarverslag van de projectgroep professional performance 4 

binnengekomen.  5 

 12 februari is er een uitnodiging binnengekomen om 17 februari van 11.00-13.00u 6 

aanwezig te zijn bij de workshop digitale toets zalen. Ilse zal hierbij aanwezig zijn.  7 

 12 februari is er een mail binnengekomen van de IFMSA met een uitnodiging voor de 8 

ganglunch op 9 maart vanaf 12.00u.  9 

 13 februari is er een mail binnengekomen van de CSR over het bindend gaan worden 10 

van de mOER. Ilse zal hierover een vergaderstuk indienen.  11 

 14 februari heeft Stijn zijn definitieve versie van de brief arts en maatschappij 12 

opgestuurd. Prof. dr. Levi en Prof. dr. Heineman hebben 15 februari op deze brief 13 

gereageerd. Arts en maatschappij zal op de agenda komen te staan van het volgende 14 

overleg van de SR met de RvB.  15 

 15 februari is er een mail gekomen van Team Toetsen over de regels en richtlijnen 16 

van de master. Per 15 februari zijn de onvoldoende beoordeling coschappen en de 17 

cum laude regeling zijn vervangen voor dat wat er in de regels en richtlijnen staat. 18 

COMA zal dit punt verder oppakken.  19 

3. Doorlopen actielijst 

 Pien Beltman is uitgenodigd voor de PV van 23 februari, zij is dan echter afwezig. Pien 20 

Beltman heeft gevraagd om een mogelijk volgend moment. Onno zal haar vragen om 21 

dan 2 maart op de PV aanwezig te zijn.  22 

 Er is met Kim de Krom gesproken. Het definitieve informatieplan komt ter 23 

kennisgeving langs de SR.  24 

 Het reserveren van plein J tijdens de verkiezingsperiode is geregeld. Het punt dat er 25 

een borrel is en daarom plein J overdag niet te reserveren valt, wordt nog opgepakt.  26 

4. Vaststellen notulen 

De notulen zijn zonder wijzigingen goedgekeurd.  27 

5. Vaststellen agenda  

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.  28 

6. Update DB 

Het DB zou deze week vergaderen met Prof. dr. Heineman, dit is verzet naar volgende 29 

week.  30 

7. Update CSR 

Samenwerking met de VU en de HvA zou ernstige achteruitgang van UvA beurzen 31 

betekenen, dit komt doordat de beurzen voor VU en HvA-studenten lager liggen en men de 32 

hoogte van de beurzen van de VU over wil nemen. De CSR heeft instemmingsrecht op deze 33 

regeling.  34 
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Naast de achteruitgang in beurzen zou de samenwerking ook een verplichting tot het 1 

behalen van 12EC in je bestuursjaar betekenen. Een dergelijk beleid stimuleert niet de extra 2 

curriculaire activiteiten van studenten. De CSR zal zich hiermee bezig gaan houden. 3 

8. Update commissies  

- 4 

 5 

9. Punten PR update  

25 februari vanaf 18.30u wordt de SR informatie avond gehouden. Het is van belang dat 6 

masterleden hier ook bij aanwezig zijn.  7 

 8 

10. Bestuursreglement 

In dit vergaderstuk is de instemmingsbrief die Onno heeft geschreven, besproken.  9 

 Het kenmerk van de brief klopt niet. Het kenmerk moet gewijzigd worden in U.15.03 10 

 Bij punt 8.3.13. moet de eerste zin veranderd worden in ‘De Studentenraad heeft een 11 

dagelijks bestuur…’ 12 

 Bij de eerste zin van bijlage 1 dient het woord ‘vraagt’ nog toegevoegd te worden.  13 

 Punt 5.1.8. zal niet worden opgenomen in bijlage 1. Het gaat hier om de aanstelling 14 

van de opleidingsdirecteur, hier heeft de SR geen plaats in.  15 

De SR wil wel nog aan de RvB benoemen dat de SR in de sollicitatiecommissie zit voor 16 

de opleidingsdirecteur, maar dat dit niet is opgenomen in het bestuursreglement. Dit 17 

punt kan mondeling aan de RvB overgedragen worden en hoeft niet in de bijlage.  18 

 Bij punt 8.3.2 dient verduidelijkt te worden dat het hier gaat om masterstudenten 19 

geneeskunde.  20 

Ozon heeft aangestipt dat er ergens in het bestuursreglement een recht van de SR vervalt. 21 

De SR heeft dit punt zelf gemist bij het doorlezen van het bestuursreglement. Daan zal dit 22 

navragen bij Frank Bijvank.  23 

 24 

Tijdspad  25 

- Onno past de brief verder aan en stuurt het naar de RvA  26 

- In de PV van 23 februari zal de brief definitief worden gemaakt 27 

- Voor 25 februari zal de SR de brief aan de RvB sturen  28 

11. Alliantie  

Dit vergaderstuk is geschreven na een gesprek van Ilse met de dossierhouders alliantie van 29 

de FSR van de FNWI en de CSR. Tijdens de vergadering zijn de discussiepunten die in het 30 

vergaderstuk genoemd worden, besproken.  31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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Medezeggenschap 1 

 Vastleggen van rechten voor instemming met de bestuurlijke fusie 2 

De SR vindt het goed om dit punt te benoemen. Door de fusie zullen er veranderingen 3 

plaats vinden in het bestuur en het beleid van het AMC. Op dit moment staat alles wat 4 

er in de bachelor gaat gebeuren vast, maar voor de master staat het nog niet vast. De 5 

SR vindt het daarom goed om hier aandacht voor te vragen.  6 

Een SR-lid heeft hierop gereageerd dat er wel een harmonisatiewerkgroep is, deze 7 

heet nu weer dedicated schakeljaar werkgroep omdat de harmonisatie momenteel stil 8 

ligt, maar zij hebben inspraak. De SR vindt het goed om uit te zoeken in hoeverre 9 

zaken van de harmonisatiewerkgroep buiten de SR om kunnen gaan.  10 

 Duidelijkheid over het globale tijdspad vragen 11 

De SR wil dit punt niet benoemen. Er zijn al tijdspaden omtrent de bestuurlijke fusie 12 

bekend en in welke fasen de fusie zal gaan verlopen.  13 

 Contact onderhouden met FSR VUmc 14 

De SR vindt dit een goed punt en zal dit ook doen.  15 

 Voorwaarden stellen aan instemming  16 

Op dit moment wordt het DB goed op de hoogte gehouden door Pien Beltman en Prof. 17 

dr. Heineman. Er kan onderstreept worden dat de huidige gang van zaken prettig is en 18 

dat de SR hoopt dat dit in de toekomst zo blijft verlopen.  19 

 ‘Mogelijke vragen aan de RvB’ doorlopen, wijzigen en/of aanvullen 20 

Ilse zal de vragen die voortvloeien uit wat er op deze PV wordt besproken aanpassen.  21 

Bestuurlijke fusie  22 

 Argumentatie voor bestuurlijke fusie vragen 23 

Aan het begin van het raadsjaar heeft de SR een document gekregen waarin dit 24 

beschreven staat.  25 

 Duidelijkheid over totaalpakket vragen 26 

Hierop is vanuit het DB gereageerd dat het totaalpakket voor hen duidelijk is uit de 27 

gesprekken die het DB met prof. dr. Heineman en Pien Beltman heeft gehad. Het DB 28 

heeft wel gezegd dat de SR deze vraag zou kunnen stellen als de overige SR-leden 29 

graag nog extra argumentatie van Pien Beltman willen horen.  30 

 Adviesrecht claimen op takenpakket EN meervoudige benoeming 31 

De SR is het hiermee eens 32 

 Hoor recht claimen op specifieke kandidaat 33 

De SR is het hiermee eens  34 

 Informeren over de structuur van het gezamenlijk bestuur 35 

De SR vraagt zich rond dit punt bovenal af hoe het bestuur met een prodecaan eruit 36 

zal zien en wat voor instemming de SR hierop heeft.  37 

 38 

Visie op onderwijs 39 

 Vragen naar een visie op onderwijs, differentiatie etc. voor de komende tien jaar 40 

Dit staat in het document dat Vincent heeft doorgestuurd aan alle SR-leden ter 41 

informatie.  42 



 Facultaire Studentenraad 

studentenraad.nl/amc  ~  amc@studentenraad.nl 
 

Pagina 5 ~ 6 

Notulen plenaire vergadering, 16 februari 2015 

 Koppeling onderwijs-onderzoek bevragen 1 

Dit staat eveneens in het document dat Vincent heeft doorgestuurd verwoord.  2 

 Duidelijkheid harmonisatie masterfase eisen 3 

De SR vindt dit een goed punt.  4 

Tijdspad 5 

- Voor de PV van 26 februari stelt Ilse een vragenlijst op voor Pien Beltman 6 

- In de PV van 26 februari wordt de vragenlijst van Ilse kort geagendeerd  7 

12. Herkansingen in de zomervakantie 

In de huidige bachelor zijn de meeste herkansingen in de zomervakantie, behalve de 8 

herkansingen van het eerste en tweede blok. In de nieuwe bachelor wil men alle herkansingen 9 

in de zomervakantie aanbieden. De Bachelor Commissie heeft hierover gesproken, maar de 10 

meningen waren verdeeld, om deze reden is dit punt in de PV ter sprake gekomen.  11 

De volgende voor en nadelen zijn al in het vergaderstuk benoemd: 12 

 13 

Voordelen 14 

 Herkansingen in de zomervakantie verlagen de studiedruk door het jaar heen 15 

 Als de herkansingen in de zomervakantie plaatsvinden wordt de kans verhoogd dat 16 

studenten de andere blokken wel halen en niet steeds achter de feiten aanlopen 17 

 Als de herkansingen in de zomervakantie plaatsvinden worden studenten 18 

ontmoedigd om een herkansing te maken.  19 

Nadelen 20 

 De studiedruk wordt in de zomervakantie zeer hoog als alle herkansingen enkel in de 21 

zomervakantie plaatsvinden. Er zijn dan 6-9 herkansingen in ongeveer 5 weken tijd. 22 

 De stof is bij studenten verder weggezakt als zij pas in de zomer moeten herkansen, 23 

bij de blokken 1 is dit 8 maanden na het tentamen.  24 

 Er is één week minder vakantie door het jaar heen omdat deze herkansingsweek dan 25 

vervalt.  26 

Zowel op de voor, als op de nadelen zijn reacties gekomen vanuit de SR. Deze reacties worden 27 

hieronder beschreven:  28 

 29 

Reacties op de voordelen  30 

 De extrinsieke motivatie om harder te leren voor tentamens werkt alleen als er ook 31 

een stok achter de deur komt in de vorm van een BSA.  hierop is gereageerd dat er 32 

ook een BSA gaat komen. 33 

 Een extra voordeel die door één van de SR-leden is aangedragen, is dat de student 34 

wordt verlost van de druk om na het huidige tentamen nog een hertentamen te 35 

moeten leren en maken.  36 

 37 

 38 
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Reacties op de nadelen  1 

 De hele UvA heeft geen leerweek meer, dus het is logisch dat dit bij Geneeskunde ook 2 

komt te vervallen. Het alternatief voor herkansingen in de zomervakantie zou dan zijn 3 

dat de herkansingen in dezelfde week als het tentamen zullen vallen.  4 

 Studenten hoeven nooit alle 6-9 herkansingen te doen in de zomervakantie  5 

 Een extra nadeel die door één van de SR-leden is aangedragen, is dat de werkdruk 6 

voor de coördinatoren wordt verhoogt als zij in de zomer een herkansing moeten 7 

organiseren en deze binnen vier weken moeten hebben nagekeken.  8 

Nadat bovenstaande reacties gegeven zijn is er een inventarisatie geweest van de mening 9 

van de SR-leden. De meerderheid van de SR-leden is het eens met het voornemen om alle 10 

herkansingen in de zomervakantie te doen.  11 

 12 

13. WC krant  

De SR wil ‘de Passage’ verdere doorgang geven. De termijn wordt zes weken.  13 

 14 

Het plan wat in het vergaderstuk staat is goedgekeurd. Hieraan zijn nog de volgende 15 

punten toegevoegd: 16 

 Naast dat iedereen de wc-krant doorleest op spelling, taal en inhoud is het goed dat er 17 

ook twee of drie SR-leden zijn die dit als specifieke taak krijgen.  18 

 Er zal op een PV besproken worden wie de wc-kranten gaan ophangen, zodat niet 19 

steeds dezelfde mensen dit moeten doen.  20 

 Gabriëla zal de wc-krant op Facebook plaatsen en mailen aan alle studenten.  21 

14. WVTTK 

De SR heeft besloten om over het vinden van studenten voor de teambasedlearning sessie 22 

de OS terug te mailen, met dat de MFAS dit mogelijk efficiënter kan doen. In de mail aan OS zal 23 

de secretaris van de MFAS in de CC komen te staan.  24 

15. Mededelingen 

 Vanaf 23 februari zal Michel 8 weken coschappen lopen in Zaandam. Mogelijk zal hij 25 

deze weken afwezig zijn bij PV’s.  26 

 Op de vergadering van 19 januari is besloten om de PV van 9 maart te verzetten naar 27 

11 maart. Door afwezigheid AS op deze datum is besloten om de PV te verzetten naar 28 

10 maart, aansluitend aan de OWI-GEN vergadering.  29 

 De masterclass in Utrecht van ISO kan voor SR-leden vergoed worden.  30 

 Volgende week zal er weer een gesprek zijn met Albert Kok en Prof. dr. Prins over de 31 

maaltijdvergoeding van coassistenten.  32 

16. Rondvraag 

- 33 

17. Sluiting  

De vergadering is om 20:30u door Onno gesloten.  34 


