
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 04-04-2022

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Jarno de Haas, George In der Maur

Afwezig Dita Bolluyt, Roos van Rhijn, Dafne Umans, Stan de Ronde

Gast

Notulist Anne Sturkenboom

Agenda
1. 5 min Puntje persoonlijk Update

Opening Om 18:50 uur

2. 2 min Post in/uit en afspraken Informerend

3. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

4. 1 min Mededelingen Informerend

5. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

6. 15 min Zomerplan Besluitvormend

7. 10 min Updates Update

8. 5 min DB update Update

15 min Pauze

9. 15 min Beroep op juridische ondersteuning Besluitvormend

10. 15 min Update taskforces Evalueren

11. 20 min Decentrale selectie Besluitvormend

12. 1 min WVTTK Informerend

13. 10 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 20:55 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Aniek opent de vergadering om 18:16 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- Hans van Goudover heeft een reactie op onze brief verzoek om juridische ondersteuning met

kenmerk 22.02.067 gestuurd.

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat mailen naar Hans betreffende de kerstpakketten
2. gaat de agenda van het Albert/Saskia/Hanneke/SR-overleg opsturen
3. gaat voor volgende vergadering vragen waar het OTgen/SR-overleg
gaat plaatsvinden ivm de grootte van het lokaal

1. nog niet
2. gedaan
3. nog niet

Stan 1. gaat een poster/informatiesheet maken voor de enquêteresultaten 1. onbekend

Tosca 1. gaat (samen met Mario Maas) kijken naar andere mogelijkheden voor
het zomerplan
2. gaat een profiel maken voor de studentambassadeurs en de
ombudsco vragen of deze een ambassadeur zou willen zijn en na
goedkeuren van het profiel door de werkgroep gaat de SR de
ambassadeurs werven
3. gaat de vragen over kwaliteitsgelden opsturen naar Albert, Saskia en
Hanneke
4. schrijft de brief over de decentrale selectie
5. gaat de Diversity Commitment delen op de sociale media en contact
opnemen met de Diversity Office
6. gaat de brief herbenoeming voorzitter RvT opsturen

1. gedaan
2. nog niet
3. gedaan
4. gedaan
5. nog niet
6. gedaan

Tim

Jarno 1. gaat naar het taaltechnische aspect van de brief herbenoeming

voorzitter RvT kijken

1. gedaan

Dita 1. 1.
2.

Roos 1. 1.
2.

George

Dafne 1. 1.
2.
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Anne 1. 1.
2.

DB 1. Er zal bij volgende Hans/Saskia overleg gevraagd worden of de
notulen van deze overleggen op de site gepubliceerd mogen worden

1. nog niet

Iedereen 1.
2.

1.
2.
3.

De notulen van 28-03-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
- Stan machtigt Tim

5. Vaststellen agenda
Zomerplan zal op een ander moment besproken worden.

6. Updates
- Op 01-04-2022 heeft Tosca een Gemeenschappelijke Vergadering (GV) van de Centrale

Studentenraad (CSR) bijgewoond. Er is besproken dat de GV heel slecht is geïnformeerd over
het feit dat binnengasthuis met de verbouwing van de universitaire bibliotheek over budget
zou gaan. Afgelopen week heeft de GV pas te horen gekregen dat binnengasthuis 10 miljoen
over budget gaat, terwijl al veel langer bekend was dat het meer zou gaan kosten dan
begroot. Verder is het tijdspad voor de kaderbrief voorgelegd aan de GV, hierbij geen
bijzonderheden.

7. DB update
Er is geen update mondeling toegelicht.

8. Beroep op juridische ondersteuning
N.a.v. onze adviesbrief hebben we een notitie ontvangen, gestuurd door de Raad van Bestuur
(RvB). Tijdens eerdere PV’s is er besloten een jurist in te schakelen. Nu hebben we een brief
ontvangen waarin we worden gevraagd te wachten met het inschakelen van deze jurist
totdat we de notitie (10.1) hebben gelezen (10.2).

De SR heeft nog geen notitie ontvangen van de opleiding. De SR mag de jurist pas
inschakelen, na de notitie te hebben gelezen. Tosca geeft aan dat ze de notitie best wel lezen,
maar dat ze vrij zeker is dat ze een jurist wil inschakelen. Aniek is bezig met Daniëlle bezig is
met het intakeformulier en de concreetheid van de vragen aan de jurist.

Volgende week zullen we de notitie bespreken. Tosca gaat hiervoor mailen.
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Pauze

18:35 uur aanvang pauze

18:40 uur herstart vergadering

9. Update taskforces
In ons jaarplan hebben we veel overkoepelende plannen. Deze plannen en de uitvoering
hiervan vallen onder de verantwoordelijkheid van de Taskforces. Tijdens de PV van
01-11-2021 werden de taskforces samengesteld.
We hebben tijdens de samenstelling van de Taskforces besloten om iedere zoveel weken een

evaluatie te doen van hoe ver we zijn met onze plannen. Dit hebben we besloten omdat we

vinden dat de Taskforces onze belangrijkste punten en plannen behartigen. Hiervoor willen

we een overzicht maken van de stand van zaken en lopende plannen van iedere taskforce.

Taskforce Wie Stand van zaken

Mentale Gezondheid Aniek -  Dita
- Dafne

Niet veel gebeurd m.u.v. project vitaliteit

Diversiteit Dafne -
Tosca - Dita

Commitment geschreven, kennis gemaakt
met diversity student officers, bezig met
genderneutrale WC’s, werkgroep social
safety

Toekomstbeeld als arts Dita - Roos

Student & Wetenschap Jarno Dit onderwerp is toegevoegd in de
nieuwsbrief aan alle studenten & heeft
gestaan in het Faculteitsblad Emphasis.

Duurzaamheid Tosca - Stan
- Tim

Deelgenomen aan planetary health

Internationalisering Dafne -
Jarno

Jarno, zal met het stoppen van Tobia, Dafne
ondersteunen waar nodig en kan.

Toekomstbeeld als arts heeft geen update gezien door de afwezigheid van Roos en Dita.
Duurzaamheid zou ook beter kunnen. Jarno gaat vragen aan Tobia of er dingen zijn die
overgedragen moeten worden wat betreft internationalisering. Tosca geeft aan dat ze het fijn
zou vinden als Stan of Tim kartrekker worden van Taskforce Duurzaamheid. Aniek geeft aan
dat ze nog een afspraak gaat plannen met Robert Hulsman wat betreft mentale gezondheid.
Tosca oppert dat Aniek ook nog Irene de Graaf kan berichten, zij is hier druk mee bezig.
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10. Decentrale selectie
De Studentenraad is gevraagd informeel advies te geven over de procedure decentrale
selectie 2023-2024. Het doel van de selectie is om op een zo eerlijk mogelijke manier de
meest geschikte kandidaten te vinden, dus de vraag is in hoeverre de voorliggende
procedure hieraan voldoet.
Afgelopen PV zijn enkele kritische punten genoemd die verwerkt zijn in de brief, bijlage 12.1.

Punten die niet verwerkt zijn, zijn punten waar afgelopen PV geen duidelijke meerderheid

voor was. Roelof-Jan heeft verder aangegeven te begrijpen dat ons advies later is dan

gevraagd. De raad heeft overigens geen formeel adviesrecht over de procedure, dat recht ligt

bij de CSR.

Medische actualiteit: Tosca geeft aan het niet ermee eens te zijn, zij is nu geabonneerd op

medische bladen, maar las op de middelbare school de krant. Het laat niet op een goede

manier zien of iemand gemotiveerd is of niet. George geeft aan dat het op zich best aardig is

om medische vragen te stellen, maar deze vragen moeten wel in landelijke media bekend

gemaakt zijn. Jarno is het daarmee eens. Verder oppert hij dat het één à twee vragen zijn en

waarschijnlijk niet het grote verschil gaat maken op tachtig vragen. Ook Tim zegt het

waarschijnlijk geen groot verschil maakt als je ouders arts zijn ten opzichte van zonder

ouders met arts. Aniek zegt erbij dat het belangrijk is dat iedereen leerling de kennis van de

medische actualiteit vragen moet weten. Er zal daarom iets in de trant worden toegevoegd

van: wij vinden dit belangrijk.

Wat betreft de brief:

Jarno geeft aan dat er nog een argument mist bij het gebruik van cijfers. Dat is namelijk dat

er verschil is in scholen en tussen VWO en HAVO. Aniek voegt nog toe dat leerlingen ook

andere extracurriculaire activiteiten of zaken die spelen in iemands leven. George oppert dat

we mogelijk veel weerstand krijgen als we zeggen dat we het gebruik van cijfers eruit willen.

Hier wordt op gereageerd dat de Onderwijscommissie (OC) hier al negatief op heeft

geadviseerd.

De deadline van 15 juli zal nog toegevoegd worden. Er zal nog gekeken worden wat de OC

geschreven heeft in de conclusie.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met zes stemmen vóór het

versturen van het advies na de besproken wijzigingen zijn verwerkt.

Tosca gaat de aanpassingen doorvoeren en de brief versturen.

11. WVTTK
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Er is verder niks ter tafel gekomen.

12. Rondvraag
- Anne: Ik zou graag 23 mei mijn laatste PV notuleren, is dat mogelijk? → Dit gaat Stan regelen

13. Evaluatie PV

De SR heeft de PV geëvalueerd.

14. Nieuwe agendapunten
- Hans/Saskia/SR-overleg
- Zomerplan
- Beroep op juridische ondersteuning

15. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat met de jurist bellen en mailen voor de reglement facultaire
studentenraden.
2. gaat mailen naar Hans betreffende de kerstpakketten
3. gaat voor volgende vergadering vragen waar het OTgen/SR-overleg
gaat plaatsvinden ivm de grootte van het lokaal

1.
2.
3.

Stan 1. gaat een poster/informatiesheet maken voor de enquêteresultaten
2. gaat regelen dat er een opvolger is voor de ambtelijk secretaris voor
23 mei

1.
2.

Tosca 1. gaat een profiel maken voor de studentambassadeurs en de
ombudsco vragen of deze een ambassadeur zou willen zijn en na
goedkeuren van het profiel door de werkgroep gaat de SR de
ambassadeurs werven
2. gaat de Diversity Commitment delen op de sociale media en contact
opnemen met de Diversity Office
3. gaat mailen voor de notitie van beroep op juridische ondersteuning
4. gaat de aanpassingen van de brief voor de decentrale selectie
doorvoeren en daarna opsturen

1.
2.

Tim 1. gaat een vergadering inplannen voor taskforce duurzaamheid

Jarno 1. gaat vragen aan Tobia of er dingen zijn die overgedragen moeten

worden wat betreft internationalisering

1.

Dita 1. 1.
2.

Roos 1. 1.
2.
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George

Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

DB 1. Er zal bij volgende Hans/Saskia overleg gevraagd worden of de
notulen van deze overleggen op de site gepubliceerd mogen worden

Iedereen 1.
2.

1.
2.
3.

16. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 19.07 uur.
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