
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 04-10-2021

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Laura Overwijk Rodriguez,
Jarno de Haas, Dita Bolluyt, Roos van Rhijn, Dafne Umans, Tobia Beshay (online)

Afwezig

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. 5 min Updates Update

5. 1 min Mededelingen Informerend

6. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

7. 5 min Green commitment Besluitvormend

8. 5 min Agenda OTMI/SR overleg Besluitvormend

9. 10 min Definitieve versie adviesbrief RvT Besluitvormend

10. 10 min Facultaire begroting Beeldvormend

11. 15 min OTgen/SR-overleg Besluitvormend

12. 15 min Evaluatie inwerkperiode Beeldvormend
13. 40 min Begroting SR bespreken Oordeelsvormend

14. 1 min WVTTK Informerend

15. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

16. 3 min Rondvraag Informerend

17. 5 min Evaluatie PV Informerend

18. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

19. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

20. Einde vergadering Om 21:00 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Aniek opent de vergadering om 19:12 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- Ulla Remer mailt dat het zomerplan later komt. Dit houden de herkansingen etc. in.

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. Instagrampoll maken punt 8.2
2. Presentatie facultaire begroting (+Stan)
3. Gangborrel regelen
4. DP taqt

1. Gedaan
2. Gedaan
3. Nog niet
4. Gedaan

Stan 1. Presentatie facultaire begroting (+Aniek)
2. Gaat een datumprikker maken voor de kamer opruimdag
3. PDF maken van werkafspraken en publiceren

1. Gedaan
2. Gedaan
3. Gedaan

Tosca 1. Onderwijsfaciliteiten herschrijven naar drie zinnen
2. Koopt conbocadeau voor MFAS
3. DP taqt
4. Uitzoeken waarom zo vaak wachttijd wordt besproken in OTgen

1.Gedaan
2.Gedaan
3. Gedaan
4. Gedaan

Tim

Laura 1. Beknopt informatiestukje schrijven van OTmi 1.Nog niet

Jarno 1. Schrijven stukje internationalisering bachelor 1. Gedaan

Tobia

Dita 1. Gaat de eenmalige betaling voor Neeltje + Jesse regelen
2. Gaat kijken naar de mogelijkheden van een stichting

1. Gedaan
2. Gedaan

Roos 1. Invullen draagvlakonderzoek
2. Polistukje aanpassen
3. PR NSE
4. MIKpunt, OTmi jaarplan stuk
5. DP invullen

1. Nog niet
2. Gedaan
3. Nog niet
4. Nog niet
5. Gedaan

Dafne

Anne

DB
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Iedereen 1. gaat zijn/haar beurs aanvragen bij UvA (deadline 1 november) 1. Gedaan

Tosca zal kijken naar een aantal punten van de notulen van 27-09-2021 om
onduidelijkheden aan te vullen.
De notulen van 27-09-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Updates
- Op 28-09-2021 heeft Aniek tijdens een Corona-overleg met het Instituut van Onderwijs en

Opleiden (IOO) gesproken over de master Evidence-Based Practices (EBP) Bij deze master
komen mensen vaak niet fysiek. Het is een executieve studie waarbij zorgprofessionals
verder worden opgeleid. Vaak zijn het mensen die in de zorg werken en zelf niet willen
komen of niet mogen komen van hun werkgever uit angst voor het moeten missen van werk
door quarantaine. Hierom gaat EBP hoogstwaarschijnlijk nog wel een tijdje door met
online/hybride onderwijs.

- Op 28-09-2021 heeft het dagelijks bestuur een kenninsmakingsgesprek gehad met het
beoogde lid voor de Raad van Toezicht van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Ze vindt dat
het onderwijs een prominente rol moet hebben binnen de Raad van Bestuur (RvB), dat de
onderwijskant altijd bezig moet zijn met verbeteren en dat onderzoek naar onderwijs
belangrijk is. Via haar rol als voorzitter van de RvB van het Maastricht UMC+ heeft ze veel
meegekregen van innovatie binnen het onderwijs. Verder hebben we het gehad over de IOO
Corona overleggen zelf. Ze zullen nog wel gepland worden, maar alleen doorgaan wanneer
dit nodig is/er agendapunten zijn.

- Op 29-09-2021 zijn Dita, Aniek en Tosca naar een voorlichting van de ASVA geweest over
studentenwelzijn. Thrive Amsterdam kwam spreken, zij zijn een overkoepelende organisatie
die verschillende evenementen organiseert die betrekking hebben tot mentale gezondheid.
Zij hebben hier budget voor als men met een goed idee komt, zo zijn er op het MBO lessen
gegeven. Wij hebben contact gelegd met de spreker en willen met haar kijken of wij (in
samenspraak met de faculteit), misschien onderwijs met hun kunnen ontwerpen voor
bijvoorbeeld PO-mentoren. Ook kwam de ASVA met het idee om een stuk in de OER toe te
voegen om onderwijs over mentale gezondheid op te nemen in het curriculum. Dit leek ons
een goed idee om tijdens de OER onderhandelingen te bespreken. We willen samenwerken
met Thrive en hierover wat online publiceren. De PR-commissie gaat hiernaar kijken.

- Op 28-09-2021 is Tosca naar de evaluatie coschap kindergeneeskunde geweest. Het cijfer
voor het coschap is vergelijkbaar met vorige jaren. Er is groot verschil in responsie tussen
affiliaties, Irene de Graaff wil dit eigenlijk boven de 50% hebben ter behoeve van
betrouwbare evaluaties waar we iets mee kunnen. Er is maandelijks contact met
coassistenten om te inventariseren welke affiliaties nog niet terug zijn naar 100%. Het is nog
onduidelijk hoe het contact met de coassistenten gelegd wordt.

- Op 28-09-2021 heeft het dagelijks bestuur (DB) een informeel overleg gehad met Gabor
Linthorst en Ulla Remer. Voor de aanpassing van de nakijktermijn van de laatste tentamens
van het jaar komt Ulla nu uit om acht normale dagen (wij wilden minimaal zeven). Ze gaat
dit met alle betrokkenen nog bespreken en de Onderwijscommissie (OC) zal over deze
kwestie nog contact met ons opnemen. Ulla gaat in gesprek met team toetsen en de facultaire
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ondersteuning ICT in onderwijs en onderzoek (ICTO) over de mogelijkheden voor spam
vermindering op Canvas. Momenteel gaan studenten al naar de studieadviseurs wanneer ze
zich niet veilig voelen op de faculteit door COVID. Er worden dan aanpassingen gedaan zodat
de student zich veiliger zal voelen. Afgelopen dinsdag is deze mogelijkheid ook gepromoot
door de SR. Wat docenten betreft geldt hetzelfde: ze moeten het op tijd aangeven wanneer ze
zich niet veilig voelen, dan krijgen ze een groter lokaal. Tosca heeft afgelopen dinsdag de
zelftesten opgehaald die wij gaan uitdelen. We moeten even iets leuks regelen voor het
afscheid van Hans Romijn en de komst van Hans van Goudoever. Ook is dit het moment om
toezeggingen van Hans te krijgen wat betreft geld.

- Op 30-09-2021 heeft Jarno contact gehad met Ulla en Hotze omtrent de responsiecolleges
(RC’s). Eén van de best uitgevoerde zaken uit het online onderwijs, althans vermeenden ze,
was het online voeren van de responsiecolleges (hogere aanwezigheid, hogere input). Men
houdt de RC’s voorlopig online. Ik heb gevraagd de ervaringen constant te monitoren; dit zal
middels minimaal twee vragen in de evaluatieformulieren en aandacht hiervoor tijdens de
blok evaluaties gebeuren.

- Op 01-10-2021 hebben Aniek en Jarno een kennismakingsgesprek gehad met Karin Moors
(Onderwijslogistiek). Ze stelde voor om een presentatie voor ons te houden over hoe de
onderwijslogistiek werkt met alle implementatie teams.

- Op 30-09-2021 heeft Tosca op de plenaire vergadering (PV) van de Centrale Studentenraad
(CSR) gestemd voor het sturen van een ongevraagd advies naar het College van Bestuur
(CvB) over de aanstelling van een chief sustainability officer, deze zou er namelijk al moeten
zijn maar is er nog niet.

5. Mededelingen
- Aniek: Medisch contact zal toegevoegd worden aan de agenda.

6. Vaststellen agenda
Medisch contact zal toegevoegd worden aan de agenda.
Er is een pauze ingelast
Agendapunt 12: evaluatie inwerkperiode zal verplaatst worden naar volgende week. Tosca
gaat een tabel maken zodat iedereen input kan toevoegen.

7. Green commitment (-2 minuten)
Het Green Commitment is een document gecreëerd door de Green Office, een
duurzaamheidsinitiatief van de UvA gerund door studenten. Het Green Commitment is een
richtlijn voor het verbeteren van de duurzaamheid van een organisatie, en is niet bindend.
Onze SR en die van de ACTA zijn op dit moment de enige studentenraden die het Green
Commitment niet hebben ondertekend. De vorige raad heeft dit niet ondertekend, omdat zij
hier niet voor zijn benaderd.
Wij hebben het Green Commitment vorige vergadering besproken. De argumenten die toen
ter tafel kwamen zijn:
Argumenten voor Green commitment:

- Sluit aan bij ons speerpunt duurzaamheid
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- Kan niet achterblijven

- Goede stok achter de deur

- Wij onderschrijven het doel achter de GC

Argumenten tegen Green commitment:

- Verregaande en specifieke plannen. (betuttelend)

- Bij voorbaat sommige plannen die we niet gaan uitvoeren, waarom dan

wel tekenen?

Het doel van het vergaderstuk is een besluit nemen over het ondertekenen van het Green

Commitment.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met acht stemmen voor

en twee stemmen tegen, voor de ondertekening van het Green Commitment.

Tosca gaat regelen dat de Green Commitment getekend wordt.

8. Agenda OTMI/SR overleg (+8 minuten)

Het doel van dit agendapunt is de agenda van het OTMI/SR overleg  opstellen.

20 oktober vindt de eerste OTMI/SR overleg plaats. Dit is over iets meer dan twee weken,

dus de agenda moet hiervoor bijna opgestuurd worden.

De Studentenraad heeft de onderwerpen besproken en de conceptversies worden

uitgewerkt.

9. Definitieve versie adviesbrief RvT (-3 minuten)

Het doel van dit agendapunt is het vaststellen van de adviesbrief omtrent het aanstellen van

M.J. Dieijen-Visser als lid van de Raad van Toezicht (RvT).

De bestuurlijke top van het Amsterdam UMC wordt gevormd door een Raad van Bestuur

(RvB) en een Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft een controlerende functie. De Raad van

Bestuur stelt het strategisch beleid vast: de koers van de instelling. Vanaf 1 oktober 2021

stopt Annelien Bredenoord, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid, lid Remuneratie- en

Benoemingsadviescommissie. De RvT en RvB hebben een opvolger gevonden, Marja van

Dieijen-Visser.

Momenteel is Marja voorzitter van de RvB van het Maastricht UMC+. Zij zal zitting gaan

nemen in de commissie Kerntaken, kwaliteit en Veiligheid. Ze is vanaf 1990 actief binnen

raden van toezicht/bestuur van onderwijsinstellingen en ziekenhuizen. Afgelopen  dinsdag
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heeft er een kennismakingsgesprek met haar en het DB plaatsgevonden.  De

Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en de Clientenraad waren ook aanwezig.

Bij de vorige PV is een vragenlijst opgesteld die als richtlijn gebruikt zou worden bij het

kennismakingsgesprek. Dit gesprek is niet genotuleerd, wel is het gesprek nabesproken. Er

waren een paar bevindingen:

- Ze komt vanuit het Maastricht UMC+, een ziekenhuis waar innovatie binnen het

onderwijs erg belangrijk is;

- Ze vind dat onderwijs een prominente rol moet spelen binnen de RvB;

- Ze is van mening dat onderwijs constant moet blijven verbeteren;

- Toen ze voorzitter was van de RvB van het Maastricht UMC+, heeft ze niet veel op de

werkvloer gestaan;

- Ze is nu met pensioen, dus ze heeft genoeg tijd voor het toezicht houden.

Verder is het vooral gegaan over verpleegkundigen vanuit de VAR.

Op basis van de bevindingen is er een adviesbrief geschreven.

De adviesbrief is besproken door de Studentenraad.

Datum en kenmerk wordt aangepast door Tosca en het onderwerp zal aangepast worden

door Aniek.

Er zal verder toegespitst worden op de RvB.

Er zal een zin toegevoegd worden die besluitend is, met het woord positief.

Tosca gaat het format van de adviesbrief aanpassen.

Tosca gaat een definitieve taalcontrole doen van de adviesbrief.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met tien stemmen voor

het  instemmen van de brief na de besproken wijzigingen.

Tosca gaat de brief opsturen.

10. Facultaire begroting (+20 minuten)
Het doel van dit agendapunt is het inventariseren van of er nog beeldvormende vragen zijn
over de adviesaanvraag en deze waar mogelijk beantwoorden.
We hebben een adviesaanvraag binnen van de RvB. We gaan deze beeldvormend bespreken.
Uiterlijk op 7 november moet er een reactie op de adviesaanvraag teruggestuurd worden. Er
is een vaste cyclus waarin het proces van adviesbrieven doorlopen wordt. Volgende week
zullen we de conceptbegroting oordeelsvormend bespreken. Op de PV van 11 oktober zullen
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we de opgestelde reactie oordeelsvormend bespreken en 18 oktober zullen we de brief
instemmen.
In juli heeft de vorige Studentenraad input gegeven op de kaderbrief van het Amsterdam

UMC. Op deze kaderbrief wordt de begroting gebaseerd. In deze brief is er een negatief

advies gegeven, omdat de studenten er te weinig in belicht worden. Op dit moment is de

conceptbegroting van de faculteit 2022 opgesteld.

Vervolgstappen:

- Oordeel vormen over begroting (4 okt)

- Brief schrijven (4-9 okt)

- Oordeel vormen over brief (11 okt)

- Brief instemmen (18 okt)

- Brief opsturen naar RvA (19 okt)

- Opmerkingen RvA bespreken (25 okt)

- Gesprek met Frida, Albert en Saskia

- Brief opsturen

Vorige PV zijn we gestagneerd bij de beeldvorming over deze brief. Stan en Aniek

presenteren deze PV de begroting, waarbij ze de begroting zullen uitleggen.

De punten die de vorige Studentenraad in de adviesbrief van de kaderbrief zullen nu

besproken worden.

Vorige Studentenraad heeft de kaderbrief afgekeurd omdat er te weinig onderwijs in

benoemd was.

De Studentenraad heeft de facultaire begroting beeldvorming besproken en er zijn vragen

opgesteld die nader toelichting nodig hebben.

11. Pauze (10 minuten)

Vanaf 20:36 uur tot 20:46 uur.

12. Brief medisch contact (9 minuten)

Simone Paauw van Medische Contact heeft gemaild met een toelichting over de wachttijd.

Ze vraagt hier naar eventuele uitloting, ruilen voor een vergoeding en de lengte van onze

wachttijd. Aniek had hierop een reactie geschreven die besproken zal worden.

Op het AMC vindt geen ‘uitloting’ plaats, je krijgt een latere datum.

De brief is nu zo geformuleerd zoals het AMC ook informatie over de wachttijd geeft. De
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Studentenraad moet opletten dat we het AMC niet voor de voeten lopen i.v.m.

informatieverstrekking.

De Studentenraad gaat zo objectief mogelijk de feiten benoemen in de reactie naar het

Medisch Contact.

Hierna gaat Aniek de brief doorspreken met Sarah om de reactie definitief te maken.

13.OTgen/SR-overleg (+5 minuten)

Dinsdag 5 oktober hebben we van 17.00-17.30 uur onze eerste OTgen-SR vergadering.

Vandaag gaan we de concept vergaderstukken voor dit overleg bespreken.

Aniek vraagt aan Sarah of back-up en voorzitten samen mogelijk is.

De OTgen vergadering is voorbesproken.

14. Begroting SR bespreken (-2 minuten)
De Studentenraad ontvangt jaarlijks €10.000 van het AMC. Deze mogen wij uitgeven aan
zaken als naamsbekendheidacties, werving van de nieuwe Studentenraad, maar ook voor
trainingen en congressen voor ons zelf. De begroting moet worden goedgekeurd op de PV,
daarna wordt deze voorgelegd aan de directeur bedrijfsvoering van het IOO (Albert Kok).
Voor alle uitgaven dient toestemming verleend te worden door de penningmeester alvorens

geld uitgegeven wordt. Voor uitgaven waarmee een bedrag hoger dan €50,- gemoeid is, moet

toestemming verleend worden door het dagelijks bestuur en de penningmeester. Voor

uitgaven waarmee een bedrag hoger dan €100,- gemoeid is, moet toestemming verleend

worden door de Studentenraad. Over uitgaven die dusdanige haast hebben dat het

onmogelijk is de Studentenraad of het dagelijks bestuur om toestemming te vragen,

beslissen de voorzitter en de penningmeester.

Ieder kwartaal zal de Penningmeester verslag doen over de uitgaven.

Op het moment heeft de Studentenraad geen eigen bankrekening in beheer. Afgelopen jaren

heeft de SR een privé rekening gehad bij de ABN AMRO. Omdat dit nog op naam stond van

een oud raadslid en ABN AMRO omwille van bepaalde wetgeving niet de bankrekening op

een andere naam kon zetten is besloten om de rekening bij de ABN AMRO op te zeggen per

01-05-2021. Er is vorig jaar gekozen (i.o.m. Albert Kok) om een bedrag in kas te houden (het

resterende saldo van de bankrekening) en dit te gebruiken voor kleine uitgaven. Verdere

uitgaven kunnen wij zelf voorschieten en declareren bij het AMC. Grote uitgaven kunnen we

óf laten factureren aan het AMC of zelf voorschieten en declareren. Gezien het AMC niet al te

snel is in uitbetalen, lijkt Dita dit geen houdbare oplossing. Een andere optie zou zijn om een

inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) te regelen door onszelf een stichting te
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maken (https://www.kvk.nl/informatiebank/de-stichting/). Een andere optie zou zijn om te

kijken of er andere banken zijn die wel jaarlijks een rekening van naam kunnen laten

wisselen (indien dit juridisch überhaupt mogelijk is).

Er is sprake van een minbegroting, omdat wij de eenmalige kosten voor een stichting willen

vragen aan het AMC.

Dita heeft een begroting gemaakt aan de hand van de realisaties van de afgelopen jaren.

Sophie (Penningmeester van SR ’20-’21) heeft hiernaar gekeken. Een afspraak met Albert

Kok staat gepland op vrijdag 15 oktober.

Verder zullen deze vervolgstappen genomen worden:

- Dita past de begroting aan naar aanleiding van de besproken punten.

- Op de volgende PV zal worden gestemd over de begroting.

- Goedkeuring Albert Kok volgt op 15 oktober.

Over het onderdeel van het NVMO-congres: we staan nu op de wachtlijst, dus het is nog niet

zeker of dit geld uitgegeven zal worden. Wanneer het geld overblijft zou het mogelijk naar

het Nationaal Coassistenten Congres kunnen. Dita gaat een kopje maken ‘overige congressen’

om hier het resterende bedrag van NVMO onder te zetten.

Er zal een lagere oplage van het jaarplan gedrukt worden.

De drankkosten Epsteinbar zullen 550 euro worden, omdat de tapkosten worden gebruikt

als drankkosten. We kunnen waarschijnlijk gratis tappers kunnen verzorgen.

TAQT trainingen krijgen we vanuit de Centrale Studentenraad (CSR).

Mokken (100 euro) gaat over naar PR overig.

22:00 uur: Tobia heeft de vergadering verlaten

Dita gaat nog kijken naar de verdeling van het inwerkweekend.

15. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

16. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

17. Rondvraag

Pagina 9 van 11
Notulen plenaire vergadering, 04-10-2021

https://www.kvk.nl/informatiebank/de-stichting/


- Tosca: NVMO zat vol, dus ik heb iedereen die wilde moeten inschrijven voor de wachtlijst
- Tosca: Wie wil meewerken aan de wachttijd Canvas pagina? → Tosca gaat hieraan

meewerken
- Jarno: Is er een update over de uitbetaling van wachttijders? → Dita zal dit gaan overleggen

met Tosca
- Aniek: opmerkingen bij notulen horen niet inhoudelijk te zijn
- Anne: Hoe zit het met mijn betaling, mijn pas en of ik een contract heb? → Dita gaat de

betaling navragen, Stan gaat Sonja appen over mijn contract/pas/aanstelling HR.
- Stan: 28 oktober zal de TAQT-training van OER plaatsvinden. Iedereen zal dit in hun agenda

zetten.

18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

19. Nieuwe agendapunten
- Evaluatie inwerkperiode
- Facultaire begroting
- SR begroting
- OTgen notulen en evaluatie
- OTmi voorbespreken conceptversie
- Jaarplan

20. Nieuwe actielijst

Aniek 1. Gaat een gangborrel regelen
2. Gaat het onderwerp van de adviesbrief aanpassen
3. reactie Medische Contact doorspreken met Sarah en mail versturen
4. vraagt aan Sarah of back-up en voorzitten van een OTgen-vergadering
samen mogelijk is

1.
2.
3.
4.

Stan 1. Gaat Sonja appen over de HR-aanstelling en salaris van Anne 1.

Tosca 1. gaat kijken naar een aantal punten van de notulen van 27-09-2021
om onduidelijkheden aan te vullen
2. Gaat een tabel maken zodat iedereen kan input kan toevoegen aan de
evaluatie van de inwerkperiode
3. Gaat regelen dat de Green Commitment getekend wordt
4. Gaat de datum en kenmerk aanpassen en definitieve taalcontrole van
de adviesbrief uitvoeren, daarna de brief versturen
5. Gaat het format van de adviesbrief aanpassen
6. Gaat overleggen over de uitbetaling van de wachttijders (+Dita)

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Tim
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Laura 1. Gaat een beknopt informatiestukje schrijven van OTmi 1.

Jarno

Tobia

Dita 1. Past de SR-begroting aan naar aanleiding van de besproken punten
2. Gaat kijken naar de verdeling van het geld voor het inwerkweekend
3. Gaat overleggen over de uitbetaling van de wachttijders (+Tosca)
4. Gaat de betaling van Anne navragen (bij Albert Kok)

1.
2.
3.
4.

Roos 1. Gaat het draagvlakonderzoek invullen
2. Gaat het stuk MIKpunt en OTmi van jaarplan aanpassen
3. Gaat promotie plaatsen over de NSE

1.
2.
3.

Dafne

Anne

DB

Iedereen 1. In de agenda zetten dat 28 oktober de TAQT-training plaats zal
vinden

1.

PR-comm
issie

1. Gaat kijken naar de mogelijkheden om iets online te plaatsen over
Thrive

1.

21. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 22.16 uur.
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