
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 06-09-2021

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil, Tosca Manrique Hehl, Laura Overwijk, Roos van Rhijn, Dita Bolluijt, Tim van der
Putten, Jarno de Haas, Tobia Beshay, Stan de Ronde

Afwezig Dafne Umans

Gast Anne Sturkenboom

Notulist Neeltje Rosenberg

Agenda
1. Opening Om 18:45 uur

2. 5 min Puntje persoonlijk Update

3. 2 min Post in/uit en afspraken Informerend

4. 5 min Notulen en actielijst

5. 2 min Notulen OTgen/SR overleg Vaststellen/Update

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 10 min Stemrecht vicevoorzitter Besluitvormend

10. 5 min Jaarplan Beeldvormend

11. 25 min Werkafspraken Oordeelsvormend

12. 10 min Adviesaanvraag verlengde benoeming opleidingsdirecteur

ad interim Oordeelsvormend

13. 10 min RvA Oordeelsvormend

14. 5 min Huishoudelijk regelement Beeldvormend

15. 1 min WVTTK Informerend

16. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

17. 3 min Rondvraag Informerend

18. 5 min Evaluatie PV Informerend

19. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

20. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

21. Einde vergadering Om 20.45 uur

1. Opening

Pagina 1 van 10
Notulen plenaire vergadering, 06-09-2021



Aniek opent de vergadering om 18:45 uur.

2. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

3. Post in/uit en afspraken
- We hebben van de Raad van Bestuur (RvB) een adviesaanvraag gekregen over de verlengde

benoemingstermijn van de opleidingsdirecteur Geneeskunde.

- Het IMS willen we graag fysiek bij aanwezig zijn. Mogelijk zijn er een paar mensen niet.

4. Notulen en actielijst

Oude
raad

Sarah: informatie toetsing + COVID zelftesten navragen bij Gabor.

Nieuwe
raad

Kiezen 2 blokken ter evaluatie.

De notulen van 30-08-2021 worden volgende week besproken en vastgesteld.

5. Notulen OTgen/SR overleg
De notulen van het OTgen/SR overleg worden volgende week besproken en vastgesteld.

6. Updates
- Op 31-08-2021 is Aniek naar het OZON overleg geweest. De ondernemingsraad (OR) gaat de

kaderbrief bespreken met de RvB. Het idee werd geopperd om voortgangstoetsen te
gebruiken als meting voor onderwijsachterstanden door Corona.

- Op 31-08-2021 is Aniek naar het overleg met de Opleidingscommissie (OC) geweest. Daar
zijn delen van ons jaarplan besproken en ideeën uitgewisseld. Er is gesproken over het
docentenperspectief omtrent Corona en Canvas: docenten zijn erg teleurgesteld dat er weer
zo weinig fysiek onderwijs gegeven kan worden en hadden op meer gehoopt. Veel docenten
hebben geen puf meer. Verder hebben veel docenten/coördinatoren moeite met Canvas.
Door de infrastructuur werkt het discussieforum niet efficiënt. Dit zorgt voor een lange tijd
tot of geen reactie voor de studenten.

- Op 02-09-2021 is Aniek naar het overleg met het dienstencentrum en centrum evidence
based education (CEBE) geweest. Met Floor Biemans en Tobias Boerboom is gesproken over
ons jaarplan. De volgende nieuwe ideeën werden geopperd:

- Kruisbestuiving GNK en MI vanuit studenteninitiatieven (gestimuleerd/opgezet door
SR): bruggetje voor dubbele bachelor studenten (GNK en MI);

- Epsteinbar: verbouwing duurt nu al zo lang dat de SR moet overwegen in te grijpen;
- Instellingsplan lezen en inspiratie uit ophalen;
- Facultair meerjarenplan lezen en inspiratie uit halen: wat maakt de UvA speciaal
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t.o.v. andere universiteiten.
- Op 03-09-2021 is Tosca naar de PV van de CSR geweest. De CSR is heel actief bezig met

proctorio en het zoveel mogelijk uitbannen daarvan. Donderdag komt Hugo de Jonge naar de
UvA.

- Op 31-08-2021 is Roos naar het masterstudentenoverleg geweest. Onderwerpen die
besproken zijn:

- Mentorentekort bij nieuwe master:
Nieuwe master gaat van start, opleiding staat er optimistisch in. Enige grote probleem is nu
dat er echt te weinig mentoren zijn voor het aantal groepjes;

- Cum Laude Regeling afschaffen:
Bij nieuwe master zal er programmatisch getoetst worden, hierdoor is het lastig om de Cum
Laude regeling nog een goede invulling te geven. De opleiding speelt met het idee om hem
daarom af te schaffen. We hebben gezamenlijk besloten dat we hierover een mening willen
vormen nadat we dmv polls de mening van de student hebben gevraagd. Jade
(masterassessor) zal dit eerst even voorleggen aan de opleiding, zodat ze zich niet
gepasseerd voelen.

7. Mededelingen
- Aniek: Stan wordt de vertrouwenspersoon.
- Dafne Umans is afwezig en machtigt Roos van Rhijn.

8. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

9. Stemrecht vicevoorzitter

Stan is niet via verkiezingen, maar via sollicitaties voor raadsassistent vicevoorzitter van de

SR geworden. Dit betekent dat hij nog geen stemrecht heeft en dat de SR hem dit zou kunnen

verlenen.

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor het installeren van Stan de

Ronde als vicevoorzitter en het verlenen van stemrecht aan hem”

Een meerderheid van de SR heeft voor de stelling gestemd en daarmee is deze aangenomen.

10. Jaarplan

26 oktober is de jaarplanpresentatie. Ondertussen zijn alle brainstormsessies geweest en

zijn we aardig op weg. De planning ziet er als volgt uit:

09-09-2021 Alle tabellen af en klaar voor de PV

Pagina 3 van 10
Notulen plenaire vergadering, 06-09-2021



13-09-2021 - Tabellen kiezen
- Tekst verdelen

16-09-2021 Tekst af

20-09-2021 Eerste versie jaarplan doornemen

23-09-2021 - Tweede versie af (alle aanpassingen klaar)
- Template af

27-09-2021 - Tweede versie jaarplan doornemen
- Tweede versie jaarplan opsturen naar de RvA
- Template goedkeuren

07-10-2021 Deadline aan-/opmerkingen RvA

11-10-2021 Aan-/opmerkingen RvA bespreken

14-10-2021 Laatste aanpassingen jaarplan klaar

18-10-2021 - Jaarplan klaar
- Opsturen naar drukker

26-10-2021 Jaarplanpresentatie

Dita gaat het template ontwerpen.

11. Werkafspraken

Elk jaar stelt de Studentenraad opnieuw werkafspraken op. Dit zijn afspraken die je met

elkaar maakt voor het komende jaar rondom de voorbereiding op de PV, de PV zelf en andere

belangrijke zaken zoals de SR-kamer, mail en afwezigheid. Realiseer je dat dit niet het

officiële Huishoudelijk Reglement is waarin bijvoorbeeld de officiële stemprocedure staat.

Voorbereiding PV

Agenda: degenen die graag een geprinte agenda willen hebben, printen deze zelf.

Updates: niet alle updates zijn belangrijk voor studenten. Als dit wel zo is, kan je in het

update bestand ‘ja’ zetten in de ‘socials kolom’. Dan verschijnt er een update in een insta

story van een gesprek.

Zaterdag 23:59 uur wordt de deadline voor het opschrijven van de updates.
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Korte, technische mededelingen worden aan het begin van de PV gedaan, vragen en

uitgebreide punten aan het einde bij rondvraag.

Procedures tijdens de PV
Gebruik van handen: houden we zoals in het inwerkdocument.

‘Voorzitter’ bij punt 3 wordt de technisch voorzitter.

PV-cyclus: er blijft een mogelijkheid om de cyclus te veranderen bij het vaststellen van de
agenda.

Deelname aan PV: ‘recht’ wordt veranderd in ‘neemt afstand van de discussie’: je bent vrij
om toevoegingen te doen.

Mobiele telefoons/laptops: in principe wordt de agenda bekeken via een laptop. Mobiele
telefoons mogen bij uitzondering worden gebruikt voor aantekeningen of de agenda.

Overig

Notulen: achter ‘schuin gedrukt’ wordt toegevoegd ‘en niet gepubliceerd’. Anne zet de
notulen op de site.

Maaltijden: het streven is om voor de PV te eten. Alleen als er echt geen andere mogelijkheid
is mag je tijdens de PV eten.

Andere trivia

Vergaderingen commissies: de frequentie van de vergaderingen is in principe een keer per
vier weken, tenzij de commissievoorzitter anders beslist.

Vergaderingen commissies: er wordt een appje verstuurd met de notulen. De
commissievoorzitters zetten ook de belangrijkste punten in het updatebestand.

Gebruik mail/whatsapp: alle mails vanaf het SR-account worden in overleg met Tosca
verstuurd.

Datumprikkers: invullen binnen drie dagen; indien dit door omstandigheden niet lukt moet
je het aangeven. Het weekend telt ook als dagen.

Schoonmaakrooster: deze gaat gemaakt worden; gaat over de tafel schoonmaken en
opruimen. De afwas wordt afgewassen door de gebruiker.

Respectvol en representatief: de vraag is in hoeverre je de standpunten van je partij kan
uitdragen. Dit wordt verder besproken in het HR.

Afmelden: mag ook via Whatsapp. Het wordt ook genotuleerd. Eventueel kan de PV digitaal
worden bijgewoond. Het verplaatsen of schrappen van de PV wordt bij het HR verder
besproken. Het jokersysteem verschillen de meningen over.
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Jokersysteem: het idee is dat iedereen een keer een vergadering mag missen.

- Voordeel: er kan een situatie zijn waarbij je een PV mist; er is dan geen discussie over
de geldigheid van je reden om een PV te missen.

- Nadeel: zou niet nodig moeten zijn want in principe heb je alleen een geldige reden
om de PV te missen. Het kan ook juist meer gedoe opleveren omdat je voor een
minder urgente situatie ook een joker in kan zetten.

Conclusie: indien je een vergadering wilt missen moet je dit bespreken met Aniek, of
eventueel met Stan.

Corona: we houden ons aan de RIVM richtlijnen. Dit hoeft verder niet in de werkafspraken.

Er zijn geen nieuwe punten aangedragen voor de werkafspraken.
DB past dingen aan waarna we tijdens de volgende PV de werkafspraken vaststellen.

12. Adviesaanvraag verlengde benoeming opleidingsdirecteur ad interim

27 augustus is er een adviesaanvraag  gestuurd naar de SR.  Deze aanvraag betreft de

verlenging van het benoemingstermijn van Saskia Peerdeman als opleidingsdirecteur van

geneeskunde. Momenteel is Saskia Peerdeman zowel vice-decaan als directeur Instituut

Onderwijs en Opleiden (IOO) en opleidingsdirecteur van Geneeskunde. Vroeger waren dit

functies die hiërarchisch van elkaar verschilden (vice-decaan boven directeur IOO boven

opleidingsdirecteur). Vorig jaar januari is J.H.Ravesloot gestopt als opleidingsdirecteur en

nam Saskia deze functie over. Doordat ze deze functies heeft, kan je wel snel hogerop

schakelen (je hoeft niet eerst langs de opleidingsdirecteur, dan naar het IOO en dan pas de

vice-decaan).  Anderzijds kan je je niet wenden tot iemand anders als je er niet uitkomt (als

je met de opleidingsdirecteur niet uitkomt, kan je niet naar de directeur van IOO). Nu heeft

Saskia het beste voor met het onderwijs en zijn hier afgelopen halfjaar geen problemen door

ondervonden.

Wat wordt er verwacht van de SR bij deze aanvraag? Het moet formeel langs de SR.

Tegen: Saskia staat zowel aan de beleidskant als de onderwijskant. Bij de beleidskant is het

geld belangrijk, terwijl het aan de onderwijskant juist meer over de kwaliteit van onderwijs

gaat. Het zou daarom nadelig kunnen uitpakken voor de kwaliteit van onderwijs; er is

belangenverstrengeling.

Voor: voor de continuïteit en het overzicht is het wel voordelig, vooral omdat er veel nieuwe

mensen worden aangenomen en van positie wisselen.
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Als er een vaste einddatum is, is het probleem misschien tijdelijk te aanvaarden. De

einddatum van Saskia’s aanstelling is volgens de brief tot 1 maart 2022. Dit moeten we wel

expliciet benoemen, indien we akkoord gaan met de huidige structuur.

Het klinkt alsof de opleiding een goede overweging heeft gemaakt en dit nu wel de beste

tijdelijke oplossing is. Volgende week wordt dit punt verder besproken.

13. Raad van Advies

De Studentenraad heeft een Raad van Advies (RvA), bestaande uit 5-7 oud raadsleden. Zoals

de naam al zegt, is de Raad van Advies voor het geven van advies. Dit doen ze bijvoorbeeld

door altijd mee te lezen met de notulen en door, voordat een officiële brief

(advies/instemming) verstuurd wordt, deze door te lezen. De RvA wordt elk raadsjaar

opnieuw vastgesteld. De keuze voor RvA leden is er eentje die we zelf mogen maken. Meestal

bestaat de RvA uit 5-6 leden met in ieder geval 1-2 leden uit de voorgaande raad en

minimaal 1 medische informatiekunde student. Daarnaast is het fijn om leden uit

verschillende jaarlagen te hebben.

Afgelopen jaar zaten in de RvA de volgende mensen:

- Sofie ten Brink (SR Secretaris 17-18)
- Jason Biemond (Vicevoorzitter SR 15-16 , Raadsassistent SR 17-18)
- Stan Driessen
- Jim Determeijer (voorzitter SR 15-16)
- Liesanne van Veen (voorzitter SR 18-19, afgevaardigde CSR 18-19)
- Tamanna Colijn
- Danielle de Nobel

Er is nog geen contact geweest met de huidige leden of zij nog een jaar plaats willen nemen.

De RvA is een adviesorgaan en staat naast de SR. Ze kunnen gevraagd en ongevraagd advies

geven. Ze kunnen ook raadsleden aanspreken op hun functioneren, maar dit is in principe

niet hun taak. Aniek heeft één keer per maand overleg met de voorzitter van de RvA.

Danielle, Jason en Stan willen graag blijven. Die willen we graag vragen voor de volgende

raad.
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We willen drie nieuwe mensen vragen. Een aantal kandidaten zijn besproken en volgende

week wordt er bepaald wie we willen vragen. Aniek gaat inventariseren bij verschillende

personen. Volgende week wordt de definitieve RvA vastgesteld.

14. Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement (HR) is een set officiële regels en richtlijnen in aanvulling op de

wet en de statuten. Het is aan ons de plicht om ons te houden aan het reglement. Het HR mag

twee keer per jaar door de FSR gewijzigd worden. Daarnaast behouden wij het recht om ten

alle tijden toevoegingen aan het HR te doen.

Volgende week wordt het punt oordeelsvormend besproken.

Tosca gaat de rechtsgeldigheid van het HR uitzoeken.

Tosca gaat op zoek naar het besluitenboek.

15. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

16. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

17. Rondvraag
- Tosca: de notulen van het DB overleg kan iedereen inzien via de Drive.
- Tosca: vindt iedereen het chill als ik nu alle vergaderingen van de komende maand in een

keer doorstuur? Ja.
- Tosca: willen we naar de FNWI DeCoBo 14 september? Ja.
- Roos: we hebben vandaag onze eerste PR post gedaan en krijgen al de hele dag nieuwe

volgers.
- Roos: zullen we een DP maken voor weekendje weg? Zo ja, ik wil die wel maken. Ja, ergens in

januari.
- Roos: wie wil zich ontfermen over de website up-to-date maken (namen aanpassen e.d.).

Stan.
- Roos: wie is eigenlijk onze IMS vertegenwoordiger en kan je je aanmelden om soms mee te

gaan (lijkt mij wel leuk)? Aniek of Stan wil dit wel doen.
- Roos: is alles geregeld voor ons salaris: AMC én UvA bijdrage? Bij Stan en Anne in ieder geval

niet; hier gaat Stan achteraan.
- Laura: Aankomende woensdag 8 september hebben we om 15:30 evaluatie BAM1.6 en

leerlijn AC/PC jaar 1 2020-2021
- Tim is verantwoordelijk voor evaluaties jaar 1 maar kan niet aanwezig zijn, en

binnen de CoMi kunnen we hem niet vervangen. Is er iemand anders uit de raad die
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kan?
- Jarno:Wish vergadering? hoeven we niet heen.
- Jarno: is er al een nieuwe bachelor assessor? Hier is een mail over binnengekomen. Meeting

met nieuwe bachelorassessor wordt gepland.
- Dita: wanneer gaan we kleding bestellen/ foto’s maken? PR gaat hierover nadenken.
- Dita: promofimpje/ voorstelpost op insta plaatsen? PR gaat hierover nadenken.
- Dita: (her)starten van de nieuwsflush nu weer fysiek onderwijs? PR gaat hierover nadenken.
- Dita: wanneer plannen we een kamer opruimdag? Volgt later.
- Dita: wie regelt de betaling van de ambtelijk secretaris? Neeltje moet natuurlijk ook vandaag

worden uitbetaald: Stan gaat erachteraan.

- Aniek: volgende keer eerst rondje persoonlijk voor opening vergadering?
- Anne Sturkenboom is aangesteld als ambtelijk secretaris.
- Tim: er staan mapjes dubbel. Dit gaat over de notulen map, die is alleen voor Anne.

18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

19. Nieuwe agendapunten
- Jaarplan
- Werkafspraken
- Adviesaanvraag opleidingsdirecteur
- RvA
- Huishoudelijk reglement

20. Nieuwe actielijst
1. Aniek gaat inventariseren wie er in de RvA zou willen.

2.
3.
4.

Stan gaat de site aanpassen.
gaat inventariseren bij Sonya of alles voor salaris en beurzen is
geregeld en kijken naar de betaling van de ambtelijk secretaris.

5.
6.
7.

Tosca gaat de rechtsgeldigheid van het HR uitzoeken.
gaat op zoek naar het besluitenboek.
gaat K01-222 reserveren voor de volgende PV.

Laura

Tim

Jarno

Tobia

8.
9.

Roos vraagt Evrim of hij naar de VV van IMS wilt.
gaat een datumprikker maken voor weekendje weg.
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Dafne

10. Dita gaat de template voor het jaarplan ontwerpen.

11. DB gaat de werkafspraken aanpassen.

12.
13.

Iedereen heeft volgende week de tabellen af voor het jaarplan.
gaat de deadlines van het jaarplan in zijn agenda zetten.

21. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21.15 uur.
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