
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 09-05-2022

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Jarno de Haas, Dita Bolluyt,
Roos van Rhijn, Dafne Umans, George In der Maur

Afwezig

Gast Berk Uzunalioglu, Shamim Amiri Simkooei, Jimmy França Vieira van Gent

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. 10 min Harmonisatie bestuurlijke inrichting (onder voorbehoud) Beeldvormend

7. 20 min Het Huishoudelijk Reglement Besluitvormend

8. 10 min Updates Update

9. 5 min DB update Update

15 min Pauze

10. 15 min Agenda FSR VUmc/AMC overleg Besluitvormend

11. 20 min De top 10 Besluitvormend

12. 20 min Overdracht Oordeelsvormend

13. 1 min WVTTK Informerend

14. 10 min Rondvraag Informerend

15. 5 min Evaluatie PV Informerend

16. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

17. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

18. Einde vergadering Om 21.15 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Aniek opent de vergadering om 18:47 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- De SR heeft UvAsociaal het antwoord op verzoek tot medeondertekening brief

kandidatenlijst gemaild.

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat de kieslijst contacteren om de hulp voor het zoeken van een
raadsassistent aan te bieden
2. gaat de bedachte voorstellen voor het OTgen/SR-overleg opsturen
naar het OTgen
3. gaat iemand van de MFAS vragen om volgende week een foto van ons
te maken

1. gedaan
2. gedaan
3. gedaan

Stan 1. gaat een verdeling maken voor het aanpassen van het
overkoepelende inwerkboek van de SR
2. gaat na goedkeuring van de kieslijst de sollicitatie van de master
raadsassistent online gooien

1. nog niet
2. nog niet

Tosca 1. gaat mailen met vragen over de kwaliteitsgelden
2. gaat een reactie mailen naar UvA Sociaal

1. bezig
2. gedaan

Tim

Jarno 1. gaat een afscheidscadeau regelen voor Frida van den Maagdenberg 1. gedaan

Dita 1. gaat contact opnemen met de Diversity Office 1. gedaan
2.

Roos 1. 1.
2.

George 1. gaat een datumprikker sturen voor een nieuw uitje 1. gedaan

Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

PR 1. gaat de frontpage van de resultaten publiceren
2. gaat de Diversity Commitment delen op de sociale media
3. gaat de bedachte lijst voor aanpassingen op de Insta publiceren en
vragen om meer input

1. gedaan
2. nog niet
3. gedaan
4. gedaan
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4. gaat de update delen over de portfolio in de master
Iedereen 1. Gaat voor overmorgen reageren op de CoBo uitnodigingen.

2. De commissies en het DB zal los van elkaar een overzicht maken van
komende afspraken zodat het mee gemaild kan worden
3. iedereen neemt een blousje, (jasje) en jeans mee.

1. nog niet
2. gedaan
3. gedaan

De notulen van 02-05-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
Er zijn geen zaken medegedeeld.

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Harmonisatie bestuurlijke inrichting (6 minuten)
17 mei moet de Raad van Bestuur (RvB) hun besluit maken over het bestuursreglement.
Hiervoor moet hen dus duidelijk zijn of er nog wijzigingen moeten worden gemaakt in het
reglement. Komende dinsdag of woensdag ontvangen wij het advies van de jurist. Maandag
16 mei kunnen we dus pas het advies bespreken, hier zullen we waarschijnlijk veel tijd aan
kwijt zijn, gezien het gaat om veel informatie. Om het proces te vergemakkelijken zou het
handig kunnen zijn om juridische zaken alvast het advies van de jurist te delen, zodat de RvB
voorbereid is op onze brief.

Marian Mens heeft aangegeven dat als wij nu al controversiële punten hebben, we dit het
liefst zo snel mogelijk laten weten. Aniek geeft daarom aan dat zij graag Marian Mens nu al
zou willen bellen om de punten die wij anders gezien willen door te geven. Roos geeft aan
dat we dan mogelijk nu al een moment kunnen plannen om dit eventueel te bespreken,
omdat een moment plannen later niet meer lukt.

We zullen om 17:30 uur op woensdag 11 mei een spoedvergadering hebben om deze zaak te
bespreken. Deze vergadering zal plaatsvinden wanneer er controversiële punten benoemd
zijn.

7. Het Huishoudelijk Reglement (13 minuten)
Deze PV wordt het hele HR geëvalueerd, zoals dat ook aan het begin van het jaar is gedaan.
Na deze wijziging kan het HR dit jaar niet nogmaals gewijzigd worden, er kunnen dan alleen
nog toevoegingen gedaan worden mits deze zijn beoordeeld door de RvA, zie artikel 2.3 lid 5.
Daarnaast een voorstel om in het begin van het jaar al gevoerde discussies over bijvoorbeeld
nevenfuncties niet te heropenen behalve bij nieuwe inzichten.

Jarno vraagt of een machtiging geldt als persoon bij het quorum. Tosca antwoordt hierop dat
dit inderdaad zo geldt.
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Bij artikel 1.2 lid 2 zal het veranderd worden in de helft plus één het quorum worden. Jarno
vraagt hierover hoe het zit met oneven aantallen. Tosca weet niet hoe dit zit in de andere
huishoudelijk reglementen. Uiteindelijk is gekozen voor de helft plus één en toegevoegd dat
bij een oneven aantal raadsleden  zal voornoemd aantal worden afgerond naar boven.

Bij artikel 4.4 lid 4 heeft Dita geopperd om het termijn van verantwoording aan te passen
naar 6 maanden, de rest van de SR is er echter voor om de termijn te laten op 3 maanden.

Bij artikel 5.2 lid 2c is toegevoegd dat blanco stemmen ook gelden voor het quorum.

Bij artikel 5.3 lid 3e is een zin aangepast naar ‘Onthoudingen tellen wel mee voor het
quorum.’

George oppert dat hij twijfelt of we het HR überhaupt moeten aanpassen. Hij geeft aan dat

we bij deze kleine wijziging het HR niet meer mogen wijzigen. Roos reageert hierop dat

Tosca het HR nu aandachtig heeft doorgenomen en dat wij dit nu beter weten dan de raad

van volgend jaar, omdat we nog maar twee maanden zitten is het goed om het HR nu aan te

passen.

Dita reageert dat de aanpassingen niet twee werkdagen van te voren zijn aangekondigd, dus

we mogen het nu niet instemmen, dit zullen we volgende week doen.

8. Updates (1 minuut)
- Op 03-05-2022 heeft Tosca een overleg gehad met werkgroep sociale veiligheid. De lancering

van de #zouikwatzeggen app staat nu voor september gepland. Tosca gaat deze week met
Gabor zitten om een concrete vacature uit te werken voor student ambassadeurs en zo snel
mogelijk deze vacatures uit te zetten, hierbij moet ook worden geworven voor mensen die
hun verhaal willen doen over intimidatie, een iemand van de bachelor en een iemand van de
master. Verder wordt scholing voor docenten verder uitgewerkt.

- Op 02-05-2022 heeft de Commissie Master (CoMa) een commissie vergadering gehad.
Dossiers doorgenomen en plan gemaakt wat wij nog willen bereiken voor het einde van het
raadsjaar. Verder besproken hoe we het aanpakken met de komende afwezigheid van Dafne
(19 mei t/m 18 juni), wij voorzien daarbij geen problemen. Ook besproken hoe we het
aanpakken de komende tijd waarin wij allemaal onze semi-arts stage gaan doen. Onze
afspraken zullen dan voornamelijk online plaatsvinden (wat voor veel dingen toch nog
normaal is). Ook is de overdracht naar de (potentiële) masterleden besproken. Als laatste
hebben we een mail gekregen met extra wijzigingen in het deel B van de OER, deze zullen wij
zelfstandig doornemen en eventueel bespreken als er belangrijke dingen zijn gewijzigd.

- Op 04-05-2022 heeft Tim de evaluatie van hybride onderwijs met inschrijving bijgewoond.
Er zijn 3 WC’s in WDD1 en 1 in CMI2 geweest die hybride zijn gegeven: mogelijkheid tot
fysiek volgen via AA-inschrijving, en mogelijkheid tot thuis volgen, waarbij docent aandacht
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verdeelt over beide groepen. Er komt nog een klein rapport van Hotze onze kant op. Zie
bijlage in deze map voor een document met uitgebreidere beschrijving. De tendens bij
docenten, blokcoördinatoren en OC was dat er niet per se grote meerwaarde blijkt t.o.v.
fysiek onderwijs, dus dat hybride verder voor-onderzocht kan worden voor een mogelijke
volgende corona-golf.

9. DB update
Er is geen update mondeling toegelicht door het dagelijks bestuur.

Pauze
19:22 uur aanvang pauze
19:37 uur herstart vergadering

10. Agenda FSR VUmc/AMC overleg (11 minuten)
We hebben 25 mei overlegvergadering met de FSR van de VU, hier kunnen we een goede
gelegenheid om met een andere FdG te sparren over zaken op de faculteit. Deze afspraak zal
fysiek plaatsvinden in de avond.

De agendapunten die we voor nu hebben bedacht zijn:

1. Mededelingen:

a. Geen

2. Agendapunten

a. Werving raadsleden

b. Aanwezigheid studenten

i. Hebben zij ook last van het minder aanwezig zijn van studenten en zo

ja, hoe gaan ze hiermee om?

c. Het IOO

i. Klopt het dat het IOO ook gaat harmoniseren? Wij krijgen ook Theo

als hoofd IOO namelijk.

3. Rondvraag

Tosca geeft een toelichting over punt c het IOO. Volgend week zal dit als agendapunt

besproken worden op de agenda.

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

de agenda zoals besproken.

11. De top 10 (26 minuten)
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Tijdens het overleg met Hans van Goudoever, decaan, en Saskia Peerdeman, vice-decaan,
werd ons gevraagd te komen met een lijst van 10 dingen die wij graag anders zouden willen
zien op onze faculteit. Dit kan i.h.k.v. project modernisering van de faculteit (MoFa) zijn,
maar ook hier buiten werd ons gevraagd om na te denken over verbeterpunten.
Project MoFa bestaat uit 3 pijlers: onderwijsfaciliteiten, entree en sfeer. Onder

onderwijsfaciliteiten valt o.a. de WiFi, de DSSD, de MB etc. Onder de entree valt hoe je

aankomt op de faculteit. Dit is breder dan alleen plein J: het gaat ook over hoe je vanaf

station Holendrecht aankomt. De sfeer gaat met name over het gevoel van welkom zijn op de

faculteit en het gevoel dat de faculteit dé plek is waar je moet zijn voor kennisoverdracht. De

lijst waarmee we vorige vergadering zijn gekomen:

- Meer ruimte buiten en voorzieningen verbeteren
- International Office

- Zichtbaarheid
- Begeleiding
- Mogelijkheden

- Plein J
- Meubilair
- Watertappunten

- WiFi
- Persoonlijkere opleiding
- De kelder en onderwijslokalen
- Collegezaal 2
- Werkplekken (bibliotheek en samenwerkplekken)

- Renovatie bibliotheek
- Meer werkplekken buiten de bibliotheek
- Zalen die studenten kunnen huren voor overleg/vergaderingen

- Bereikbaarheid studentenbalie uitbreiden

Vorige PV werd duidelijk dat nog niet voor iedereen duidelijk was dat de top 10 breder is
dan alleen de invulling van project MoFa. Deze PV zal daar nog extra aandacht aan gegeven
worden. Ook zijn er polls uitgezet op onze sociale media kanalen (zie bijlage 11.2). Punten
die hier vaak uit voor kwamen waren:

- Plein J
- Watertappunt
- verlichting

- Collegezalen
- met name collegezaal 2, maar ook 4 en 5 mogen verbetering.

- Werkplekken
- Bibliotheek

- Betere ventilatie
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- Nieuwere computers in bibliotheek en computerlokalen
- Openingstijden bibliotheek/rustige plek om te studeren in de avond
- Betere stoelen (in stilteruimte)
- Makkelijker huren lokalen
- Meer studiecabines met stopcontacten

- Faciliteiten
- Kluisjes
- Studenteningang langer open
- Oplaadkluisjes
- Faciliteiten voor studenten met beperking

- Buitendeel faculteit
- Meer ruimte
- Nieuwe tafels en banken
- Groenvoorziening
- Meer overdekte buiten zitplaatsen

- Studieadviseurs
- Duurzaamheid

- Vegetarisch voedselaanbod
- Afval scheiden
- Recycle afvalbakken

- Verbetering eetgelegenheden
- Langer geopende Albert Heijn To Go

- Meer mogelijkheden voor studeren in het buitenland
- WiFi
- Meer diversiteit

We zijn benieuwd wat de persoon die de bericht heeft gestuurd over faciliteiten voor een
student met beperking precies bedoelt. Aniek gaat die persoon beantwoorden en vragen wat
hij/zij precies mist. Het punt duurzaamheid zullen we nog steeds overkoepelend aandragen.
Verbetering van de eetgelegenheden uitbreiden ligt buiten de mogelijkheden van de
opleiding. We willen dit benoemen als we plek overhebben. Ook het punt diversiteit zal
gevraagd worden aan de persoon die het heeft aangedragen op Instagram, dit heeft Roos al
gedaan. Dita oppert dat het nog niet bekend is onder de studenten dat de SR zich bezighoudt
met diversiteit. De PR gaat publiceren op de sociale media dat er een diversity commitment
is en dat er genderneutrale WC’s komen. Tosca gaat ook verder achter de genderneutrale
WC’s aan.
Volgende week zullen we dit agendapunt besluitvormend bespreken.

12. Overdracht (11 minuten)
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De verkiezingen voor de nieuwe raad komen eraan, dit betekent dat wij ook onze overdracht
op touw moeten gaan zetten. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen weet wat te doen staat.

Tijdens de overdracht is het van belang dat de informatievoorziening zo volledig mogelijk is.

Hiervoor is het nodig dat iedereen input levert, om de overdracht zo volledig en

overzichtelijk mogelijk te maken. Denk hierbij aan ideeën die je afgelopen jaar hebt bedacht

of wat er ontbrak tijdens onze eigen overdracht.

Onderstaand overzicht is bedoeld als tijdsplanning voor de overdracht.

Functieverdeling -DB

-PR

-Penningmeester

-Commissies + voorzitters

Rond de week van 20

juni 2022. Dit in

verband met tentamen

op vrijdag in de week

van 27 juni.

Nieuwe raad in laten

vullen welke functies

ze wel en niet willen

+ contact

mogelijkheden voor

uitvragen wat de

functies inhouden

Met name op

commissievoorzitters en DB

gericht.

Week van 13 juni,

inleveren lijst voor de

week van 20 juni voor

het bepalen van de

functies.

CoBa - 6 juli 14:00-17:00 uur

- 30 augustus 13:30-14:00

uur

- 30 augustus 17:00 uur

Dossiers en andere

CoBa zaken

Informeel overleg

OTgen overleg

CoMa -Zondag 17 juli, hele dag

-Dinsdag 30 augustus, 12-13

Dossiers en andere

masterzaken
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-Dinsdag 30 augustus 17:00

uur

-Dinsdag 30 augustus

18:30-19:30 uur

-Vrijdag 2 september,

12:00-13:00 uur

Voortgang nieuwe

master (voorstellen

projectteam master)

OTgen-SR overleg

Master studenten

overleg

Informeel overleg

Overdrachtsweekend 2,3,4 september 2022 -Algemene overdracht

SR

-Belbin teamrol training

-Bonding van nieuwe

Raad

DB-overdracht Rond de week van 27 juni, af

te stemmen per individu.

Inhoudelijke overdracht

per functie

Meekijken PV 22 en 29 augustus

29 augustus

Nieuwe raad mee laten

kijken bij 2 PV’s.

Nieuwe voorzitter zit de

2e PV voor

Sollicitaties master

leden

Zo snel mogelijk Afhankelijk van de

goedkeuring van de

kieslijst

Er wordt geopperd dat we de TAQT-training niet in het overdrachtsweekend doen, we zullen
dan alleen de Belbin training doen op vrijdagmiddag. Er moet ook nog een gezamenlijke
overdracht van het DB komen, niet alleen per functie. Roos geeft aan dat het handig is om
meer informatie aan te bieden over de functieverdeling voordat die plaatsvindt,
voornamelijk dat alle functies verdeeld moeten worden. Stan gaat de verdeling maken van de
vernieuwing van het inwerkboek. Iedereen gaat kijken voor goedkope huisjes voor het
overdrachtsweekend.
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Dita vraagt of er al een update is over de master raadsassistent sollicitaties. Er is nog geen
reactie van de kieslijsten.

13. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

14. Rondvraag
- Tim: CoBa-dossieroverdracht nieuwe raad is woensdag 6 juli 14:00-17:00. Tim gaat hiervoor

een vergaderverzoek sturen.
- Dita: Klopt het dat 23 mei Anne haar laatste dag is en dat de nieuwe ambtelijk secretaris dan

ook aanwezig is? → als alles goed gaat wel, we gaan deze week solliciteren
- Dita: PR voorstel: bij promoten van de verkiezingen (16-20 mei) aangeven dat er geen

masterstudenten op de lijst staan, maar dat die rol nog wel wordt opgevuld en ze bij
interesse kunnen mailen. → Dita gaat haar voorstellen mailen naar de PR commissie.

- Tosca: heeft iedereen de mail gezien over het verjaarsfeest van het Amsterdam UMC? Wie wil
er gaan? Het vindt 7 juni plaats. → Tim, Stan, Aniek, George en Tosca gaan mee. Iedereen die
mee wil, moet zichzelf aanmelden

15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

16. Nieuwe agendapunten
- Het huishoudelijk reglement
- Samenvoeging IOO
- De top 10
- Harmonisatie bestuurlijke inrichting

17. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat een DM sturen naar de student die faciliteiten voor studenten
met een beperking mist.

1.
2.
3.

Stan 1. gaat een verdeling maken voor het aanpassen van het
overkoepelende inwerkboek van de SR
2. gaat na goedkeuring van de kieslijst de sollicitatie van de master
raadsassistent online gooien
3. gaat de verdeling maken van de vernieuwing van het inwerkboek

1.
2.

Tosca 1. gaat verder achter de genderneutrale WC’s aan 1.
2.

Tim 1. gaat een vergaderverzoek sturen voor de CoBa-dossieroverdracht

Pagina 10 van 11
Notulen plenaire vergadering, 09-05-2022



Jarno 1. 1.

Dita 1.  gaat haar voorstellen mailen naar de PR commissie 1.
2.

Roos 1. 1.
2.

George

Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

DB

Iedereen 1. Gaat ZSM reageren op de CoBo uitnodigingen.
2. Iedereen gaat kijken voor goedkope huisjes voor het
overdrachtsweekend
3. die mee wil gaat zich aanmelden voor het verjaardagsfeest van het
Amsterdam UMC

1.
2.
3.

PR 1. gaat de Diversity Commitment delen op de sociale media
2. gaat publiceren op de sociale media dat er een diversity commitment
is en dat er genderneutrale WC’s komen

18. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 20.31 uur.
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