
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 11-04-2022

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Roos van Rhijn, Dafne Umans

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 Agenda Hans/Saskia/SR-overleg Besluitvormend

7. 20 min Harmonisatie bestuurlijke inrichting Besluitvormend

8. 10 min Updates Update

9. 5 min DB update Update

15 min Pauze

10. 15 min Project hupseflups Besluitvormend

11. 20 min Kwaliteitsafspraken (evaluatie en input) 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 21.00 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Aniek opent de vergadering om 18:42 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- Roelof-Jan Oostra heeft een reactie op advies betreffende decentrale selectie met kenmerk

U.22.08 gemaild.
- Raad van Bestuur (RvB) heeft een reactie op advies harmonisatie bestuursreglement met

kenmerk 22.02.074 gemaild.

3. Notulen en 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. gedaan
2. nog niet
3. nog niet

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. gedaan
2. nog niet

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. nog niet
2. nog niet
3. gedaan
4. gedaan

Tim 1. gaat een vergadering inplannen voor taskforce duurzaamheid 1. nog niet

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

worden wat betreft internationalisering

1. gedaan

Dita 1. 1.
2.

Roos 1. 1.
2.

George
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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

1. nog niet

Iedereen 1.
2.

1.
2.
3.

Tosca en Aniek zullen kijken naar het HR wat betreft quorum en hoe er gestemd wordt als
mensen afwezig zijn.
De notulen van 04-04-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
- Roos machtigt George
- Dafne machtigt Tim

Dafne zal nog na afloop zorgen dat de machtigingen gemaild wordt.

5. Vaststellen agenda
De reactie van de brief van Roelof-Jan over de decentrale selectie zal besproken worden als
agendapunt na de pauze. Kwaliteitsafspraken zal oordeelsvormend besproken worden. Met
deze wijzigingen is de agenda vastgesteld.

6. Agenda Hans/Saskia/SR-overleg (15 minuten)
Het overleg met Hans van Goudoever en Saskia Peerdeman vindt 28 april plaats.
Punten die we eventueel op de agenda kunnen zetten:

- Extra herkansing

- Een extra herkansing voor derdejaars die nog maar een vak hoeven te halen.

Dit is nog niet besproken bij de OER besprekingen, omdat dit geadviseerd

was om via de Decaan te laten lopen. Dit betekent dat het eventueel volgend

jaar pas in de OER zou komen.

- Kerstpakketten voor coassistenten

- Via de mail is dit  toch net onhandig om te bespreken. Het is ook belangrijk

om hier nu al mee te beginnen, want hier begint het AMC vroeg in het jaar

mee.

- Bestuursreglement

- Even kort bespreken hoe het is verlopen en kijken of er nog vragen zijn

- Aanwezigheid studenten bij colleges
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- De opkomst bij colleges is aanzienlijk lager geworden. Tosca heeft dit

geoppert. Dit is opgegooid in de Universitaire Commissie Onderwijs. Dit is

echter meer iets om informeel te bespreken. Volgens Ulla is dit ook een

probleem bij Geneeskunde.

- WiFi

- Vanuit het OTgen/SR-overleg kwam het advies om met de Decaan de WiFi te

bespreken.

- Genderneutrale wc’s faculteit

- Internationalisering gelijk met VU

- op het informeel overleg gaf Paul aan dat dit iets is om met Hans te

bespreken: “Wat betreft internationalisering merken Roos en Dafne dat er in

Aruba veel VU studenten zitten die daar hun reguliere coschap lopen,

geregeld vanuit de opleiding. Wij vroegen ons af of dit met de harmonisatie

meer gelijk getrokken kan worden. Paul denkt niet dat de VU zomaar de

plekken aan ons wil af staan. Hij gaf als tip mee om dit met de Decaan te

bespreken, gezien hij hier wellicht wel wat aan zou kunnen doen.”

Rondvraag:

- Publiceren van de notulen

Niet alles kan op de agenda, daarom wordt het volgende de agenda (met prioritering):

- Bestuursreglement

- Kerstpakketten

- WiFi

- Genderneutrale WC’s

- Extra herkansing

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

de agenda zoals besproken. Aniek gaat de agenda opsturen.

Als rondvraag zal de top drie van de namen voor project Hutsefluts benoemd worden.

7. Harmonisatie bestuurlijke inrichting (23 minuten)
7 maart hebben wij onze brief over de harmonisatie van de bestuurlijke inrichting verstuurd.
We hebben destijds niet ingestemd. Momenteel hebben we een reactie ontvangen van de
Raad van Bestuur (RvB), die we gaan bespreken.
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Eerdere PV’s hebben we besproken dat we om juridische bijstand wilden vragen. Hiervoor

hebben we een brief geschreven naar de RvB. In de reactie op deze brief werden we verzocht

te wachten met het inschakelen van juridische bijstand totdat we de reactie op onze brief

betreffende de harmonisatie van de bestuurlijke inrichting hadden ontvangen en besproken.

Deze reactie hebben we ontvangen.

Dita vraagt of we het concept Reglement Facultaire Studentenraden nog gaan bespreken,

Aniek antwoordt hierop dat we dit nog gaan bespreken.

Tim geeft aan dat hij geen grip heeft op wanneer wat in welk document staat. Er wordt vaak

naar andere documenten verwezen. Jarno oppert dat dit een belangrijke vraag is voor de

jurist.

Los van de specifieke besproken vragen willen we vragen waarom sommige dingen wel uit

de WHW zijn opgenomen en sommige dingen niet.

Tosca geeft aan dat sommige dingen beschreven in de OER nog niet duidelijk genoeg

beschreven staan en sommige dingen nog niet kloppen. Ook George geeft aan dat hij het

overzicht niet meer heeft. Stan, Jarno, Tim en Dita sluiten zich aan bij Tosca. Tim voegt nog

toe dat onduidelijk is wat precies in welk document moet staan en wanneer het dubbel

beschreven moet worden en wanneer niet. Aniek is te spreken over de reactie van de

opleiding. Marian Mens had aangegeven dat niet alles dubbelop beschreven moet worden,

maar dat dit nu wel gebeurd, voor ons. Aniek denkt dat wij samen met de opleiding uit de

openstaande vragen kunnen komen.

De benoemde punten in de documenten zullen besproken worden met Marian Mens.

Bij de vraag of wij nog steeds een jurist gaan inschakelen antwoordt Tosca dat zij het fijn zou

vinden om een onafhankelijke jurist in te schakelen. Aangezien de juristen van de UvA in

dienst zijn van haar bestuur en het bestuur van de faculteiten, en de medezeggenschap deze

organen controleert en daarmee vaak inherent dwarszit, krijgen de belangen van de

medezeggenschap mogelijk geen prioriteit gelijk aan de prioriteit die de belangen van de

bestuursorganen krijgen. George oppert dat het fijn zijn als een jurist de overige vragen nog

tot de details kan uitzoeken. Stan en Jarno zijn het eens met George en Tosca. Jarno voegt nog

toe dat we wel concrete vragen hebben, maar dit hebben we zoals boven besproken. Tim

vindt het lastig, want wij weten niet precies wat we missen, maar we willen wel concrete

vragen hebben voor de jurist. Deze afweging vindt hij lastig. Tim zegt voor Dafne dat zij niet

per se een jurist hoeft, tenzij mensen van de SR dit heel graag willen. Dita zou het een fijne
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gedachte vinden om een jurist te laten kijken naar het document. Aniek is het ook eens met

Dita. Zij heeft al veel documentatie concreet gemaakt, waardoor voorstelt om brede vragen

te stellen en te kijken of we met het budget uitkomen en zo niet dat moeten we opnieuw om

tafel. Aniek zal dan alle officiële documenten delen, inclusief de reacties van de opleiding.

George oppert nog dat het belangrijk is om te communiceren met de opleiding dat wij ze niet

tegen de schenen trappen, maar deze informatie ons boven de pet gaat.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt acht stemmen Voor en een

stem onthouding voor het inschakelen van juridische ondersteuning.

Tosca gaat mailen naar de opleiding om mede te delen dat we juridische hulp gaan

inschakelen.

8. Updates
- Op 31-03-2022 heeft Tosca een informeel overleg gehad met Mario Maas. Gevraagd wanneer

portfoliobeoordelingen en remediëringstraject in de regels en richtlijnen verwerkt worden,
dit gebeurt in de volgende regels en richtlijnen zodat alle eerste evaluatiepunten
meegenomen kunnen worden in de uitwerking.

- Op 06-04-2022 hebben Aniek en Tosca een plenair overleg over de OER deel A van de
master. Opleidingsteam was helaas afwezig. Het vragen om een verklaring van een
BIG-geregistreerde arts of paramedicus is besproken, hier wordt nog naar gekeken door de
examencommissie aangezien het schijnt dat zowel een pad via de studentendecaan als de
verklaring zelf niet altijd nodig zijn. Verder is de term chronische ziekte geheel verwijderd
aangezien een functiebeperking als gevolg van een chronische ziekte waar een student
eventueel accommodaties voor nodig zou hebben is gedekt met de term functiebeperking.

- Op 07-04-2022 hebben Tim en Tosca een plenair overleg over de OER deel A van de
bachelor. Het artikel over individuele nabespreking blijft opgenomen en er wordt met het de
SR en OC overlegd over de invulling en concretisering hiervan. De termijn tussen uitslag en
herkansing is weer voor alle vakken behalve KWM 10 werkdagen. Bezwaartermijn wordt
verder besproken met de EC.

- Op 28-03-2022 hebben Tosca, Stan en Aniek een SR/DienstenCentrum-overleg gehad. De
spoedbereibaarheid van de DSSD, een platform voor het ruilen van startdata en het stoppen
van ZOOM-surveillance bij tentamens zijn besproken. Wat betreft de spoedbereikbaarheid
van de DSSD werd besproken dat via Project OnderwijsLogistiek (POL) dit wordt opgepakt,
dit zal via de functie ‘stel-een-vraag’ komen. Er komt een platform voor het ruilen van
startdata op de wachttijd Canvaspagina, deze is bijna klaar. Ruilen is momenteel al mogelijk.
De ZOOM-surveillance stopt na de toetsweek i.p.v. na 31 maart, zodat de studenten die op 1
april een tentamen hadden niet benadeeld worden.

- Op 05-04-2022 hebben Tosca en Aniek een informeel overleg gehad met Hans, Albert en
Hanneke. De kwaliteitsgelden, het hoorrecht bij de benoeming van opleidingsdirecteuren,
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adviesrecht over het Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO) jaarplan en de IOO-begroting, de
harmonisatie van de bestuurlijke inrichting en de WiFi zijn besproken. Wat betreft de
kwaliteitsgelden is er momenteel een interne discussie over de definitie van kleinschalig
onderwijs. Wat het effect van de capaciteitsproblematiek op het intensiveren van
kleinschalig onderwijs gaat zijn is onduidelijk, maar de visie is helder. De projectmanager
van de stuurgroep Epicurus bachelor is afgehaakt, momenteel zijn ze op zoek naar een
nieuwe. De E-learnings van de 80/20 coschappen worden hergebruikt in de
onderwijsweken, dit gaat dus niet over het digitale keuzeonderwijs. Het Egmond aan Zee
symposium is structureel teruggekomen in het curriculum d.m.v. MPV terugkomdagen. Er
zijn veel verschuivingen geweest in de besteding van de kwaliteitsgelden door COVID. Zo is
er geld uitgegeven aan ‘just-in-time’ onderwijs en is er veel geld overgebleven. Het
overgebleven geld gaat nog besteed worden.
Wat betreft ons hoorrecht over de benoeming van opleidingsdirecteuren is besproken dat dit
via formele correspondentie zal verlopen, waarbij er een gepaste termijn van reactie
afgesproken wordt per benoeming.
Vanuit beide kanten waren er geen vragen over het adviesrecht over het IOO-jaarplan en
-begroting.
Wat betreft de harmonisatie van de bestuurlijke inrichting vertelden we dat we net de
reactie van de Raad van Bestuur hadden ontvangen en Tosca een update na onze PV zou
sturen over de richting waar de raad heen gaat.
De Studentenraad heeft een poll uitgezet over de tevredenheid over de WiFi. De uitkomsten
van de WiFi zijn besproken en Aniek zal de resultaten nog anonimiseren en opsturen.
De Studentenraad gaat input voor de kwaliteitsgelden geven en een naam bedenken voor
project hupseflups.

- Op 06-04-2022 heeft Aniek het gangoverleg bijgewoond. Het doel van de Student Diversity
Officers is besproken. Het is onduidelijk of ze voor de hele faculteit zijn of alleen voor
geneeskunde. Tosca reageert hierop dat zij voor de hele faculteit zijn.
De agenda van de Emphasiskamer werkt niet goed. De MFAS gebruikt deze niet en MIKpunt
wel. Mv Mozaïek heeft nog geen sleutel van de Emphasiskamer. De nieuwe regeling betreft
het huren van de zalen geldt voor alle verenigingen. MIKpunt heeft hier nog geen problemen
mee gehad. Met het nieuwe reglement moet er per vereniging een jaarplanning. Niemand
heeft het nieuwe reglement ontvangen. Nu moet je zalen ver van te voren reserveren, anders
kan het zijn dat je te laat bent. De communicatie met het AMC verloopt bij sommige
verenigingen stroef. MIKpunt heeft redelijk oké contact.

- Op 04-04-2022 heeft de Commissie Bachelor (CoBa) een commissievergadering gehad. Jaar
2 had bij iRAT KWM in één zaal een paar minuten minder gekregen van de surveillanten dan
studenten horen te krijgen. De opleiding gaat na analyses kijken wat hiermee te doen; komt
volgend informeel overleg terug. Verder is er blijkbaar tijdens CMI2-evaluatie aangegeven
dat studenten de sfeer in (werk)colleges van een bepaalde docent als onveilig ervaren. DB
gaat onderwerp toetsing aankaarten bij Hans/Saskia-overleg. Het actiepunt roostering (dat
roosters soms last minute nog wijzigen) wordt aangekaart bij SR/DC-overleg.
Verder is de OER-doorgesproken en is het informeel overleg voorbesproken.
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- Op 05-04-2022 hebben Tosca en Tim een informeel overleg gehad met Gabor, Ulla en Petra.
We hebben afgesproken om na het volgende OTgen/SR-overleg met elkaar te borrelen!
Verder is afgesproken dat ons de argumentatie voor de (kortere) bezwaartermijn wordt
toegemaild in de week van 17 april. Ook is gesproken over het wegvallen van de
Zoom-surveillance bij tentamens - alle corona-regels en -maatregelen rondom tentamens
vervallen - en onze zorg is geuit over evt. kwetsbare studenten die nu “gedwongen” fysiek
naar de tentamenzaal moeten komen. Ons werd verteld dat met deze studenten contact
opgenomen is, om maatwerk te kunnen leveren. Dat zal wel altijd iets zijn in dezelfde zaal
(bijv. eerder/later naar binnen, plekje achterin of juist voorin enz.): een lokaal apart regelen
of toch nog via Zoom is volgens OTgen bachelor geen optie.

- Op 07-04-2022 heeft Tim de evaluatie van MI-X3.3 bijgewoond. Het was de eerste keer dat
dit vak in huidige vorm draaide, dus met name de opbouw was wat onduidelijk (veel stond
laat op Canvas). Docenten gaven via de mail soms tegenstrijdige antwoorden. Een keuzevak
(van buiten de opleiding) overlapte deels met de wiskunde uit dit vak. De OC gaat dit soort
overlap verzamelen en dit terugkoppelen naar OTmi, zodat ook dit vak eventueel volgend
jaar herzien kan worden.  Tom Broens, opleidingshoofd bachelor MI, ziet dat
corona-cohorten minder zelfredzaam zijn in de studie (kijken wat voorbereiding is voor
werkgroep en die maken bijv.) dan niet-corona-cohorten. Dit is een vakoverstijgend
probleem waar niet één duidelijke oplossing voor is. OTmi heeft dit scherp en gaat hiernaar
kijken.

- Op 29-03-2022 hebben Aniek en George een gesprek gehad met OCMI. Beiden adviezen over
de OER zijn besproken. Het bleek dat punten die wij hadden aangedragen, al voor onze tijd
rijkelijk waren besproken en het laatste woord hierover is gezegd. Verder droeg de OCMI als
aandachtspunt het excellentietraject aan.

- Op 07-04-2022 heeft Aniek de evaluatie van MAM05 en AS1 bijgewoond. MAM05:
- Studenten vonden het vak leuk, de werkdruk lag wel hoog, maar dit was de bedoeling. Het

vak bestond uit een groepsopdracht en een tentamen. Voor de groepsopdracht was er binnen
de groep nog een verdeling met studenten die zich met de survey bezig gingen houden en
studenten die het technische deel zouden doen. Hier was een groot verschil in werkdruk.
Voor de studenten die in februari waren begonnen, was het een erg zwaar vak. 75% van de
studenten is geslaagd. De toets was lastig, doordat er ook veel tijd nodig was voor de
groepsopdracht. Volgend jaar komt er een open boek tentamen, waarbij studenten een A4’tje
aan spiekbrief mee mogen nemen. Doordat MAM05 gekoppeld was aan AS2, lag de werkdruk
hoger.
AS1: Studenten vonden het fijn om te reflecteren. Alleen het template voor de reflectie pastte
niet bij elke fout, waardoor studenten deze soms invulden, puur om het ingevuld te hebben
en niet om er iets van te leren. Voortaan wordt dit template als advies gegeven, niet als
onderdeel van de opdracht. Canvas was onoverzichtelijk, waardoor studenten deadlines
vergaten. Er komen meer announcements, zodat studenten meer op de hoogte zijn van de
deadlines. De integratie met AS2 was goed.

- Op 31-03-2022 heeft Tosca een overleg gehad met de Universitaire Commissie Onderwijs. De
ondersteuning van Oekraïense studenten is besproken, het ministerie is vooral een
struikelblok bij financiële ondersteuning omdat dit niet wordt gezien als doelmatige
besteding van onderwijsgeld. De nieuwe chief diversity officer, Machiel Keestra, kwam zich
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voorstellen en verder is besproken dat de aanwezigheid en aandachtsspanne van de
coronageneratie aanzienlijk slechter is dan voorheen.

- Op 06-04-2022 heeft Tosca de plenaire vergadering (PV) bijgewoond van de Centrale
Studentenraad (CSR). Er wordt komende maandag een benefiet ding georganiseerd voor
Oekraïne, met muzikanten en sprekers.

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

Pauze
19:41 uur aanvang pauze
19:56 uur herstart vergadering

10. Decentrale selectie (15 minuten)
Vorige week hebben we het advies uitgebracht betreffende de selectieprocedure van de
decentrale selectie van het jaar 2023-2024. We hebben een reactie ontvangen van Roelof-Jan
Oostra, voorzitter commissie selectie geneeskunde AMC-UvA, die we gaan bespreken.

Dita vraagt waarom we hebben gevraagd om iets extra’s naast alleen theoretische vragen.
Tim antwoordt hierop dat wij een essay of iets dergelijks als positief achtten, omdat je
daarmee mensen op meerdere vlakken beoordeeld.
Roelof-Jan heeft gereageerd dat er weinig cases zijn waar cijfers van HAVO met cijfers van
VWO vergeleken worden. Jarno is het eens met Roelof-Jan. Het is te lastig om voor de 1 à 2
studenten cijfers hiervoor niet te gebruiken.
Over de medische actualiteit heeft Roelof-Jan gereageerd dat deze vragen betrekking zullen
hebben op informatie die ontleend is aan gratis toegankelijke en algemene bekende
websites. In onze brief stond dat wij vragen willen over medische actualiteit wat studenten
redelijkerwijs kunnen weten.
Over de extra ronde die de SR gezien zou willen hebben heeft Roelof-Jan gereageerd dat het
organisatorisch zeer arbeidsintensief en ook erg onreproduceerbaar die vooral veel ruis
geeft in de som-scores. Mogelijk zouden er een medisch ethische vragen gesteld kunnen
worden in de theoretische toets. Tim geeft aan dat wij niet zomaar ja kunnen zeggen omdat
Roelof-Jan nu aangeeft dat het organisatorisch arbeidsintenstief en onreproduceerbaar is.
Tim zou graag een toezegging hebben van ‘iets’ naast de theoretische vragen. Dit is tenzij de
selectieprocedure volledig wordt herzien.
Aniek geeft aan dat er naar de studenten gecommuniceerd moet worden dat het verschil in
cijfers maar een heel klein verschil zal maken.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt zeven stemmen voor en

twee stemmen onthouding vóór het aankaarten van deze punten en het positief adviseren

van de decentrale selectie.
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Tosca gaat formeel reageren op de mail van Roelof-Jan.

11. Project hutsefluts (9 minuten)
Naar verwachting komt er geld vanuit het ministerie van OC&W. Dit is waarschijnlijk een
eenmalige geldstroom, en de Studentenraad is door de decaan en vice-decaan gevraagd een
mooie naam te bedenken voor het project waaraan het geld wordt besteed.
Deze PV gaan we een goede naam bedenken.

Tosca oppert dat dit punt ook nog op de agenda voor het Hans/Saskia/SR-overleg moet.

Hier zullen we straks op terugkomen.

We zullen MoHuis, Modernisering Faculteit en Project J aandragen bij het
Hans/Saskia/SR-overleg via een rondvraag.

12. Kwaliteitsafspraken (15 minuten)
Het is nu de midterm review van de kwaliteitsafspraken. Dat betekent dat dit het moment is
voor de SR om feedback te geven op de bestaande plannen en begroting en nieuwe ideeën in
te brengen.
De raad heeft de verantwoordingen ontvangen en gaat deze evalueren. Verder heeft Albert

Kok aangegeven dat er meer dan 800 000 euro over is, waarvoor de SR om input is gevraagd.

Deze PV gaan we daar ideeën voor bedenken. Eis hiervoor is dat de kwaliteitsgelden besteed

moeten worden binnen de door de UvA gestelde kaders, namelijk dat het project te scharen

valt onder docentprofessionalisering, intensivering van het onderwijs of

onderwijsfaciliteiten en dat het moet gaan om additionele activiteiten, die rechtstreeks ten

goede komen aan studenten.

Het is onduidelijk waarin het geld van onderwijsfaciliteiten naar toe zal gaan, Tosca gaat
dit vragen, samen met wanneer de antwoorden van de kwaliteitsgelden komen.
George geeft aan waar vier miljoen euro gegaan is naar intensivering van (kleinschalig)
onderwijs. Tosca antwoordt hierop dat dit veelal de nieuwe master geweest zou zijn.
Echter, we willen hier nog meer duidelijkheid over, Tosca zal dit navragen.

Ideeën voor de besteding:
- Betere WiFi
- Meer werkplekken
- Verbetering DSSD
- Professionalisering PO-mentoren
- Docent professionalisering van de Epicurus herziening
- Master: extra cursussen (die aansluiten op gemist onderwijs)
- Verbetering van de onderwijslokalen in de kelder
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Tim oppert dat we mogelijk nog anderen moeten vragen voor input waar het geld heengaat.
De SR is om input gevraagd omdat wij hebben gevraagd of wij betrokken mogen worden
waar het geld van de kwaliteitsgelden heen gaat. De input voor de ideeën is vooral ook voor
de plannen die voor de volgende kwaliteitsgelden die komen.
Tim vraagt of we de kwaliteitsgelden mogelijk nog met OTgen moeten bespreken, mogelijk
hebben zij ideeën die we samen sterk kunnen uiten. Er is wat overlap met project hutsefluts.

Voor het volgende vergaderstuk zal per thema gebrainstormd worden over mogelijke
besteding van de kwaliteitsgelden. Het zal daarom volgende week besluitvormend
besproken worden.

13. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

14. Rondvraag
- Stan: Wie kan taalcheck doen zodat onze resultaten gepubliceerd kunnen worden? → Dita

gaat dit doen.
- Stan: Wat vinden jullie van de frontpage die ik heb gemaakt voor de resultaten (staat in

resultaten) → goedgekeurd. PR gaat het publiceren.
- Dita: Ik heb binnenkort een afspraak met Marjan Du Prie om te kijken wat er vanuit het AMC

mogelijk is qua inventaris. Wat zou onze wens zijn om te vervangen. Ik heb nu een
vergadertafel en stoelen op het lijstje staan. → een kast die dicht kan, andere opbergruimte,
batchlezers, beeldschermen en computers.

- Dita: Gaan we volgende week maandag (Pasen) vergaderen? → we gaan niet vergaderen
- Dita: Zijn de assessoren al uitgenodigd om kennis te maken en onze PV bij te wonen? → Stan

en Dita gaan dit doen.

15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

16. Nieuwe agendapunten
- Kwaliteitsafspraken
- Harmonisatie bestuurlijke inrichting
- High Stake beoordelingen
- Inventaris SR-kamer

17. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat mailen naar Hans betreffende de kerstpakketten
2. gaat voor volgende vergadering vragen waar het OTgen/SR-overleg
gaat plaatsvinden ivm de grootte van het lokaal
3. gaat kijken naar het HR wat betreft quorum en hoe er gestemd wordt
als mensen afwezig zijn (+ Tosca)

1.
2.
3.
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4. gaat de agenda voor het Hans/Saskia/SR-overleg sturen
5. zal de resultaten van de WiFi-poll anonimiseren en opsturen

Stan 1. gaat regelen dat er een opvolger is voor de ambtelijk secretaris voor
23 mei
2. gaat de studentassesor uitnodigen voor de PV

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 kijken naar het HR wat betreft quorum en hoe er gestemd wordt
als mensen afwezig zijn (+ Aniek)
4. gaat mailen naar de opleiding om mede te delen dat we juridische
hulp gaan inschakelen
5. gaat formeel reageren op de mail van Roelof-Jan
6. gaat vragen stellen over de kwaliteitsafspraken van de opleiding

1.
2.

Tim 1. gaat een vergadering inplannen voor taskforce duurzaamheid

Jarno 1.

Tobia 1. 1.

Dita 1. gaat een taalcheck doen voor de resultaten van de enquête
2. gaat de studentassesor uitnodigen voor de PV

1.
2.

Roos 1. 1.
2.

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.

PR 1. gaat de frontpage van de resultaten publiceren
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18. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 20.52 uur.
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