
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 11-10-2021

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Roos van Rhijn

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 OTgen/SR overleg Vaststellen

4. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

5. 5 min Updates Update

6. 1 min Mededelingen Informerend

7. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

8. 5 min Evaluatie OTgen-SR overleg Oordeelsvormend

9. 5 min Diversity commitment Beeldvormend
10. 15 min Voorbespreken OTMI Oordeelsvormend
11. 20 min Facultaire begroting Oordeelsvormend
12. 5 min Begroting SR Besluitvormend

15 min Pauze
13. 15 min Inwerkperiode Beeldvormend
14. 45 min Jaarplan Besluitvormend
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 19.35 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
- Van de Raad van Bestuur (RvB): Benoeming dr. Pajkrt en dr. Bruining tot hoogleraar.
- Van Saskia Peerdeman: Overlijdensbericht Marcel Fabriek. De raad is geschrokken van het

bericht. Wij willen als Studentenraad een rouwkaart sturen en met toestemming van de
nabestaanden een update op Instagram over de aanwezigheid van een rouwkamer. Stan gaat
overleggen met Vince over kaart en adresgegevens.

- Van OTgen: Verzoek om feedback op monitoring aanpak aanbeveling visitatiecommissie.
- Van Olav Abbring: Werkgroep Bindend Studie Advies (BSA). Dat is een verzoek vanuit de

Centrale Studentenraad (CSR) of iemand hier op centraal niveau deel aan wil nemen. Echter,
het BSA van Geneeskunde en MI is dusdanig anders dan andere studies dat we hierin niet
deel gaan nemen.

- Naar Raad van Bestuur: Adviesbrief beoogd lid Raad van Toezicht (RvT)

3. Notulen OTgen/SR overleg

De notulen van het OTgen/SR overleg van 05-10-2021 zullen volgende week besproken

worden.

4. Notulen en 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

1. nog niet
2. gedaan
3. nog niet

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

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. gedaan

2. gedaan

3. gedaan
4. gedaan

5. gedaan
6. gedaan
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Tim

Laura 1. gaat een beknopt informatiestukje schrijven van OTmi 1. gedaan

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. gedaan
2. gedaan
3. vrijdag
4. vrijdag

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

1. afwezig
2. afwezig
3. afwezig

Dafne

Anne

DB

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

1.  gedaan

PR-comm
issie

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

1. gedaan

De notulen van 04-10-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op 08-10-2021 heeft Stan de sollicitaties afgenomen voor het eerstejaars

Onderwijscommissie (OC)-lid. De uitslag met het nieuwe eerstejaars lid van de OC wordt dit
weekend gemaild.

- op 05-10-2021 heeft Aniek een overleg gehad met de Centrale Studentenraad (CSR) en de
Facultaire Studentenraad (FSR). Het was een gesprek met alle voorzitters van de FSR’en en
de voorzitter van de CSR. Het oprichten van een kiesdistrict is besproken. Dit blijkt erg
makkelijk te zijn. Hierover hebben we een mailtje ontvangen van de voorzitter van
rechstgeleerdheid met instructies. Ook bleek dat de ACTA en rechtsgeleerdheid hun eigen
Canvas-pagina hebben en dit helpt voor de student engagement.

- Op 30-09-2021 heeft Roos een overleg gehad met de coördinatoren van de nieuwe master.
Overleg met alle coördinatoren waar de projectleiders van Onderwijs & Kwaliteit (O&K) en
Toetsing & Beoordeling (T&B) een update gaven over de stand van zaken. Allereerst O&K: zij
hebben fase één af, de roosters zijn rond en worden gecontroleerd. Ze zijn tegen het
probleem gestuit dat “academisch uur” volgens het boekje 45 minuten duurt en in het
huidige rooster 60 min is geroosterd. Daarbij geven sommigen aan dat er meer dan 60
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minuten nodig is voor sommige practica. In overleg met  het projectteam gaan de makers van
het onderwijs hiermee verder aan de slag. Fase twee gaat binnenkort op Canvas open om
gevuld te worden en in december volgt daarvoor de eerste controle, dient in februari af te
zijn. T&B herhaalde het tijdsplan hoe programmatisch toetsen in zijn werking gaat. Daarbij
liet Interne Geneeskunde weten dat ze graag de e-learning voor de beoordelaars in het
leerportaal willen zodat ze kunnen controleren of deze gemaakt is. Hiernaar wordt gekeken.
Iedereen heeft zin om met het programma te starten.

- Op 05-10-2021 hebben Dita en Tosca een gesprek gehad over de voortgang van de nieuwe
master. Communicatie over traject master/keuze voor coschappen onduidelijk, staat niet op
AZ-lijst. Informatieavond voor beoordelen via programmatisch toetsen voor dermatologie
nog slecht bezocht. Zijn bezig om meer opkomst te behalen, ook in samenwerking met de
opleiding. Indien het niet beter wordt, willen ze de overdrachten benutten. Plan in om alle
communicatie via KLAPP en Canvas te laten lopen, uiteindelijk geen mails meer vanuit de
affliaties. Nu is twee weken voor start coschap de Canvas course beschikbaar, lijkt ons
voldoende behoudens voor de (dienst)roosters, dat zou fijn zijn als het een maand van te
voren bekend is.

- Op 06-10-2021 heeft er een Commissie Medische Informatiekunde (CoMI) plaatsgevonden.
De dossierupdates zijn doorlopen en op basis daarvan zijn actiepunten gemaakt. Laura gaat
MIKpunt mailen of ze behoefte hebben aan een gesprekje over een apart kiesdistrict en of
we een keertje kunnen mee borrelen. Verder hebben we de agenda voor het OTmi-SR overleg
(op 20-10-2021) vastgesteld en verstuurd, en hebben we een mail gekregen over de
agendapunten voor het OCmi-SR overleg van aankomende maandag.

- Op 07-10-2021 heeft Tosca deelgenomen aan de plenaire vergadering (PV) van de Centrale
Studentenraad (CSR). Er is een ongevraagd advies naar het College van Bestuur gestuurd om
aan te dringen op het faciliteren van hybride onderwijs. De conceptbegroting 2022 van de
UvA is bekend, waarin wordt aangegeven dat de UvA niet genoeg geld krijgt om alles te
kunnen te realiseren wat ideaal zou zijn voor het behoud van kwaliteit van onderwijs en het
verminderen van te hoge werkdruk. De begroting is te vinden op de website van de UvA en
iedereen, dus alle studenten en docenten, kunnen commentaar geven tot 19-10-2021.

- Op 30-09-2021 heeft Roos deelgenomen aan de evaluatie van het keuzevak. Dit jaar gaan de
derdejaars MI voor de eerste keer het keuzevak volgen. Hiervoor moeten ze zichzelf
aanmelden voor een vak bij een universiteit. We hebben het bij deze (tussentijdse) evaluatie
vooral over deze procedure gehad. Verbeterpunten waren: lijst met opties moet meer
up-to-date veel vakken konden niet gevolgd worden, deadline voor wanneer je aangemeld
moet zijn moet duidelijker worden. Er is een levend bestand (Google Drive) die studenten nu
zelf bijhouden, hiermee gaat de opleiding mee doorwerken. Studenten en opleiding pakken
to-do’s op voor volgend jaar. Voor nu zijn er nog enkele studenten die nog geen keuzevak
hebben, de jaarvertegenwoordiging (jvt) gaat erachteraan wie dit zijn.

6. Mededelingen
- Roos is afwezig in verband met avonddienst en machtigt Dita.
- Tobia zal de vergadering om 21:00 uur verlaten.
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7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. Evaluatie OTgen-SR overleg (10 minuten)

Vorige week was onze OTgen-SR vergadering. Vandaag hebben we de notulen vastgesteld en

evalueren we het overleg.

De Studentenraad heeft het OTgen-SR overleg geëvalueerd.

9. Diversity commitment (4 minuten)
Er is centraal vanuit de CSR een commitment opgesteld dat diversiteit op de universiteit
moet bevorderen. In het commitment staan richtlijnen en streven voor de
medezeggenschap binnen de universiteit. De vraag is of wij dit commitment willen naleven
en/of aanpassen zodat het past binnen onze raad.
De CSR heeft dit commitment opgesteld. De vraag is of wij eenzelfde document willen. Het
is hiervoor belangrijk dat we een duidelijk beeld hebben van het commitment.

De vraag is of we zelf zo’n diversity commitment willen schrijven en/of aanpassen vanaf
die van de CSR. Het doel van een diversity commitment zal uitgezocht worden door Tosca.
Tosca gaat ook uitzoeken hoe andere faculteiten dit hebben geregeld.
Verder zal uitgezocht worden of de faculteit hier dan achteraan moet of wij als
Studentenraad, door Tosca.
De huidige diversity commitment is nog niet ondertekend, omdat ze CSR nog tegen een
paar punten aan loopt.

10. Voorbespreken conceptversie OTMI (13 minuten)
Woensdag 20 oktober hebben we ons eerste OTMI vergadering.

1. Opening

2. 2 min Doorlopen actielijst

Wie Wat Gedaan?

OTMI Inplannen fysieke bijeenkomst
met nieuwe CoMI en OTMI.

OTMI Bespreken werving MI
studenten voor SR met PR en
marketingcommissie.
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3. 2 min Vaststellen notulen

4. 5 min Mededelingen

5. 1 min Vaststellen agenda

6. 5 min Afwezigheid studenten/docenten door onveilig gevoel (COVID)

Doel: Inventariseren of er vanuit het OTMI geluiden zijn geweest over studenten/docenten die zich

onveilig voelen op de faculteit in het kader van COVID.  Huidig beleid voor deze studenten/docenten

bespreken.

7. 5 min Update plannen MI in de SR

Doel: De Studentenraad zal hier een update geven over de plannen omtrent het gebrek aan een

Medische Informatiekunde student in de raad.

8. 5 min StaVaZa E-Health lab

Doel: Inventariseren wat de stand van zaken is betreft het E-Health lab.

9. 1 min WVTTK

10. 5 min Rondvraag

11. 2 min Nieuwe agendapunten

12. 2 min Nieuwe actielijst

13. Einde vergadering

De Studentenraad heeft de punten besproken die op het volgende OTmi-SR overleg ter
tafel zullen komen.

11. Facultaire begroting (10 minuten)
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 een oordeel vormen over de geschreven adviesbrief.
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In juli heeft de vorige Studentenraad input gegeven op de kaderbrief van het Amsterdam
UMC. Op deze kaderbrief wordt de begroting gebaseerd. De kaderbrief is ook in de bijlage
toegevoegd. In deze brief is er een negatief advies gegeven, omdat de studenten er te
weinig in belicht worden. Het jaar daarvoor is een voorstel gedaan over de
begrotingscyclus, lees dit deel ook nogmaals goed door, het voorstel is namelijk
goedgekeurd.

Op dit moment is de conceptbegroting van de faculteit 2022 opgesteld.
Vorige PV hebben Aniek en Stan een presentatie gegeven, waarin beeldvormende
verduidelijking is gegeven over de punten die in de conceptbegroting benoemd worden.

Vervolgstappen:
Brief schrijven (11-16 okt)
Oordeel vormen over brief (18 okt)
Gesprek met Frida, Albert en Saskia (20 okt)
Brief instemmen (25 okt)
Brief opsturen naar RvA (26 okt)
Opmerkingen RvA bespreken (1 nov)
Brief opsturen (2 nov)
Deadline adviesaanvraag (7 nov)

De begroting is besproken en op een gesprek op 20 oktober 2021 zullen deze besproken
worden

12. Begroting SR (5 minuten)
Dita heeft de begroting aangepast naar aanleiding van de afgelopen PV.
De volgende aanpassingen zijn gedaan:

- Toegevoegd ‘overige congressen’ met het geld wat van het NVMO overblijft.

- 50 euro van tapkosten naar drankjes jaarplan presentatie, tappers gaan wij dan zelf

regelen.

- Geld SR mokken weg en verplaatst naar ‘Algemene PR’, voor overige uitgaven.

- 50 euro van inventaris af en verplaatst naar RvA.

- Begroting inwerkweekend onveranderd, immers broekzak vestzak.

Er zal nog gekeken worden naar de bankkosten, dit zou misschien nog gehalveerd worden.

Verwachting is dat de notariskosten hoger uit zullen vallen, dan zal het geld van de

bankkosten verschoven worden naar de notariskosten.
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Een afspraak met Albert Kok staat gepland op vrijdag 15 oktober.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met tien stemmen voor
het instemmen van de begroting na de besproken wijzigingen.

Pauze (17 minuten)
19:43 uur
20:00 uur

13. Inwerkperiode (36 minuten)
Voor het begin van ons raadsjaar zijn wij ingewerkt door de vorige raad, en hebben wij een
inwerkweekend en voor het DB ook nog een inwerkweek gehad.
De inwerkperiode ligt inmiddels al een maand achter ons, en in deze PV gaan we die
evalueren en kijken wat wij anders willen doen komend jaar.

De Studentenraad heeft de inwerkperiode geëvalueerd en de verbeterpunten vastgelegd.
Stan gaat de besproken punten verwerken in een overzichtelijk document en zorgen dat
het volgend jaar meegenomen wordt.

14. Jaarplan (60 minuten)
De RvA heeft opmerkingen gegeven over ons jaarplan. Deze zullen we bespreken en
uiteindelijk zullen we het jaarplan instemmen met de besproken wijzigingen.

Het jaarplan zal uitgelijnd worden. Aniek zal nog kijken naar het voorwoord.
Maagdenhuis en COVID moet van elkaar gescheiden worden.
Concrete plannen over betere communicatie over jaarvertegenwoordigingen en CoRaad
voorbereiden voor eventuele vragen bij de jaarplan presentatie.

Opmerkingen van Daniëlle de Nobel over het punt mentale gezondheid in het jaarplan:
- “Dit stuk bevat ideeën die de afgelopen 3 jaar ook benoemd zijn/mee gewerkt is. Hebben
jullie gechecked wat daarmee gebeurd is? Wat ik nog weet van 18-19/19-20:

- Studentpsycholoog is maar een halve dag op faculteit, voor verder traject naar
Roeters is dus nog niet een automatisch onderdeel van de dienstverlening op onze
faculteit. In mijn jaar stonden de studieadviseurs hier ook nog wat ambivalent in,
maar dat kan natuurlijk veranderd zijn.
- Wat is er gebeurd met de symposia die al bestonden over mentale gezondheid
tijdens bijvoorbeeld de SAS? Wat gaat de leerlijn in de nieuwe master hieraan
toevoegen bijvoorbeeld?”

- Over punt werkdruk coassistent:
“Meer ter info voor wie hiermee aan de slag gaat: in 19-20 is wel gevraagd naar wat
studenten aanvaardbaar vinden qua diensten en werken op feestdagen.”
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- Over laatste alinea van masterkeuzes:
“Ik weet dat Larissa hier in mijn jaar ook erg druk mee is geweest. Ik heb alleen even niet
meer paraat hoe dat is afgelopen... Zou je haar kunnen vragen indien gewenst.”
- Opmerking over brug studenten en onderzoek over het platform: “zoiets bestaat al:
https://www.studentresearch.nl/gebruikers/sign_in
Je zou er ook op kunnen inzetten om hier meer aandacht voor te vragen onder studenten en
onderzoekers ipv een nieuw platform. Als je toch voor een nieuw platform wil gaan, is het
nog te overwegen om dit samen met de VU te doen, omdat natuurlijk steeds meer afdelingen
fuseren.”
- Opmerking over het kopje internationalisering: “Ik mis hier nog het effect wat COVID gehad
heeft: wat is stil  komen te liggen? Zijn daar plannen voor om weer op te pakken en zo ja is de
verwachting dat dit weer volledig terug zal komen of zien jullie daar nog valkuilen of
aandachtspunten bij?”
- Opmerking over het kopje roostering: “vroeger, toen ik de bachelor deed (oma vertelt.. ),
waren hier ook regels voor. Je moest je dan tussen 09.00 en 17.00 beschikbaar houden
(dacht ik). Bestaat er niet nog zoiets?” Tosca gaat dit uitzoeken.
- Opmerking over het kopje roostering: “ Hier hebben we in mijn laatste jaar 19-20 al felle
discussies met Gabor over gehad. Wij hebben hierin ook het duurzaamheidsargument
gebruikt: zonde dat studenten voor 1 enkel uurtje bijvoorbeeld heen en weer moeten. Ik
weet niet of deze discussie nog gespeeld heeft in 20-21, maar Gabor heeft hier best een
stevige mening over: hij vindt dat het prima kan.”
- Opmerking over kopje mentoren persoonlijke ontwikkeling: “evalueren is soms lastig op
zo'n kleine schaal, maar feedback formulieren zou bijvoorbeeld ook een optie zijn. Dat geeft
docenten vaak een concreter handvat wat ze goed doen en wat ze kunnen verbeteren.”
- Opmerking over Toetsen: “ wat als er wel COVID-19 is?”
Vraag over de affliatieoverleggen (kopje oneerlijke verdeling): “Is de SR inmiddels bij al deze
overleggen aanwezig? Voordat je een hard standpunt inneemt tijdens deze vergaderingen,
moet je wel zeker zijn dat je aanwezigheid daarbij gegarandeerd is (en je niet de vergadering
erna weer weggestuurd wordt zegmaar).”

Het kopje ‘toekomstbeeld als arts’ komt onder het kopje ‘keuzevrijheid.’
Internationalisering staat er nu dubbel in. Dit zal aangepast worden.
Het wordt ‘de nieuwjaars enquête’ ipv ‘onze nieuwjaars enquête’.
Over de nieuwjaars enquête: de toevoeging ‘20-’21 komt erbij, echter alleen bij de eerste
vermelding.
Jarno gaat factchecken of het klopt dat nu als gevolg van COVID-19 één keer per week
spreekuur zelfstandig gedraaid wordt, willen we dit weer terugdraaien naar twee
spreekuren. Betreffende de laatste zin van het kopje Terug naar 100% kliniek.

21:22 uur: Tobia verlaat de vergadering
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De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met negen stemmen voor

het instemmen van het jaarplan na de besproken wijzigingen.

Verder nadert de jaarplanpresentatie ook. Hiervoor moet nog het een en ander geregeld
worden.

Zie hieronder de takenlijst:

Wat Deadline Wie

Posters (maken + drukken) 12 oktober Aniek

Uitnodigingen (maken +
drukken + versturen)

12 oktober Aniek

Fotograaf regelen 26 oktober Stan

Hapjes en drankjes regelen 26 oktober Jarno (drankjes via de bar,
welkomsdrankje wel regelen)

Gastenboek regelen 26 oktober Tosca

Boodschappen doen 26 oktober Jarno, Tosca en Tim

Draaiboek dag zelf maken 12 oktober Aniek

Cadeautje fotograaf regelen 26 oktober Stan

Powerpoint presentatie maken 23 oktober Aniek maakt template,
voorzitters commissies vullen
aan

Het dagelijks bestuur zal het overkoepelende kopje presenteren.

Vervolgstappen:

- Jaarplan in template zetten, dit doet Dita voor 14 oktober

- Jaarplan naar de drukker sturen, dit doet Dita ook

- Taken jaarplan presentatie uitvoeren

15. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.
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16. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

17. Rondvraag
- Tosca: Laten we na de drie dagen invultijd voor een datumprikker ook echt meteen een

datum prikken. Bijv.: TAQT is nog niet geprikt (extra data 5 dagen geleden toegevoegd).
(Gekopieerd van Dita’s rondvraag van toen zij afwezig was, dit is toen niet beantwoord voor
zover ik weet) → Ja, dit gaan we doen.

- Tosca: Wie gaat na de PV mee naar de MIKpunt CoBo maandag 22 november? → iedereen
- Tim: Volgende week dinsdag is informeel met Gabor/Ulla: zijn er punten die we daar

absoluut niet moeten vergeten te bespreken? We kunnen het hier maandag a.s., tijdens
coba-meeting, nog over hebben → dit zal tijdens de meeting zelf besproken worden

- Stan: Welke tijd voor de training willen we hebben (28 okt)? Er is mogelijkheid van 9-22 uur.
→ deze zal plaatsvinden van 10:00-13:00 uur. De training over de vaagheidszone zal naar
november verplaatst worden.

- Roos: Ik heb heel suf ons weekendje weg gepland op de verjaardag en afscheid van een van
mn beste vriendinnetjes. Vinden jullie het goed als ik nog een datumprikker maak kijken of
we nog een ander weekend kunnen vinden? App me maar, dan regel ik het! Excuus… → ja,
het is goed als Roos de datumprikker opnieuw maakt (na januari).

- Jarno: @Tosca, heb je al antwoord van Albert? → Tosca gaat vrijdag met Dita mee om het te
bespreken, maar in principe krijgen we allemaal onze vergoeding.

18. Evaluatie PV
De Studentenraad vindt dat er gelet moet gaan worden het eerder verlaten van de
vergadering. Dit mag enkel gebeuren bij uitzonderingen en mag geen gewoonte worden.
De SR heeft de PV geëvalueerd.

19. Nieuwe agendapunten
- Notulen OTgen/SR overleg

- Diversity commitment
- Conceptversie OTMI
- Facultaire begroting
- Epsteinbar

20. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat kijken naar aanpassen van de agenda tijdens de vergadering zelf.
2. gaat een gangborrel regelen
3. gaat een presentatie template maken voor het jaarplan
4. gaat kijken naar het voorwoord van het jaarplan
5. gaat de poster voor het jaarplan maken
6. gaat de uitnodigingen voor het jaarplan maken

1.

2.
3.
4.
5.
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7. gaat het draaiboek voor de jaarplanpresentatie maken
8. gaat een presentatie template maken voor het jaarplan

6.
7.
8.

Stan 1. gaat overleggen met Vince over kaart en adresgegevens.
2. gaat kijken naar de verschillen van geld naar DSSD en
studieadviseurs
3. gaat de besproken punten over de evaluatie van de inwerkperiode
verwerken in een overzichtelijk document en zorgen dat het volgend
jaar meegenomen wordt
4. gaat een fotograaf + cadeau regelen voor het jaarplan

1.
2.

3.

4.
Tosca 1. gaat het agendapunt diversity commitment voorbereiden en

antwoorden zoeken op de vragen
2. gaat uitzoeken uitzoeken of er een dergelijk urenkader is waarin les
gegeven mag worden
3. gaat een gastenboek regelen

1.

2.

3.
Tim

Laura 1. mailt naar MIKpunt/JVT’s voor inventarisatie over hybride
onderwijs

1.

Jarno 1. gaat factchecken of het klopt dat nu als gevolg van COVID-19 één keer
per week spreekuur zelfstandig gedraaid wordt (m.b.t. het jaarplan)
2. gaat de hapjes en drankjes voor het jaarplan regelen

1. Gedaan

2.26 okt
Tobia 1

Dita 1. gaat het jaarplan in het template zetten en naar de drukker sturen 1.

Roos 1. gaat het draagvlakonderzoek invullen
2. gaat het stuk MIKpunt en OTmi van jaarplan aanpassen
3. gaat promotie plaatsen over de NSE
4. gaat een nieuwe datumprikker maken voor het weekendje weg (na
januari)

1.

Dafne

Anne

DB

Iedereen

21. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 22.10 uur.
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