
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 16-05-2022

Aanwezige
raadsleden

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

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. 1 min Mededelingen Informerend

5. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

6. 5 min Ambtelijk secretaris Besluitvormend

7. 5 min Het Huishoudelijk Reglement Besluitvormend

8. 15 min De top 10 Besluitvormend

9. 10 min Updates Update

10. 5 min DB update Update

15 min Pauze

11. 15 min OTgen/SR-overleg Besluitvormend

12. 30 min Harmonisatie bestuurlijke inrichting Besluitvormend

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
Stan opent de vergadering om 18:45 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- De Raad van Bestuur (RvB) heeft het Q1 rapportage van 2022 gemaild.

3. Notulen en actielijst

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

1. 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
3. gaat de verdeling maken van de vernieuwing van het inwerkboek

1. nog niet
2. nog niet
3. nog niet

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

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

Jarno 1.

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

Roos

George

Dafne

Anne

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. gedaan
2. nog niet
3. gedaan

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

1. nog niet
2. nog niet
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De notulen van 09-05-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
- Dita machtigt Roos totdat ze aanwezig is.

5. Vaststellen agenda
Het vergaderstuk de top 10 zal 20 minuten besproken worden. De updates zullen we in 5
minuten bespreken en ook als eerste bespreken.

6. Updates (2 minuten)
- Op 13-05-2022 heeft de Commissie Master (CoMa) een informeel overleg gehad met Paul

van Trotsenburg en Monique Greve. Optie besproken om NPO-gelden  te besteden als
compenstatie extra-curriculaire activiteiten voor de masterstudenten die de dupe zijn
geworden van de pandemie (online keuzeonderwijs en verkorting kliniektijd). Eerst zagen
ze niet echt iets in iets nieuw opzetten. Werd gesproken over de optie om ‘schouder en
schouder’ aan te bieden als extra kliniektijd, keerzijde is dat dit niet zo een hoog niveau
heeft. Vervolgens gesproken over de mogelijkheid om studenten zelf een aanmelding te laten
insturen met motivatie voor een extracurriculaire activiteit (denk aan cursussen etcetera)
waar ze dan een smak geld voor kunnen krijgen. CoMa gaat nadenken over een kader
hiervoor en dit op papier presenteren aan ze. Ze zien wel in dat dit praktische lasten met
zich mee gaat brengen maar waren wel positief gezind.
In de recestijd is master opleidingsteam in principe gewoon bereikbaar en niet gesloten.
De opleiding gaf een update dat ze in de nieuwe master de semi-artsstage willen gaan
centraliseren en harmoniseren met de VU. Dit betekent dat studenten dan via voorkeuren en
waarschijnlijk loting aan een plek komen. Niks hierover staat echt nog vast.

- Op 04-05-2022 heeft de CoRaad een vergadering gehad. Er zijn een paar activiteiten niet
doorgegaan vanwege weinig animo en minder handige planning (bv activiteit op 28-04).
Mogelijk ook activiteiten promoten bij ANIOS/AIOS/wachttijders. Gehad over de
samenwerking met de Studentenraad over de high-stake beoordelingen, daar nu niet actief
meer mee bezig omdat de aanpassingen aangekondigd zijn.  Wel heeft Daphne van Embden
(coschap begeleider Heelkunde) nog geantwoord op hun mail over wat de afdelingen vinden
van de beoordelingen. De coulance regeling voor masterfase 2 is er al afgehaald. Daarnaast
viel dat de coassistenten bij de VU om meer geld hebben gevraagd en dat ook hebben
gekregen.

- Op 09-05-2022 heeft Roos een evaluatie bijgewoond van MAM06. Besproken
verbeterpunten waren: gastsprekers werden heel erg gewaardeerd, maar soms was de stof
die ze bespraken overlappend. Voor de pitch opdracht was de beoordelingen rubric heel
uitgebreid en kregen studenten vervolgens de feedback dat het te uitgebreid was. Studenten
willen liever meer leren over de oplossingen voor duurzame zorg en niet alleen de
problemen aanhoren. Voorstel is gedaan voor een dagtrip naar een Green Team om te kijken
hoe zij te werk gaan.

- Op 10-05-2022 heeft Roos een evaluatie bijgewoond van MIX1.4. Goede punten waren de
betrokkenheid van de coördinatoren en docenten, laagdrempelig contact. Er is een stage bij
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de huisarts die veel organisatie vergt voor de opleiding, maar de studenten wel heel nuttig
vinden. Deze blijft er dus. ECG-practicum was leerzaam. De studenten maken zelf
toetsvragen wat ook goed werkte.
Verbeterpunten waren de opzet en inrichting van Canvas die duidelijker kan. Studenten gaan
hiermee helpen. De toetsonderwerpen waren onverwachts. Het debat was ongelukkig
geroosterd en de verwachtingen waren niet duidelijk.  Studenten kregen maar een week van
tevoren informatie over hun stageplek. Beoordelingen en deelcijfers werden pas
gepubliceerd na vaststelling van het eindcijfer. Dit heeft studenten gehinderd bij het
indienen van bezwaren. Dit lijkt nu opgelost.

Tosca gaat navragen of de VU co’s meer geld krijgen en of wij dat dan ook kunnen krijgen.

7. DB update
Manish is officieel afgetreden als voorzitter van de Centrale Studentenraad. Deze week zijn

de sollicitaties voor de nieuwe vice-voorzitter.

8. Ambtelijk secretaris (6 minuten)
Anne gaat eind mei op reis, daarom hebben wij een nieuwe ambtelijk secretaris nodig.
Hierover maken we deze PV een beslissing, zodat de opvolger nog door Anne een PV
ingewerkt kan worden.
Anne en Stan hebben samen de sollicitaties afgenomen afgelopen weekend.

Na het maken van dit vergaderstuk zijn er nog sollicitaties door het portaal heen geslopen.

We hebben echter te maken van wat tijdsdruk, omdat er volgende week een sollicitant

aanwezig moet zijn.

Stan en Anne zorgen dat er een sollicitant aanwezig is bij de volgende vergadering en die zal

dan worden ingestemd.

9. Het Huishoudelijk reglement (3 minuten)
Afgelopen PV’s is het HR geëvalueerd en zijn aanpassingen voorgesteld. Deze PV gaan we
stemmen over het overnemen van het geheel van deze aanpassingen in het HR.

In de bijlage staan alle voorgestelde wijzigingen, zoals vorige PV besproken. Deze

wijzigingen zijn toen meteen in de bijlage verwerkt en volledig besproken tijdens de

vergadering, waarmee mijns inziens wordt voldaan aan de eis om minimaal 2 werkdagen

voor stemming de concrete voorstellen mede te delen aan de raad.

Vorige PV was er onduidelijkheid over de afronding van het quorum bij een oneven aantal

leden. De reden dat er in geen enkel reglement hoe dit wordt afgerond, is dat er niet naar

beneden mag worden afgerond. De helft plus één is namelijk het absolute minimum dat moet
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worden bereikt om quorum te behalen, ook al is dit geen heel getal. Als voorbeeld: de raad

heeft 9 leden, quorum is 5,5. Dit betekent dat er minimaal 5,5 leden aanwezig moeten zijn

om quorum te bereiken, en aangezien 5 minder is dan 5,5 is hiermee geen quorum bereikt.

Er moet dus altijd omhoog worden afgerond. De aanvullende zin over afronden naar boven,

die vorige vergadering is toegevoegd ter verduidelijking, is n.a.v. deze informatie verwijderd.

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geneeskunde stemt met negen stemmen

voor de voorgestelde aanpassingen in het HR.

19:11 uur: Dita neemt deel aan de vergadering

10. De top 10 (20 minuten)
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 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. Na

de PV van vorige week zijn we tot de volgende lijst gekomen:

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

- International Office
- Zichtbaarheid
- Begeleiding
- Mogelijkheden

- Plein J
- Meubilair
- Watertappunten
- Verlichting

- WiFi
- Persoonlijkere opleiding
- De kelder en onderwijslokalen
- Verbetering met name collegezaal 2 (collegezaal 4 en 5 zijn ook toe aan verbetering)
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- Faciliteiten
- Bibliotheek

- Renovatie (à la Roeterseiland Campus)
- Betere ventilatie
- Nieuwe computers
- Betere stoelen in de stilteruimte
- Ruimere openingstijden bibliotheek/rustige plek om te studeren in

de avond
- Nieuwe computers computerlokalen
- Meer werkplekken buiten de bibliotheek

- Meer studiecabines met stopcontact
- Zalen die studenten kunnen huren voor overleg/vergaderingen
- (Oplaad)kluisjes die de hele dag beschikbaar zijn
- Studenteningang langer open
- Betere faciliteiten voor studenten met een beperking

- Bereikbaarheid studentenbalie uitbreiden
- Betere begeleiding studieadviseurs
- Meer diversiteit
- Meer eetgelegenheden

George geeft aan dat diversiteit niet naar voren is gekomen in onze vergadering, maar dat dit
alleen een punt van input is geweest via de Instagram. Dita geeft aan dat zij dit wel heel
belangrijk vindt en dat het wel een bekend probleem is, en dat ze het schrikbarend vindt dat
deze student de diversiteit op de faculteit zo slecht ervaart. Roos geeft aan dat we hier
misschien wel iets mee moeten doen, maar dat het op dit moment niet groot genoeg is om op
de brief te benoemen in de top 10. Jarno geeft aan dat dit een cultuurzaak is die moeilijk te
verbeteren is met geld. Aniek oppert dat Hans van Goudoever in de gesprekken al vaak heeft
gesproken over diversiteit en dat wij hem kunnen vertrouwen om dit zonder op de lijst te
zetten kunnen realiseren. Tosca wil nog benadrukken dat het een bekend probleem is dat het
VUmc veel diverser is dan het AMC.

Dita oppert dat we eetgelegenheden wel zouden kunnen benoemen. Het is iets wat
studenten willen. Hier wordt gemengd op gereageerd, omdat de mogelijkheden
waarschijnlijk niet erg groot zijn.

Verder oppert Dita nog dat we student als nummer niet concreet genoeg is en dus er
misschien uit kan. Aniek oppert dat diversiteit en student als nummer misschien
samengevoegd kunnen worden. Dit wordt wel gezien als twee verschillende belangrijke
dingen die niet samengevoegd kunnen worden. Roos geeft aan dat je student is geen
nummer wel concreet kan maken door persoonlijke trajecten aan te bieden. Dit hebben wij
ook beschreven in het jaarplan, deze zullen toegevoegd worden in de brief.
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Wat betreft de brief:
De plannen van het buitendeel hoeven niet zo specifiek toegelicht te worden. Bij de uitleg
van punt 2 moet nog een concluderende zin worden toegevoegd. Het gaat hier om fysieke en
online zichtbaarheid. Bij punt 3 hoeft er ook minder uitleg gegeven te worden: we willen
meer watertappunten. Betere faciliteiten voor studenten met een beperking zal niet
genoemd worden onder het kopje studiefaciliteiten. We willen bij punt 11 een artikel
toevoegen waarin wordt beschreven dat de coassistent met een migratieachtergrond veel
nadelen ervaart. De beschrijving van diversiteit zal minder betrokken worden op de student
die input heeft geleverd via Instagram.
Bij punt tien zullen we wat positiever schrijven over de studieadviseur.
Over meer eetgelegenheden geeft Dita aan dat we dit meer moeten betrekken op een
studentenkantine en niet moeten focussen op de openingstijden van de AH to go.
We zullen de lijst benoemen met streepjes in plaats van nummering. Het zal in het
introduceren deel van de brief beschreven worden dat we veel input hebben gehad van de
studenten en daarom met een top 12 zijn gekomen.

Aniek gaat terugkoppelen naar Dita wat de student precies heeft benoemd over
diversiteit.

Uiteindelijk hebben we gekozen voor:
1. Het buitendeel van de faculteit
2. International Office
3. Plein J
4. WiFi
5. Persoonlijkere opleiding
6. Gebouwdelen K, L en M
7. Collegezaal 2, 4 en 5
8. Studiefaciliteiten
9. Bereikbaarheid studentenbalie
10. Begeleiding studieadviseurs
11. Diversiteit
12. Meer eetgelegenheden

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met zeven stemmen voor,
één stem tegen en één stem blanco vóór de top 12 zoals besproken.

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

een stem tegen en een stem blanco vóór de uitwerking van de top 10 na de besproken

wijzigingen.
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Aniek gaat de brief verder uitwerken en Tosca zal de brief opsturen, ook naar de PR-mail en
de PR-commissie zal de brief delen op de sociale media.

Pauze
19:56 uur aanvang pauze
20:11 uur herstart vergadering

11. OTgen/SR-overleg (16 minuten)
Dinsdag is het OTgen/SR-overleg. Tijdens dit overleg gaan we de insteek van het
OTgen/SR-overleg bespreken. Het voorstel besproken tijdens de PV 02-05-2022 is verstuurd
naar het OTgen. Tijdens het OTgen/SR-overleg zal dit voorstel besproken worden.

12. Harmonisatie bestuurlijke inrichting (30 minuten)
De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met negen stemmen voor

het overnemen van het advies van de jurist met uitzondering van de punten die zojuist

besproken zijn.

13. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

14. Rondvraag
- Dita: Moeten wij nog wat zeggen van het feit dat er geen verkiezingen zijn gehouden met het

oog op overdracht en de toekomst? Of laten we dat aan Partij MFAS? → De stemprocedure is
ook belangrijk voor de naamsbekendheid etc. Roos en Tosca gaan samen zitten om dit Sacha
te vertellen.

- Aniek: de kieslijst van Partij MFAS heeft nog geen reactie gegeven op de vraag of wij mogen
gaan solliciteren voor de masterraadsassistent. Dita gaat Berk appen of ze al iets weten
hierover.

- Tosca: er zijn drie plekken gereserveerd voor ons voor het verjaardagsfeest, wie gaan
daarheen? → de plekken zijn gereserveerd voor DB, als je er heen wilt, moet je jezelf
inschrijven.

- Dafne: vanaf volgende week is zij online aanwezig.
- Roos: ze is volgende week op vakantie, dus ze is niet aanwezig.
- Stan: is iedereen akkoord met Wouda als huisje voor het overdrachtsweekend? → Ja,

iedereen is akkoord

15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

16. Nieuwe agendapunten
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- OTgen/SR-overleg nabespreken
- Aansturing Instituut Onderwijs en Opleiden
- Ambtelijk Secretaris

17. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat terugkoppelen naar Dita wat de student precies heeft benoemd
over diversiteit
2. gaat de top 10 brief verder uitwerken
3. gaat vragen of algemeen directeur een UvA-functie betreft of ook
geharmoniseerd wordt
4. gaat een gesprek inplannen met Saskia en Albert
5. gaat navragen hoe rechtsgeldig mailcontact is

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
2. gaat navragen of de VU co’s meer geld krijgen en of wij dat dan ook
kunnen krijgen
3. gaat de top 10 brief opsturen, ook naar de PR-commissie
4. gaat samen met Roos zitten om met Sacha te praten over de
stemprocedure

1.
2.

Tim

Jarno 1. 1.

Tobia 1. 1.

Dita 1. 1.
2.

Roos 1. gaat samen met Tosca zitten om met Sacha te praten over de
stemprocedure

1.
2.

George

Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

DB

Iedereen 1.
2.

1.
2.
3.
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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
3. gaat de top 10 brief delen op de sociale media

1.
2.

18. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 21.42 uur.
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