
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 20-09-2021

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil,, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten,  Jarno de Haas, Tobia Beshay, Dita Bolluyt,
Roos van Rhijn, Dafne Umans

Afwezig Laura Overwijk Rodriguez, Stan de Ronde

Gast

Notulist Anne Sturkenboom

Agenda
1. 5 min Puntje persoonlijk Update

2. Opening Om 18:50 uur

3. 2 min Post in/uit en afspraken Informerend

4. 2 min Vaststellen notulen OTgen/SR overleg Besluitvormend

5. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

6. 5 min Updates Update

7. 1 min Mededelingen Informerend

8. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

9. 1 min Inwerkboek Beeldvormend

10. 1 min TAQT trainingen Besluitvormend

11. 2 min Adviesaanvraag verlengde benoeming opleidingsdirecteur ad interim Besluitvormend

12. 2 min Nieuwe penningmeester Besluitvormend

13. 5 min Kleding en foto’s Besluitvormend

14. 5 min RvA Besluitvormend

15. 5 min Bezetting PR commissie Besluitvormend

16. 10 min Huishoudelijk Reglement Besluitvormend

17. 10 min Pauze

18. 45 min Jaarplan Oordeelsvormend

19. 1 min WVTTK Informerend

20. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

21. 3 min Rondvraag Informerend

22. 5 min Evaluatie PV Informerend

23. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

24. 1 min Nieuwe actielijst Informerend
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25. Einde vergadering Om 19.35 uur

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

2. Opening
Aniek opent de vergadering om 18:47 uur.

3. Post in/uit en afspraken
- De Raad van Bestuur (RvB) heeft gemaild over de adviesaanvraag facultaire

begroting.
- De SR heeft de benoemingsbrief van de bachelorassasor geneeskunde Lotte van

Harten gemaild naar de RvB.

4. Vaststellen notulen OTgen/SR overleg

Roos gaat kijken naar de aanwezigen tijdens de Teams-vergadering.

De notulen van 24-08-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Notulen en actielijst
Bij actielijst schrijven of het wel of niet gedaan is, getallen voor de zin in plaats van de kolom
ervoor. Verder moeten ook de actielijst punten worden overgezet.
Tosca gaat het besluitenboek en de g-schijf maken.
Anne gaat terugzoeken wat subonderwerp 2 is in de tabellen van jaarplan.
Anne gaat de update van Tobia uit de vorige notulen halen.
De notulen van 13-09-2021 zijn besproken en na deze aanpassingen vastgesteld.

Aniek 1. gaat de brief  verlengde benoeming opleidingsdirecteur ad
interim aanpassen
2. gaat de eenmalige betaling voor Neeltje regelen
3. gaat het schoonmaakrooster maken

1. gedaan

2. nog niet
3. gedaan

Stan 1. gaat een datumprikker maken voor de trainingen
2. gaat een datumprikker maken voor de kamer opruimdag
3. gaat details/deadlines sturen voor bijdragen op de site

1. gedaan
2. nog niet
3. gedaan

Tosca 1. gaat naambordjes via careCONTROL verzorgen
2. gaat het jaarplan punt over optimale leeromgeving uitwerken
3. gaat een indeling maken voor de kamer
4. gaat Albert Kok mailen over financiële bijdragen vanuit de UvA
5. gaat een link sturen naar iedereen voor aanvraag beurs UvA

1. nog niet
2. gedaan
3. nog niet
4. gedaan
5. gedaan

Tim
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Laura

Jarno 1. gaat nadenken over functie penningmeester 1. gedaan

Tobia

Dita 1. gaat nadenken over functie penningmeester
2. gaat een to-do lijst maken voor de kamer opruimdag

1. gedaan
2. gedaan

Roos 1. gaat een vergader- en jaarplan stuk schrijven over terug naar
pre-COVID studeren
2. gaat details/deadlines UvA beurzen controleren en
communiceren

1. gedaan

2. gedaan

Dafne 1. gaat de mogelijkheden/kleuren voor een hoodie uitzoeken
2. gaat een fotograaf regelen
3. gaat een datumprikker maken voor het fotomoment

1. gedaan
2. gedaan
3. gedaan

DB 1. gaat hun handtekening omzetten in PDF 1. gedaan

Iedereen 1. die enthousiast is: gaat idee voor een fotolocatie bedenken
2. gaat de wet- en regelgeving over het HR lezen
3. gaat artikel over nevenactiviteiten lezen en een mening over
vormen
4. gaat de jaarplan stukken uitschrijven
5. gaat Tosca appen met zijn/haar verjaardag
6. gaat een bijdrage schrijven voor op de website
7. gaat zijn/haar beurs aanvragen bij UvA (deadline 1 november)

1. gedaan
2. gedaan
3. gedaan

4. gedaan
5. nog niet
6. nog niet
7. nog niet

6. Updates
- Op 14-09-2021 is de volledige CoMa bij een gesprek geweest van de voortgang Master

Epicurus. Eerste, vierde en tiende startgroep wordt extra in de gaten gehouden, hebben
medical educators die meelopen en direct contact met docenten. Start master eerste
feedback: positief over eerste onderwijsweek, goed digitaal onderwijs vooraf.
Programmatisch toetsen zal extra in de gaten worden gehouden, indien het niet gaat op
bepaalde locaties worden zij meteen aangesproken en zo nodig vanuit bovenaf. Staan
verschillende trainingsdagen en informatiesessies voor werkplekbegeleiders gepland. Wij
willen polls maken over programmatisch toetsen bij eerste groep studenten en daarnaast
uitdraai evaluaties scorion evalueren. Het mentoren tekort speelt niet in de master, vol tot
volgend jaar augustus. Portfoliocommissie (beoordeling gaat niet meer via eindbeoordeling
op locatie maar via deze commissie) nog niet compleet, bezig met informatiesessies hierover
en werving. Na deze week door met masterfase twee, december opleveren.

- Op 15-09-2021 zijn Dita en Tosca bij de stuurgroep masterherziening geweest.
Bovenstaande is aan de stuurgroep gepresenteerd. Interne wil registratie voor de
trainingsdagen over programmatisch toetsen zodat iedereen gaat.

- Op 15-09-2021 heeft Dafne een gesprek gehad met de CoRaad. de CoRaad heeft de laatste
tijd weinig inschrijvingen en willen meer aan PR doen, misschien dat we dat deels samen
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kunnen oppakken. Daarnaast nog onduidelijk wie de opleiding wil als contactpersoon en wat
diens taken wordt. Mogelijk kan het dezelfde zijn als de contactpersonen van de CoRaad.

- Op 14-09-2021 is Stan op gesprek geweest met de stuurgroep Epicurus. Veel gesproken over
de houding van leden van de stuurgroep. Er bestaat onenigheid over wat nu goed is voor
onderwijs en wie de verantwoording moet nemen. Plan voor CMI/RA-1 gaat worden dat er
niet meer van studenten gevraagd wordt dan de onderwezen stof. Lastig punt blijft de
natuurkundige aspecten binnen CMI.

- Op 14-09-2021 zijn Tim en Jarno op gesprek geweest met Hotze. Er is gesproken over de
nieuwe evaluatieformulier/-manier over blokken. Ook is de vraag uitgezet bij Sacha,
Commissaris Onderwijs MFAS, over de vorming van jaarvertegenwoordiging 1.

- Op 16-09-2021 zijn Aniek, Tim, Tosca en Jarno op gesprek geweest met Petra en Ulla.
Gesprek ging over herkansingen KWM, Opmaat & CMI-1: deadline 10 werkdagen niet
haalbaar. Er wordt geïnventariseerd met ons, de onderwijscommissie en examencommissie
of deze termijn naar zeven ‘gewone’ dagen kan + twee extra dagen (omdat het eerder op
Canvas dan in SIS staat). Hotze wordt voor het OER-gedeelte geraadpleegd. (Het loopt zo
door een week latere start academisch jaar + gelijktrekken OER MIk en geneeskunde). Het
lijkt me handig dat we hier bovenop blijven zitten en dat we kijken hoe dit in verdere jaren
voorkomen kan worden.

- Op 08-09-2021 is Aniek naar de BAM 2.6 +AC/PC 2 evaluatie geweest. Besproken bij de
AC/PC 2: Voorbereidingsopdrachten waren soms wat vaag; planning was erg belangrijk,
zodra je achter liep waren journal clubs niet goed te volgen waardoor motivatie verloren
ging; er was onduidelijkheid over het doel van portfolio en feedback was lastig te vinden; er
was een gebrek aan feedback over de wetenschappelijke schrijfstijl; mentoren konden niet
heel veel meer dan een luisterend oor zijn; tweede- en derdejaars studenten werkten deels
samen, dit was leerzaam.
Besproken bij de BAM 2.6: studenten zaten erg veel achter hun laptop (soms dag lang door
colleges + ZSO’s), dit is een corona probleem; het was veel stof, waarbij het belangrijk was
om bij te blijven, anders liep je direct achter, de leeswijzer is handig; de duidelijke structuur
in het rooster is erg prettig; sommige mensen waren beter voorbereid dan anderen, wat het
soms lastig maakte bij samenwerkingsopdrachten.
Al met al goed geregeld, geen grote dingen tegengekomen.

- Op 15-09-2021 heeft Roos een gesprek gehad met MIKpunt. Dit was een kennismaking en er
zijn oplossingen bedacht voor het feit dat we geen MI-student hebben in de raad. Er zijn
afspraken gemaakt die we hebben om de zichtbaarheid te vergroten en daarbij goed op de
hoogte te blijven. Er zal één keer per acht weken een overleg met de SR en alle
jaarvertegenwoordigingen samen plaatsvinden. Er zal één keer per zes weken een post op de
sociale media komen met updates over MI, deze zal MIKpunt delen. MIKpunt zal ons helpen
met het deelnemen aan alle gesprekken. Ook gesproken over het plan van een kiesdistrict MI
en dat het een idee is om daarbij een MI partij op te richten. Hier gaan we later als we meer
weten nogmaals over spreken.

- Op 15-09-2021 is Laura naar de evaluatie van MAM Internships I+II & AS2 Management
Communications geweest. De respons op de evaluatie was laag, maar de grootste punten
waren dat er betere informatievoorziening nodig is over stages zoeken, deadlines en
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planning. Verder is er betere aansluiting tussen voorbereidende vakken en stages nodig.
- Op 16-09-2021 is Tosca op gesprek geweest met de Gemeenschappelijke vergadering. Zowel

de Centrale Ondernemingsraad (COR)  als de centrale studentenraad overwegen nu de optie
om een ongevraagd advies te geven aangaande verplichte aanwezigheid/het fysiek geven
van onderwijs.

- Op 16-09-2021 is Tosca op gesprek geweest met de Universitaire Commissie Onderwijs.
Consensus over de kwaliteitsgelden was dat de huidige thema’s (intensivering van het
onderwijs, docentprofessionalisering en onderwijsfaciliteiten) worden aangehouden en dat
er geen nieuwe thema’s op dit moment bij komen. Verder is er een groot capaciteitsprobleem
op de UvA door de alsmaar groeiende instroom. Het invoeren van een numerus fixus is niet
eenvoudig, en er was onenigheid binnen de commissie over of er aparte quota zouden
moeten zijn voor Nederlandse en internationale studenten, en iemand stelde zelfs voor dat
de UvA een Europese universiteit zou moeten worden in plaats van een primair Nederlandse
instelling om af te komen van het idee dat Nederlandse studenten enige prioriteit zouden
moeten hebben. Er is in deze vergadering geen consensus bereikt over dit onderwerp.

- Op 13-09-2021 heeft Tobia kennisgemaakt met de werkgroep internationalisering. Hierbij is
agendapunt ‘verbeteren communicatie international office’ besproken waarbij de inbreng
van Tobia was om een Canvas aankondiging in ‘algemeen geneeskunde’ te plaatsen met
toelichting en link naar de site van het international office. Hierover is een gezamenlijk
besluit over gevormd en ze gaan ermee aan de slag. Pre-departure training is verplicht voor
vertrek buitenland.

- Op 13-09-2021 heeft Tobia deelgenomen aan de evaluatie van het keuzevak. Hier is
besproken dat het aanvraagformulier voor een individueel keuzetraject wordt versimpeld,
samen met de berekening over studiepunten. In de toekomst met opleiding bespreken:
cijfers vervangen met wel/niet voldaan. Te veel studenten en te weinig plekken voor
keuzevakken. Guus ten Asbroek (van internationalisering + buitenlands keuzevak
coördinator) was hier ook bij. Hij toonde enthousiasme in het voorstel om ‘te weinig
keuzevak plekken’ op te lossen door meer keuzemogelijkheid in het buitenland. Hij wil hier
aankomend jaar samen verandering in brengen.

7. Mededelingen
- Tim had geen toegang tot de notulen OTgen, de rest wel? → meerdere hadden geen toegang.
- Stan is afwezig en machtigt Tosca.
- Is het niet fijner om jaarplan 45 minuten naar voren te halen i.v.m. concentratieboog &

efficiëntie die gedurende vergadering stagneert? → het blijft zoals de agenda nu is.

8. Vaststellen agenda
Agendapunt 12 zal samen met agendapunt 15 verplaatst worden naar na de pauze.

9. Inwerkboek
In het inwerkboek staat veel informatie die nuttig kan zijn als raadslid.  Het doel van dit
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agendapunt is nagaan of er nog onduidelijkheden zijn over de inhoud van het inwerkboek.
Het inwerkboek hebben we vlak nadat we verkozen waren ontvangen. Dit is ondertussen
weer een tijdje geleden, maar de informatie die in het boek staat kan het gehele jaar van pas
komen.

Er zijn geen vragen meer over het inwerkboek.

10. Trainingen TAQT

Elk jaar ontvangt de Facultaire Studentenraad geld van de Centrale Studentenraad voor het

volgen van trainingen. Dit jaar hebben we budget gekregen voor drie TAQT trainingen

(bureau die de trainingen geeft). Het is aan ons om te kiezen welke trainingen we willen

volgen.

Onderstaande trainingen zijn de trainingen waar we op geland waren afgelopen PV:

- Vaagheidszone (november)

- OER masterclass (oktober)

- WHW (november)

Deze trainingen wil de SR nog steeds en Stan zal de trainingen plannen en boeken,

mogelijkheden in het weekend zullen toegevoegd worden, omdat coassistenten anders niet

kunnen.

11. Adviesaanvraag verlengde benoeming opleidingsdirecteur ad interim

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

verlenging van de benoemingstermijn van Saskia Peerdeman als opleidingsdirecteur van

geneeskunde. Vorige PV is deze adviesbrief oordeelsvormend besproken. Er zijn twee

wijzigingen (m.u.v. taaltechnische wijzigingen) geweest: ‘ten zeerste’ is geschrapt, we

vonden de lading te zwaar, wat wij voor na 1 maart 2022 adviseren is verduidelijkt en er is

een zin toegevoegd waarin we kenbaar maken dat we de inzet van Saskia voor het onderwijs

waarderen.

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

het goedkeuren van de adviesbrief van het verlengde benoeming opleidingsdirecteur ad

interim.

Aniek gaat de brief opsturen naar de RvA.

12. Kleding en foto’s

Het doel van deze vergadering is om de knoop door te hakken op de punten: kleding voor
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tijdens evenementen, locatie, kleding die we aan willen schaffen en naambordjes.

Binnenkort moeten wij als SR foto’s gaan maken. We moeten bepalen welke kleding we

willen dragen en op welke locatie we de foto’s willen laten maken. Verder moeten we

bepalen welke SR-kleding we willen aanschaffen.

Vorige PV hebben we besproken wat voor een kleding wij als SR willen aanschaffen, wat voor

een kleding wij eventueel zouden willen dragen bij officiële momenten zoals

constitutieborrels en fotomomenten en wie de fotograaf voor het fotomoment gaat regelen.

Dafne heeft uitgezocht welke opties er zijn voor de hoodies. Iedereen die dat leuk vond heeft

nagedacht over een locatie voor het fotomoment.

Voor formele activiteiten moet iedereen een jeans, donkere pantalon, witte blouse en zwart

jasje hebben. Eventueel is een donkerblauwe jurk een optie. Dit wordt voor aanvang van een

formele activiteit besproken.

Voor de locaties zijn de mogelijkheden in het AMC, mogelijk buiten bij een bomenpartij,

mogelijk voor de lichtwand van het stiltecentrum, in het centrum van Amsterdam en de

NDSM-werf.

De mogelijkheid van de locatie moet meegenomen worden nadat de datum geprikt is.

Afhankelijk van de datumprikker zal er een foto gemaakt worden in het centrum van

Amsterdam, als dit niet mogelijk is zal de foto genomen ergens in het AMC.

De trui zal een witte hoodie met capuchon worden, Dafne gaat hierna een logo voorstel doen.

Onder het logo van SR zal nog ‘Facultaire Studentenraad’ komen te staan. Er wordt geen logo

bedrukt op de mouw.

De naambordjes zullen niet besproken worden, want hier is momenteel te weinig informatie

over. Tosca gaat de mogelijkheden voor de naambordjes volgende week presenteren.

13. RvA

De Studentenraad heeft een Raad van Advies, bestaande uit vijf tot zeven 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 samenwerking met de Raad van Advies vindt plaats aan de hand van een

samenwerkingsovereenkomst die wij goed moeten keuren.

Wij hebben ingestemd over een nieuwe Raad van Advies en moeten nu beslissen of we
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eventuele veranderingen aan willen brengen aan de samenwerkingsovereenkomst.

Er zal worden toegevoegd dat de RvA alle verworven informatie zal behandelen met gepaste

vertrouwelijkheid.

De communicatie zal blijven lopen via e-mail.

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

het goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst na aanpassing van bovenstaande

toevoeging met de Raad van Advies

14. Huishoudelijk Reglement

Op 06-09-21  hebben we op de PV het HR beeldvormend besproken. Vorige week hebben

geïnventariseerd welke wijzigingen we aan zouden willen brengen. Deze vergadering gaan

we het HR instemmen. 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.

Het doel van dit agendapunt checken of voor iedereen de inhoud van het HR duidelijk is,

inventariseren of wij nog iets in het HR willen wijzigen en uiteindelijk het instemmen van

het HR. Vorige week stagneerden wij bij artikel 3.2.

Bij lid 4 zal de zin tot ‘praktisch of inhoudelijk’ gemaakt worden.

Voordelen lid 6, punt e: het wordt ook bij de CSR gedaan, kleine partijen worden beschermd,

het behoudt de democratie van partijen.

Nadelen lid 6, punt e: volgens lid 1 breng je een meerderheids mening uit; dit strijdt dus met

elkaar, je hebt als partij meer informatie over wat er achter de schermen speelt.

Er is besloten dat de zin in lid 6, punt e op deze manier behouden zal worden.

Er zal worden toegevoegd dat de machtigingen gemaild moeten worden naar de technisch

voorzitter in de CC.

Besluitenboek zal worden toegevoegd aan woordenlijst door Aniek.

Aniek gaat het jaartal toevoegen bij de Studentenraad. Aniek zal ook jaartallen factchecken.
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De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met zeven stemmen voor,

één stem tegen en één stem onthouding het HR met de bovengenoemde veranderingen in.

15. Pauze

Tobia heeft de vergadering verlaten.

16. Bezetting PR commissie

Ons jaar willen we graag meer tijd besteden aan de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de

SR. Hiervoor is het noodzakelijk om een PR commissie te hebben die hier genoeg tijd voor

heeft. De PR commissie bestaat nu uit drie leden waarvan twee masterleden (Dafne en Roos)

en één DB-lid (Aniek). Wij merken dat het nu niet ontbreekt aan enthousiasme en ideeën,

maar vooral aan wat extra tijd om bijvoorbeeld de posts op social media te plaatsen.

Omdat een deel van het probleem is dat de commissie bestaat uit twee master-leden die

overdag minder tijd hebben om een post te maken gaat onze voorkeur uit naar een

bachelor-lid.

We verwachten dat deze extra functie ongeveer 30-60 minuten per week in beslag neemt,

afhankelijk van jouw taken die week. We hebben 30 september 2021 een eerste overleg waar

we onze taken verder willen bespreken en verdelen.

Functieomschrijving hoe we hem nu globaal hebben bedacht:

- Op onze sociale kanalen:

- Elke maandag post over onze PV-agenda;

- Eén keer per week een online vragenmoment

- Rest van de week posts over leuke updates vanuit onze PV-agenda;

- Design maken van promotiemateriaal;

- Teksten schrijven voor bijvoorbeeld onze nieuwsupdate en de Emphasis (maandblad

MFAS).

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor het toevoegen van

Jarno in de PR-commissie.

Roos gaat Jarno toevoegen in de WhatsApp-groep.

17. Nieuwe penningmeester

Onze huidige penningmeester (Laura) heeft aangegeven dat het zij het fijn zou vinden als

iemand het stokje van haar over neemt. Dat betekent dat we in deze PV gaan proberen om

een nieuwe penningmeester te kiezen. De taken van de penningmeester staan beschreven in

het inwerkboek 21-22, pagina 42. In de vorige PV van 13-09-2021 hebben zich twee
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mogelijke kandidaten aangedragen, Dita en Jarno. In deze PV gaan wij een nieuwe

penningmeester kiezen.

Er wordt geopperd dat de begroting wel binnen een maand af moet zijn, samen met de

realisatie van vorig jaar van Sophie.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor het benoemen van

Dita als nieuwe penningmeester.

Dita gaat een gesprek inplannen met Sophie voor de overdracht.

Aniek gaat kijken naar de mogelijkheden van een stichting.

Tobia heeft weer deelgenomen in de vergadering.

18. Jaarplan

De afgelopen tijd heeft iedereen met de verschillende commissies nagedacht over waar wij

ons dit jaar voor willen inzetten en hoe we dit willen bereiken en dit uitgewerkt in tabellen.

Op de PV van 06-09-2021 is besloten dat alle gemaakte tabellen goedgekeurd waren, op een

paar aanpassingen na. De afgelopen weken zijn de commissies aan de bak gegaan om alles af

te maken. Ook zijn alle hoofdschrijvers van de commissies samen bezig geweest om de

algemene stukken te schrijven. Vandaag moet de eerste versie van het plan af zijn, zodat

iedereen kan kijken of er wat mist of dat iets overbodig is.

Het doel van dit agendapunt is het inventariseren van de aan-/opmerkingen over de eerste

versie van het jaarplan. Ook gaan we besluiten over de indeling van het jaarplan (wat gaat

waar).

Jarno en Dita gaan de uiteindelijke tekst beoordelen op taal en aanpassen.

Punt communicatie geschreven door Jarno:

- Is geschreven met een geïrriteerde toon, hier zal nog even naar gekeken worden.

- Communicatie van twee kanten: extra focus op de student naar de opleiding toe.

- Alle stukken krijgen subkoppen, de DSSD is daar een van.

- Concrete plannen toevoegen bij tijdig informeren

Benoeming Maagdenhuis:

- Hier is twijfel over, Aniek zal kijken hoe dit verwoord gaat worden.

Mental Health van Laura:

- Toevoegen: blij met komst van studentenpsychologen
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Hierna zijn de opmerkingen in het document besproken en daar opgeschreven.

Iedereen zal letten op het concretiseren van de plannen, met name de CoBa.

Internationaliseren is overkoepelend met een algemeen punt met student is geen nummer.

De wachttijd onder keuzevrijheid is overkoepelend met ‘na de bachelor’

Zomervakantie eruit halen bij het kopje keuzevrijheid, alle mogelijke keuzemomenten

kunnen benoemd worden (Tobia).

Keuzevrijheid zal een hoofdthema worden, dit vindt de Studentenraad erg belangrijk.

Roostering past onder optimale leeromgeving.

Mental health wordt overkoepelend met de master.

Na de bachelor blijft het kopje wachttijd.

Honours komt ook onder keuzevrijheid.

Toekomstbeeld als arts: dit kan eventueel bij bachelor, maar dan moet dit voor de volgende

vergadering voorbereid worden, het kan eventueel onder het kopje mental health. Tobia gaat

dit punt voorbereiden.

‘Ben toch geen nummer’ komt bij keuzevrijheid, dit wordt het inleidende stuk hiervan.

Brug voor studenten en onderzoek/werkgevers komt onder optimale leeromgeving.

Aantekeningen van Dita:

Keuzevrijheid

- ‘Ben toch geen nummer als introducerende tekst, daar komt onder;

- Internationalisering

- wachttijd ‘na de bachelor’

- honours

- andere master mogelijkheden

Optimale leeromgeving

- roostering

- onderwijs faciliteiten

- communicatie

- Brug studenten/werkgevers

Mental health:

- bachelor

- master
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Dita gaat de kopjes juist onder elkaar zetten.

De deadline voor het aanpassen van de stukken is donderdag 23 september.

Wanneer er stukken samengevoegd moeten worden, zal er samengewerkt worden tussen de

samenvoegende groepen.

19. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

20. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

- Overgangsregeling van de Curius+-studenten naar de Epicurusstudenten (CoMa)

- Communicatie (spam) die via Canvas komt (CoBa)

- Studenten en niet-aanwezigheid door angst voor corona (CoBa)

- Update over wachttijd (CoBa)

21. Rondvraag

Tosca - Als je langer dan een week afwezig bent, dan moet je dit melden bij de
vicevoorzitter volgens het HR

Tobia

Tim - Is er al reactie van Albert over de betaling van de mensen in de
wachttijd (via het collegevrij besturen)?

- Ik heb een agenda + “vergaderstukken” voor coba-meeting 27/09 in
map coba → vergaderingen gezet

Stan

Roos

Laura

Jarno

Dita - komende vrijdag overdrachtsweekend MFAS. Willen rond 8u bij ons
langskomen. Wie kunnen er om wodka-water te spelen? → Tosca maakt
een vergaderverzoek

Dafne
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Anne - Voor mij is het het handigst als iedereen zijn/haar update als verhaal
schrijft in plaats van puntsgewijs.

- Ik kan woensdag 20-10 niet bij de OTmi vergadering zijn. → er zal
gevraagd worden of het opgenomen mag worden en zo niet dan zal een
aanwezige notuleren

Aniek - Wie wil de tekst voor de Emphasis schrijven (deadline 25 okt)? → dit
gaat de PR-commissie doen

- Als je iemand machtigt, moet je volgens het HR dit de technisch
voorzitter laten weten (dus niet alleen bij mededelingen).

22. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

23. Nieuwe agendapunten
- Presenteren begroting (over twee weken)
- Concept-agendapunten voor OTgen bespreken
- Logo voorstel truien
- Mogelijkheden naambordjes
- Jaarplan

24. Nieuwe actielijst
Aniek 1. gaat de eenmalige betaling voor Neeltje regelen

2. gaat de brief ad interim directeur opsturen naar de RvA
3. gaat besluitenboek toevoegen aan woordenlijst
4. gaat het jaartal toevoegen bij ‘Studentenraad’ in het jaarplan
5. gaat de jaartallen genoemd in het jaarplan factchecken
6. Uitzoeken wie in de CC moet voor het advies nieuwe decaan
7. Adviesbrief decaan afmaken voor 21-09-2021 12:00 uur
8. gaat kijken naar de mogelijkheden van een stichting
9. gaat kijken naar de verwoording van Maagdenhuis in het jaarplan

Stan 1. gaat een datumprikker maken voor de kamer opruimdag
2. gaat weekenddagen toevoegen naar trainingen datumprikker
3.  Overzicht maken van wie niet aanwezig zijn op een plenaire
vergadering
4.  PDF maken van werkafspraken en publiceren

Tosca 1. gaat Stan een appje sturen of hij morgen naar NSE gaat
2. gaat het besluitenboek en de g-schijf maken
3. gaat naambordjes via careCONTROL verzorgen
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4. gaat een indeling maken voor de kamer
5. gaat een vergaderstuk schrijven over ondertekenen met green
commitment
6. gaat een vergaderverzoek sturen voor vrijdagochtend wanneer de
MFAS langskomt

Tim

Laura

Jarno 1. gaat de uiteindelijke tekst van het jaarplan beoordelen en aanpassen

op taal

gedaan

Tobia 1. gaat ‘toekomstbeeld als arts’ voor het jaarplan uitwerken

Dita 1. Adviesbrief decaan controleren voor 21-09-2021 15:00 uur
2.  gaat een gesprek inplannen met Sophie voor de overdracht
penningmeesterschap
3. gaat de uiteindelijke tekst van het jaarplan beoordelen en aanpassen
op taal
4. gaat de kopjes van het jaarplan op de juiste manier rangschikken

Roos 1. gaat kijken naar de aanwezigen tijdens de Teams-vergadering
2. gaat Jarno toevoegen in de WhatsApp-groep van PR-commissie

1. Gedaan
2. Gedaan

Dafne 1. gaat Tosca appen met haar verjaardag
2. gaat een logo voorstel doen

Anne 1. gaat terugzoeken wat subonderwerp 2 is in de tabellen van jaarplan
2. gaat de update van Tobia uit de vorige notulen halen

DB

Iedereen 1. gaat een bijdrage schrijven voor op de website
2. gaat zijn/haar beurs aanvragen bij UvA (deadline 1 november)
3. CoBa: concretiseren van plannen in jaarplan
4. gaat zijn/haar stukken voor het jaarplan uitwerken aan de hand van
de besproken feedback → dit moet voor donderdag 23 september
5. CoMa/CoBa: vergaderstukken voor OTgen uitwerken
6. PR commissie: gaat een bijdrage schrijven voor de Emphasis 6. Nog niet

25. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 22.01 uur.
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