
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 25-10-2021

Aanwezige
raadsleden

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

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. 5 min Updates Update

5. 1 min Mededelingen Informerend

6. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

7. 2 min Evaluatie OTMI/SR overleg Oordeelsvormend

8. 2 min Jaarplanpresentatie Beeldvormend

9. 5 min Docentprofessionaliseringsplan Beeldvormend

10. 15 min Verbouwing Epsteinbar

Oordeelsvormend

Pauze

11. 15 min Aanwezigheid vergaderingen

- Coassistenten Beeldvormend

- Online/fysiek Besluitvormend

12. 5 min Facultaire begroting Beeldvormend

13. 1 min WVTTK Informerend

14. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

15. 3 min Rondvraag Informerend

16. 5 min Evaluatie PV Informerend

17. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

18. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

19. Einde vergadering Om 20.20 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Aniek opent de vergadering om 18:50 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- De opleidingscommissie heeft hun jaarverslag ‘20-’21 gestuurd.
- De Raad van Bestuur (RvB) heeft brief inzake besluit wave 4 en samenstelling wave 5

gestuurd.
- De RvB heeft het definitief besluit gestuurd van de verlengde benoeming opleidingsdirecteur

Geneeskunde.
- De Centrale Studentenraad (CSR) heeft een uitnodiging voor hun constitutieborrel gestuurd.

Deze is op 17-11-2021.
- De Amsterdam University College (AUC) heeft een uitnodiging voor hun constitutieborrel

gestuurd. Deze is op 16-11-2021.

3. Notulen en actielijst

Aniek 1.gaat een gangborrel regelen
2. gaat een presentatie template maken voor het jaarplan
3. gaat nadenken hoe hybride vergaderen beter kan
4. gaat de Epsteinbar zaken afstemmen met Ivana

1. doet
Jonathan
2. gedaan
3. gedaan
4. gedaan

Stan 1. gaat kijken naar de verschillen van geld naar DSSD en
studieadviseurs
2. gaat een fotograaf + cadeau regelen voor het jaarplan
3. gaat de vervolgstappen van de enquête uitwerken
4. gaat de vragen uit agendapunt docent professionaliseringsplan
uitwerken

1. nog niet

2. gedaan
3. gedaan
4. gedaan

Tosca 1. gaat een gastenboek regelen
2. gaat het nog een keer navragen hoe het zit met de roosting naar DSSD
3. gaat aan de CSR vragen hoe zijn het diversity commitment hebben
opgesteld
4. gaat het diversity commitment uitwerken (+ Dita, Dafne)

1.gedaan
2.gedaan

3. gedaan

4. gepland

Tim

Laura 1. gaat het samenvattende stukje van de NSE MI naar Roos sturen voor
de PR

1. gedaan
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Jarno 1. gaat de hapjes en drankjes voor het jaarplan regelen

2. gaat de mail in het template van de OTgen-SR overleg notulen

aanpassen

1. gedaan
2. gedaan

Tobia

Dita 1. gaat het diversity commitment uitwerken (+ Tosca, Dafne)
2. gaat een pedel regelen voor de jaarpresentatie

1. gepland
2. gedaan

Roos 1. is verantwoordelijk voor de uniformiteit in de jaarplanpresentatie
outfit
2. gaat een vergaderstuk voor de overkoepelende thema van het
jaarplan voorbereiden (voor 1 november)
3. gaat promotie plaatsen over de NSE van de MI

1. gedaan

2. nog niet

3. nog niet
Dafne 1. is verantwoordelijk voor de uniformiteit in de jaarplanpresentatie

outfit
2. gaat het diversity commitment uitwerken (+ Tosca, Dita)

1. gedaan

2. gepland
Anne

DB

Iedereen 1. doet zijn/haar taak voor de (voorbereiding van de)
jaarplanpresentatie

1. gedaan

De notulen van 18-10-2021 zijn besproken en vastgesteld.

4. Updates
- Op 21-10-2021 is Aniek langs het kantoor van Gabor Linthorst gelopen. Ze heeft met Gabor

gesproken over de onderwijsfaciliteiten, m.n. collegazaal 2 (CZ-2). De visie van het
Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) hierop is, dat ze de huidige onderwijsfaciliteiten,
zoals CZ-2, K01 etc. gemoderniseerd willen met oog voor innovatieve onderwijsvormen.

- Op 21-10-2021 heeft Aniek het gangoverleg bijgewoond, hierbij waren de
studentenverenigingen van het Amsterdam UMC, locatie AMC aanwezig. Iedereen heeft kort
verteld waar ze momenteel mee bezig zijn. Voor de gangborrel en de Emphasis-opruimdag
maakt Jonathan (MFAS) een datumprikker. Tijdens de Emphasis opruimdag zullen we
proberen van de Emphasis-kamer een flexwerkruimte te maken, waarin gewerkt en
vergaderd kan worden. Er zal een online-inschrijfrooster komen voor het gebruik van de
Emphasis-kamer middels Google-Calendar. IFMSA en MV Mozaïek gaven beide aan de
Emphasis-kamer als bestuurskamer te willen. Uiteindelijk werd besloten voor de aanpak
hierboven genoemd. Er is een update gegeven over de verbouwing van de Epsteinbar.

- Op 19-10-2021 hebben Stan en Aniek een bespreking gehad over de facultaire begroting.
- Op 20-10-2021 hebben Stan en Aniek een overleg gehad over de kaderbrief samen met

Frida, Saskia en Albert.
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- Op 20-10-2021 heeft Stan met Gabor Linthorst gesproken over de vragen van het
professionaliseringsplan. Deze zullen op het agendapunt toegelicht worden.

- Op 22-10-2021 heeft Stan en Aniek een gesprek gehad met Albert Kok over de facultaire
begroting.

- Op 19-10-2021 hebben Tim, Stan en Aniek een informeel overleg gehad met Gabor Linthorst.
Het dwingend studie advies (DSA) gaat, zoals het er nu naar uitziet, niet vervangen worden
door het bindend studie advies (BSA). Wij kunnen aandachtspunten/problemen door switch
van KWM/RA2 gaan bedenken en die mailen naar Gabor of Ulla, dan nemen zij dat mee.

- Op 20-10-2021 heeft het OTmi/SR-overleg plaatsgevonden. Hierbij waren Laura, Tim, Aniek
en Roos aanwezig. Studenten worden via het mentoraat op de hoogte gebracht van het
beleid rondom een onveilig gevoel door COVID op de faculteit. Bij docenten speelde dit
onveilige gevoel voorheen wel, nu velen gevaccineerd zijn niet meer. We hebben een update
gegeven over onze plannen omtrent het gebrek aan een MI-student in de raad. Het OTMI gaf
aan dat het erg intensief is om alle extra overleggen bij te wonen en dat er een Linked-In
pagina is waar we ook MI-studenten mee kunnen bereiken. Wat betreft het E-Health lab is
het OTMI in gesprek met leveranciers. Binnenkort gaan ze de knoop doorhakken wat betreft
met welke leverancier ze in zee willen gaan. Zodra de knoop is doorgehakt, wordt de switch
naar een fysieke ruimte gemaakt. Het OTMI gaf aan dat de rol van de SR bij het E-Health lab
beperkt is.

- Op 21-10-2021 heeft Tosca deelgenomen aan de plenaire vergadering van de Centrale
Studentenraad. Initiatief besproken waarbij de raad een standpunt inneemt tegen private
bijles instanties zoals tentamentrainingen. Mogelijk alternatief zou zijn zoiets de laten
faciliteren door faculteiten zelf en gratis te maken om kansenongelijkheid tegen te gaan.
Verder is geopperd om in alle UvA gebouwen HEPA filters te installeren om COVID-19 tegen
te gaan, maar er moet nog worden uitgezocht wat voor filters de UvA nu heeft.

5. Mededelingen
- Roos is ziek, ze is er online bij
- Aniek: Vergaderstukhouder moet aan het begin van een agendapunt het agendapunt inleiden

en dus de:
- titel;
- BOB-cyclus;
- tijd;
- en doel benoemen.

6. Vaststellen agenda
Vergaderstuk Epsteinbar wordt omgewisseld met aanwezigheid vergaderingen

7. Evaluatie OTMI/SR overleg (2 minuten)

Vorige week was onze OTmi-SR vergadering. Vandaag evalueren we het overleg.
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Het was een fijn gesprek waar iedereen zijn/haar plannen goed heeft uitgelegd. We

hebben de onderwerpen besproken die we willen bespreken.

8. Jaarplanpresentatie (4 minuten)

De aanpassingen voor de jaarplanpresentatie zijn hieronder weergegeven:

Aanloop Jaarplanpresentatie

Tijd (uur) Onderwerp Doel Inhoud Wie Nodig

14.00-15.00 Hapjes Voorberei
den

Ofwel ophalen
bij de cateraar
ofwel
boodschappen
van de
supermarkt

Jarno, Tosca
en Tim

- Hapjes
- Bestek
- Schalen
- Servetten
- Prikkers
- Dienbladen

15.00-16.00 Epsteinbar
aankleden

Gereed
maken
voor de
borrel

Ep versieren,
hapjes
klaarzetten,
jaarplannen
neerleggen,
prosecco glazen.

Dita
(verantwoor
delijk),
iedereen die
kan komt
helpen

- Versiering
- Gastenboek
- Prosecco-
glazen
- Jaarplannen

16.30-17.00 Samen eten Iedereen

vanaf 17.00 CZ-2 openen CZ-2
klaarmak
en voor
gebruik

Beveiliging
bellen voor het
openen van CZ-2,
beamer
aanzetten + ppt,
apparatuur
testen, eerste 2
rijen reserveren
voor bijzondere
gasten

Aniek - Telefoon
(beveiliging bellen)
- Webcam
- 2 laptops

vóór 18.30 Drank klaar
in de
Epsteinbar

Prosecco-
glazen
klaarzette
n

Alvast zorgen dat
de glazen klaar
staan voor het
inschenken na
afloop

Jarno - Prosecco
- Glazen
- Dienbladen
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Aanvang Jaarplanpresentatie

Tijd (uur) Onderwer
p

Doel Inhoud Wie Nodig

17.30-18.00 Inloop Gasten
ontvange
n
(4 keer)

Stan, Roos,
Tosca, Anne,
Aniek

-
Gastvriendelijk-
heid
- Presentatie
staat gereed
- Gastenboek
ligt klaar

18.00-18.05 Welkom Officieel
openen

Welkomstwoord
namens de
Studentenraad

Aniek - Presentatie
gereed

18.05-18.15
(+ ca. 5 min
uitloop)

Jaarverslag Presenter
en
jaarversla
g SR
‘20-’21

Sarah??
presenteert het
jaarverslag
2020-2021 en
reikt hun
jaarverslag uit
aan Hans Romijn

SR ‘20-’21 - Jaarverslag
2020-2021

18.15-18.25 Bedankwoo
rd

Oude
raad
bedanken
voor hun
inzet

Hans Romijn
houdt een kort
woordje over hun
raadsjaar

Hans Romijn

18.25-18.30 Voorwoord
+
voorstellen

Nieuwe
raad
voorstelle
n

Korte introductie
van het jaarplan +
voorstellen raad

Aniek

18.30-18.55
( + ca. 5 min
uitloop)

Jaarplanpre
sentatie

Presenter
en van
onze
speerpun
ten en
doelen

3 sprekers zullen
kort de
overkoepelende
thema’s belichten
en onze plannen
hiervoor

Commissievoor
zitters
(zojuist
besproken)
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18.55 Dankwoord Afsluiten
van de
avond

Kort alle sprekers
bedanken; de
gasten uitnodigen
voor de borrel
Jaarplan uitreiken
aan:
- Hans Romijn
- OT GEN & MI

Aniek

18.55 CZ-2
opruimen

Afsluiten
van de
avond

Opruimen van de
papiertjes, alle
apparatuur
afsluiten

Jarno, Roos,
Tim, Aniek,
Dafne

Jarno gaat nog kijken naar de versiering. Dit willen we milieuvriendelijk.

Morgen willen we ook nog de praatjes oefenen om 16:00 uur. Er moet ook een officieel

overhandig moment naar Hans Romijn komen.

9. Docent professionaliseringsplan (7 minuten)

Tijdens de Stuurgroep Epicurus vergadering van 12 oktober werd het plan van de

opleiding om het aantal docenten binnen de opleiding Geneeskunde te verminderen

gepresenteerd. Dit heeft als doel de docenten professioneler te laten zijn in het geven van

onderwijs en op die manier de focus van de docenten meer te richten op het onderwijs.

Hoe de opleiding op 750 docenten komt is onduidelijk, dit is een streven. Gabor Linthorst

wist ook niet waar al die 750 docenten zitten, dit wordt nog nagevraagd. Het takenpakket

van de docenten staat niet vast. De financiering per divisie: het is de bedoeling als dat

Gabor de hele pot met geld krijgt en dan kan Gabor kijken hoe dit verdeeld gaat worden; er

moet dus daadwerkelijk een plan voor zijn. Gabor verwacht al 70% van de kerndocenten

te hebben.

Wanneer een ‘gastspreker’ komt, zal dit een gastspreker uit naam van een kerndocent.

Deze gastspreker zal niet betaald worden en ook niet de tentamenvragen bedenken, dit zal

de kerndocent doen.

Wij als Studentenraad hebben al voor dit plan van de opleiding gestemd, maar wij willen nog

onze input naar de opleiding delen, omdat de opleiding dit ook waardeert. Het is

daarom handig om dit agendapunt besluitvormend te bespreken.
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10. Aanwezigheid vergaderingen (15 minuten)

De afgelopen PV’s hebben we hybride vergaderd en daar zijn we tegen een aantal

problemen aangelopen waardoor de vergadering niet optimaal verliep, evenals bij

vergaderingen met gremia.

Hybride vergaderingen: we willen graag een gepaste vergaderruimte en een moderator die

de vragen van de online deelnemers in de gaten houdt.

Formele vergaderingen met gremia: hier hebben alleen van onze kant iets over te zeggen,

dus willen we nu besluiten wat óns standpunt hierin is. Voor co-assistenten is het fijn om

online aan te kunnen sluiten. Woordvoeders ‘moeten’ eigenlijk fysiek aanwezig zijn, want

een discussie voeren online is erg moeilijk. Hybride vergaderen zorgt ook voor technische

problemen. Het uitgangspunt zal zijn fysiek. Wanneer het niet anders mogelijk is, en dus

hybride aanwezig bent, zal je meer een luisterende rol aannemen. Vragen stellen moet

kunnen, maar van te voren zal je geen woordvoerder worden.

Informele overleggen: onze uitgang is fysiek

Commissievergaderingen: dit is aan de commissies, maar wederom is onze uitgang fysiek.

Het verschilt echter ontzettend aan de situatie. We hebben liever dat wanneer het heel

onpraktisch is om fysiek plaats te laten vinden, dat het dan online door kan gaan.

Voor co-assistenten is er een vrijstelling voor raadsleden. Deze mogen de co-assistenten

inzetten naar eigen mening, dit is ter informatie.

Pauze

19:25 uur aanvang

19:40 uur herstart

11. Verbouwing Epsteinbar (22 minuten)

Het probleem dat voorkomen moest worden door het verbouwen van de Epsteinbar is nu

realiteit: studentenborrels en onderwijsmomenten van Evidence Based Practices vallen nu

samen waardoor er geluidsoverlast bestaat. Het proces rondom de verbouwing is

ondertussen al vier jaar bezig. De Epsteinbar is een faciliteit op de faculteit, zet de faculteit

op de kaart en zorgt voor socialisatie tussen studenten. Nu is de vraag of wij als
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Studentenraad ons willen gaan bemoeien met de verbouwing of niet. Er zijn drie opties:

Optie 1:

De Studentenraad houdt zich actief bezig met de verbouwing van de Epsteinbar. Dit houdt

in dat ze bij gesprekken omtrent de verbouwing input geeft en actief meedoet in

discussies. Ook kan de Studentenraad in dit scenario zelf gesprekken inplannen met

bijvoorbeeld de Raad van Bestuur (RvB), het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (IOO)

of huisvesting of een brief schrijven naar de RvB.

Voordelen:

- Deze optie zal de verbouwing van de Epsteinbar het meest versnellen

- Bij deze optie hebben wij als Studentenraad de meeste ruimte voor onze

eigen input

- Wij staan voor de mening van de Studenten en die willen dat de Epsteinbar

open blijft

- Epsteinbar is een waardevolle bijdrage aan een prettig studieklimaat

Nadelen:

- Epsteinbar heeft primair niks te maken met de kwaliteit van het onderwijs.

Dit staat in de brief van ‘18-’19 echter anders in, we zouden actief betrokken

worden.

- Het kost tijd (nieuw dossier?)

- Meer iets voor de MFAS, we moeten waken dat we de MFAS niet ondermijnen.

Het zou kunnen dat bij een informeel overleg de verbouwing te sprake zou

komen, en dus niet langs de MFAS kan gaan.

- Het kan lijken alsof we anders minder tijd in onze andere portefeuilles gaan

steken, op andere portefeuilles staan we er niet heel strak op.

- De opleiding zou de rol van de SR tegenover de MFAS in de war kunnen halen

Optie 2:

De Studentenraad houdt zich passief bezig met de verbouwing van de Epsteinbar en grijpt

in wanneer het stagneert of de MFAS hierom vraagt. Daarna actief bemoeien met naar

overleggen gaan en brieven schrijven.

Voordelen:
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- Wij staan voor de mening van de Studenten en die willen dat de Epsteinbar

open blijft

- Epsteinbar is een waardevolle bijdrage aan een prettig studieklimaat

- Het kost minder tijd

- De MFAS zal meer regie houden in deze optie. We hebben dan minder kans

om ze te ondermijnen.

- Op deze manier kan de MFAS naar ons toe komen wanneer ze hulp van ons

nodig hebben, je behoudt hierdoor de betere band

Nadelen:

- Epsteinbar heeft primair niks te maken met de kwaliteit van het onderwijs

- Meer iets voor de MFAS. Wij als SR hebben iets minder te maken met de

Epsteinbar, maar dit wordt weerlegd door de officiële brief waar in staat dat

wij worden betrokken bij gesprekken over verbouwingen.

- Half werk

Optie 3:

De Studentenraad houdt zich niet bezig met de verbouwing van de Epsteinbar.

Voordelen:

- Epsteinbar heeft primair niks te maken met de kwaliteit van het onderwijs

- Meer iets voor de MFAS

Nadelen:

- Wij staan voor de mening van de Studenten en die willen

hoogstwaarschijnlijk dat de Epsteinbar open blijft

- Epsteinbar is een waardevolle bijdrage aan een prettig studieklimaat

- Als de Epsteinbar dichtgaat is er geen MFAS, geen partijraad en dus geen

raadsleden.

- We zijn een kleine faculteit dat weinig studenten en gezelligheid kent, dus het

behouden van de Epsteinbar is belangrijk voor de faculteit.

In de reactie van de opleiding is gezegd dat de gesprekken met de MFAS en de SR gevoerd

zouden worden, maar dit is niet altijd gebeurd.
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De Studentenraad wil wel zeker weten betrokken zijn bij de verbouwing van de

Epsteinbar. Voor de volgende week zullen we het gaan hebben over de invulling van de

opties. Dit is belangrijk voor het maken van een keuze.

12. Facultaire begroting (10 minuten)

De Studentenraad heeft de facultaire begroting besproken.

13. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

14. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

15. Rondvraag
- Tim: 1 november is de aanmelddeadline wachttijders SR-vergoeding via UvA (=deze week):

wel of niet aanmelden? → Nee, dit is geen goed idee. Deze week komt er concluderend
antwoord van Karin of Hans. Albert heeft toegezegd op dat we betaald worden.

- Jarno: We staan met onze bijdrage in de volgende Emphasis
- Tosca: Willen we nog iets in de studentennieuwsbrief van 2 november? → Stan mailt het

stukje dat erin komt naar Jarno
- Tosca: Wie wil vragenlijst voor duurzaamheidsonderzoek invullen?
- Tosca: Wie wil naar de CSR CoBo op 17 november? → Aniek en Tosca gaan sowieso, de rest

kan nog aansluiten als ze dit willen
- Tosca: Wie wil naar de AUC CoBo op 16 november? → Dan hebben wij het afscheid van Hans

Romijn
- Tosca: Zet opmerkingen bij het inwerkboek die je er in zou willen hebben!
- Aniek: Heeft Albert al reactie gegeven over de bankrekening? → Nee, Dita gaat Albert nog

terugmailen

16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

17. Nieuwe agendapunten
- Epsteinbar
- Facultaire begroting
- Actielijst op basis van het jaarplan
- Docent professionaliseringsplan
- Notulen OTmi/SR-overleg
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18. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat samen zitten met Stan, Evrim en Sarah voor de facultaire
begroting + een adviesbrief schrijven

1.
2.
3.

Stan 1. gaat kijken naar de verschillen van geld naar DSSD en
studieadviseurs
2. gaat samen zitten met Aniek, Evrim en Sarah voor de facultaire
begroting + een adviesbrief schrijven
3. mailt de bijdrage voor de studentennieuwsbrief naar Jarno

1.

2.

3.
Tosca

Tim

Laura

Jarno

Tobia

Dita 1. gaat Albert terugmailen over de bankrekening 1.

Roos 1. gaat een vergaderstuk voor de overkoepelende thema van het
jaarplan voorbereiden (voor 1 november)
2. gaat promotie plaatsen over de NSE van de MI

1.

2.

Dafne

Anne

DB

Iedereen 1. doet zijn/haar taken voor de jaarplanpresentatie 1.

19. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 20.25 uur.
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