
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC,28-02-2022

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Tobia Beshay

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 Aanpassing honourstraject Besluitvormend

7. 10 min Agenda FSR VUmc meeting Besluitvormend

8. 20 min Instemmingsaanvraag harmonisatie Oordeelsvormend

9. 10 min Updates Update

10. 5 min DB update Update

15 min Pauze

11. 5 min Jaarplan updates (transparantie en keuzevrijheid) Evalueren

12. 10 min Adviesaanvraag herbenoeming voorzitter RvT Beeldvormend

13. 20 min Instemmingsaanvraag aansturing opleidingen Oordeelsvormend

14. 1 min WVTTK Informerend

15. 10 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 21.00 uur

Pagina 1 van 10
Notulen plenaire vergadering, 28-02-2022



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

Opening
Stan opent de vergadering om 18:48 uur.

2. Post in/uit en afspraken
Er is geen post gemaild

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat een datumprikker maken voor een nieuw weekendje weg en
voor een nieuwe teambuilding
2. gaat een restaurant reserveren voor het diner met de RvA
3.  gaat de bestellijst van de naamsbekendheid actie sturen naar Dita
4. gaat aan de Geneeskunde Faculteit Groningen navragen hoe mentale
gezondheid precies in hun curriculum is verwerkt
5. gaat met de voorzitter van de FSR van de VUmc zitten om over de
harmonisatie bestuurlijke inrichting
6. gaat vragen aan de RvA waar ze op moeten letten bij de harmonisatie
bestuurlijke inrichting
7. gaat sociale veiligheid en diversiteit opnieuw navragen betreffende
harmonisatie bestuurlijke inrichting
8. gaat Hanneke Lips mailen over de zittingstermijn van de EC
9. gaat de brief schrijven betreffende harmonisatie bestuurlijke
inrichting (+ Stan)

1. gedaan
2. gedaan
3. gedaan
4. nog niet
5. nog niet
6. gedaan
7. gedaan
8. gedaan
9. gedaan

Stan 1. gaat de inhoud van de waarderingsbrief uitwerken en aan Saskia
voorleggen
2. gaat naar de site kijken (+ Dita)
3. gaat een jurist laten kijken naar harmonisatie bestuurlijke inrichting
4. gaat in gesprek met het opleidingsteam over het afhandelen van de
sollicitaties van de studentassessoren
5. gaat de brief schrijven betreffende harmonisatie bestuurlijke
inrichting (+ Aniek)

1.mee bezig
2. nog niet
3. niet gelukt
4. vervalt
5. gedaan

Tosca 1. gaat mailen naar Hans betreffende de kerstpakketten
2. gaat (samen met Mario Maas) kijken naar andere mogelijkheden voor
het zomerplan
3. zal een profiel maken betreffende een student die (seksuele)
intimidatie heeft meegemaakt en dat sturen naar de PR commissie
4. gaat de instemmingsbrief betreffende aansturing van de FdG
schrijven

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

Tim 1. gaat vragen om een concreet plan voor het nieuwe
honoursprogramma en hier een vergaderstuk voor schrijven

1. gedaan
2. lopend
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2. gaat nadenken over mastervoorlichting MI (+George)
Jarno 1. 1.

Tobia 1. gaat vergaderstuk over OER honours schrijven (+Tim)
2. gaat mailen om een gesprek in te plannen met de OC over fysiek
onderwijs
3. gaat nadenken over masterkeuze GEN

1. naar Tim
2. vervalt
3. naar Aniek

Dita 1. beschreven vragen stellen betreffende project vitaliteit. 1. gedaan

Roos 1. Gaat op volgend OTmi puntje CSW/CDW aandragen
2. gaat een toelichting schrijven voor transparantie betreffende onze
jaarplannen

1. nog niet
2. nog niet

Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

George 1. gaat nadenken over mastervoorlichting MI (+Tim) 1. nog niet

DB 1. Er zal bij volgende Hans/Saskia overleg gevraagd worden of de
notulen van deze overleggen op de site gepubliceerd mogen worden
2. Er zal bij het volgende Hans/Saskia overleg gevraagd worden of
Saskia zitting zal nemen in de OTgen/SR-overleggen

1. nog niet
2. gedaan

Iedereen 1. CoMa: op informeel overleg bespreken of intimidatie practicum naar
voren gehaald kan worden
2. gaat laten weten of ze bij het Rva/SR diner zijn

1. gedaan
2. gedaan

PR gaat een poll maken over inlevertijd van AV/PO opdrachten 1. gedaan

De notulen van 21-02-2022 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen besproken.

5. Vaststellen agenda
Aanpassing honourstraject zal verplaatst worden naar volgende week.
Jaarplan updates (transparantie en keuzevrijheid) zal als bij de volgende evaluatie
besproken worden.

6. Agenda FSR VUmc meeting (2 minuten)
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We hebben 18 maart overlegvergadering met de Facultaire Studentenraad van de VU, hier
kunnen we een goede gelegenheid om met een andere facultaire raad te sparren over zaken
op de faculteit.
De agendapunten die we voor nu hebben staan zijn:

1. Mededelingen:

a. geen

2. Agendapunten

a. #zouikwatzeggen  app

b. Harmonisatie AMC/VUMC

c. Adviesaanvraag voorzitter RvT

3. Rondvraag:

a. geen

Tim geeft nog aan dat we mogelijk het zomerplan kunnen bespreken om te inventariseren of

andere faculteiten er ook last van hebben. Dit zal gesteld worden als rondvraag. Dita geeft

aan dat we de #zouikwatzeggen app wat breder moeten trekken en sociale veiligheid in het

algemeen moeten bespreken. Dit zal worden aangepast. Tosca zal een voorbereidend stukje

schrijven voor sociale veiligheid en Aniek voor harmonisatie AMC/VUmc en adviesaanvraag

voorzitter RvT.

Als vervolgstappen gaat Aniek de agenda mailen naar de FSR van de VU.

7. Instemmingsaanvraag harmonisatie (20 minuten)
24 januari hebben we een adviesaanvraag ontvangen over de harmonisatie van de
bestuurlijke inrichting. Door de fusie van het VUmc en het AMC moet het bestuursreglement
van beide ziekenhuizen gewijzigd worden. Hierbij wordt ook het faculteitsreglement
gewijzigd, iets waar wij instemmingsrecht over hebben.

In de bijlage is de brief bijgevoegd en die zijn we langsgegaan.

Stan voegt toe dat we misschien in de brief kunnen vragen in welk document  sociale
veiligheid wel kan worden verwerkt, gezien wij als antwoord hebben gekregen dat sociale
veiligheid niet iets is voor het bestuursreglement. Dita geeft aan dat er ook iets is beschreven
over promovendi en studenten en hun rechten en zegt dus dat het wellicht daarin verweven
zou kunnen worden. Jarno reageert op Stan dat het bestuursreglement niet de juiste plek is
voor sociale veiligheid. Aniek voegt toe dat dit niet het advies versterkt, dus er niet in moet.
Dita, George en Tosca geven aan het wel te benoemen.

Ter conclusie: het tweede punt, betreffende de sociale veiligheid, zal worden weggehaald en
iets in deze trant zal aan het einde worden toegevoegd: “Bij besturen van de toekomst hoort
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sociale veiligheid, dus hierbij een advies wat niet per se in het document hoort, maar waar
we wel veel waarde aan hechten.”

Punt drie zal worden verwijderd. Wat betreft punt vier: dit staat benoemd in het
huishoudelijk reglement (HR) van de examencommissie (EC). Volgens UvA-beleid is het HR
een heel logische plek. Aniek geeft aan dat de opleidingscommissie (OC) hun HR zelf kan
aanpassen en dus het niet zoveel zegt. George geeft aan dat wij aan de EC kunnen vragen hoe
zij hier tegenover staan. Tosca geeft aan dat het in de model regels en richtlijnen staat en dat
de EC  verplicht is de termijn in de regels en richtlijnen of het HR vast te leggen. Uiteindelijk
is ervoor gekozen om de zittingstermijn van de EC niet te benoemen in de brief.

Jarno geeft aan dat dit een belangrijk onderwerp is, maar we nu een korte instemmingsbrief
hebben. Aniek reageert hierop dat deze brief helaas niet de plek is om meer zaken te
betrekken. Er wordt niet veel gespecificeerd op de faculteit, dus dit wordt inderdaad een
summiere brief. Wij hebben ons er goed in verdiept.

[Roos en Dafne nemen deel aan de vergadering om 19:25 uur.]

8. Updates (9 minuten)
- Op 22-02-2022 heeft Aniek het Instituut voor Onderwijs en Opleiden-(IOO-)overleg

bijgewoond. De ‘ground control’ gaat goed op de faculteit. Dit betekent dat de student,
patiënt en medewerker gescheiden zijn. Het versoepelde ziekenhuisbeleid is nog
onduidelijk. Donderdag 12:00 uur vergadert de medische directie en dan wordt ook besloten
of het ziekenhuis nog gescheiden blijft van de faculteit. Een update hierover krijgen we via
de nieuwsflits. Tot vrijdag 25 februari zijn mondkapjes bij verplaatsing nog verplicht en
wanneer de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden. 25 februari zal ook deze
maatregel komen te vervallen.

- Op 23-02-2022 heeft Aniek een overleg gehad over de begrotingscyclus. Dit gesprek is
gepland, omdat dit jaar de begrotingscyclus niet klopte. Uit het gesprek bleek dat dit komt
door COVID en de veranderde CAO. De begroting en realisatie van het Instituut van
Onderwijs en Opleiden (IOO) van vorig jaar verschilde dermate veel door COVID, dat
besloten is een sluitende begroting te maken. Komend jaar zal de UvA-begrotingscyclus naar
voren worden opgeschoven, waardoor onze begrotingscyclus zal wijzigen. Verder zal
komend jaar de begrotingscyclus weer kloppen (mits er geen COVID-perikelen of dergelijke
zaken zijn). Wat betreft de UvA-begroting werd verteld dat het verstandig is vooral te kijken
naar hoeveel geld het AMC van de UvA krijgt. Voor de werkelijke besteding van de financiële
middelen is de IOO-begroting het juiste document. Door de verandering van de CAO heeft de
Amsterdam UMC begroting vertraging opgelopen. Deze zullen wij t.z.t. nog ontvangen.
Gezien de gesprekken over de IOO begroting al in juni beginnen, is het verstandig om de in
september ‘oude’ raad meer te betrekken bij de IOO-begroting, gezien zij alle gesprekken
erover hebben gevoerd en beter inzicht hebben in de financiën. Aan de begrotingscyclus zal
een bespreking over de begrotingscyclus met Finance and Control (F&C) en het IOO worden
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toegevoegd. Ook zullen de gesprekken over de IOO-begroting naar voren geschoven worden
naar juni. De actiehouders van de onderdelen in de begrotingscyclus zullen toegevoegd
worden en de begrotingscyclus zal aangepast worden n.a.v. de nieuwe UvA-begrotingscyclus.

- 25-02-2022 schrijft Stan de update: komende week zullen de sollicitaties voor de functie
masterassessor plaatsvinden. Het masterteam is hier nog niet van op de hoogte. Stan gaat
mailen dat deze week de sollicitaties zullen plaatsvinden.

- Op 24-02-2022 heeft Jarno iets gehoord van de Commissaris Onderwijs van de MFAS, Sacha
Ester. De jaarvertegenwoordiging van jaar 1 en de Commissaris Onderwijs van de MFAS,
Sacha Ester, gaven deze week aan dat de Medische Bibliotheek (MB) zeer druk is en er
regelmatig nergens werkplekken te vinden zijn. Tevens zou de benedenverdieping nog
gesloten zijn. In het licht van de versoepelingen en de daarmee stijgende bezoekersaantallen
van de MB heb ik Lieuwe Kool, hoofd van de MB, gecontact en gevraagd of het inderdaad zo
druk is en of de benedenverdieping weer open kan. Het zou immers jammer zijn als
studenten naar de faculteit mogen, maar daar niet heen kunnen omdat er geen werkplekken
zijn. 28 februari komt hij terug van vakantie en verwacht ik een reactie.

- Op 21-02-2022 hebben Tosca, Dita en Dafne een gesprek gehad over diversiteit. Diversiteit
commitment besproken en definitief gemaakt, deze wordt binnenkort op de PV besproken.
Tevens besproken dat wij graag genderneutrale wc’s op de faculteit zouden willen zien. De
Taskforce gaat binnenkort zitten met de diversity officer van de faculteit om onder andere
dit en diversiteit binnen het curriculum te bespreken. Nadat er concrete plannen zijn, willen
we deze verder met Saskia Peerdeman (vice-voorzitter) bespreken. Er zal een vergaderstuk
geschreven worden om genderneutrale WC’s te bespreken door Tosca.

- Op 25-02-2022 schrijft Stan de volgende update over de stuurgroep Epicurus: er is gemaild
over de stuurgroep, waarin medegedeeld wordt dat de stuurgroep de komende twee
maanden niet door zal gaan, vanwege het gebrek aan concrete vragen aan de stuurgroep. De
stuurgroep is nog nooit eerder niet doorgegaan. Dit staat nu een tijd stil.

9. DB update
Het Dagelijks Bestuur heeft geen mondelinge toelichting gegeven.

Pauze
19:32 uur aanvang pauze
19:47 uur herstart vergadering

10. Adviesaanvraag herbenoeming voorzitter RvT (6 minuten)
14 februari hebben we een adviesaanvraag ontvangen betreft de herbenoeming van de
voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT). De RvT controleert de Raad van Bestuur (RvB).
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Er is een mogelijkheid om met Wim Kuijken, de huidige voorzitter van de RvT, in gesprek te

gaan.

Dita oppert om niet met hem in gesprek te gaan. Hij heeft het al een aantal jaar gedaan, dus

we kunnen erop vertrouwen dat hij goed in de functie zit. Tosca geeft aan dat er wel een

expliciete uitnodiging is geweest. Er wordt gezegd dat het leuk is om kennis met hem te

maken. Jarno zegt dat het als voordeel kan werken als hij ons beter kent. Aniek geeft aan dat

er ieder jaar een evaluatiegesprek plaatsvindt en we dan met de RvT te maken hebben.

George zegt dat het geen goed argument is om geen contact met iemand te hebben totdat het

fout gaat.

Jarno geeft aan dat hij wil weten wat een terugblik is uit zijn afgelopen jaren en wat hij

anders had willen doen. George oppert dat we kunnen vragen of hij nog tips heeft met ons.

We zullen ook kijken naar het lijstje dat we gebruikt hebben bij Hans van Goudoever.

Jarno vraagt hoeveel macht de RvT heeft. De RvT benoemt alle leden van de RvB en zien toe

op goed functioneren. Waarom wordt de RvT benoemd door de minister van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschap en niet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Dit is

omdat het Amsterdam UMC een academisch centrum is, en onderwijs een van de kerntaken.

Dit staat ook zo in de wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.Het AMC is

een academisch ziekenhuis, dus heeft te maken met verschillende pijlers, onderwijs,

onderzoek en zorg.

11. Instemmingsaanvraag aansturing opleidingen (17 minuten)
8 februari 2022 hebben we het een instemmingsaanvraag over de aansturing van de
opleidingen van onze faculteit ontvangen. Jan-Hindrik Ravesloot is 1 januari 2021 gestopt als
opleidingsdirecteur van de opleidingen geneeskunde. Sindsdien heeft Saskia Peerdeman
(vice-decaan en directeur van het Instituut voor Onderwijs en Opleiden) tijdelijk zijn functie
overgenomen. De termijn van haar ad interim functie verloopt en de instemmingsaanvraag
gaat over de hierdoor nieuwe constructie voor de aansturingen van de opleidingen op onze
faculteit.

Afgelopen PV hebben we het voorstel oordeelsvormend besproken en de toen genoemde

kanttekeningen zijn in de adviesbrief in de bijlage verwerkt, die we deze PV gaan

beoordelen.

We willen Saskia’s naam in de gehele brief niet per naam benoemen. Behalve als we haar

bedanken voor haar werk als opleidingsdirecteur ad interim. Er zal nog worden aangevuld

waarom het een probleem kan zijn als ze aanwezig blijft bij OTgen/SR-overleggen. Dita voegt
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toe dat het aangepast moet worden naar het opleidingsteam geneeskunde in het algemeen.

Roos geeft aan dat het niet meer deelnemen in de OTgen/SR-overleggen nu te groot wordt

benoemd in de brief. Aniek geeft aan dat we dit sowieso mondeling moeten bespreken met

Saskia. We gaan haar vragen wat een redelijke termijn zou zijn om het OTgen in te werken.

Tosca geeft aan dat hierop waarschijnlijk beantwoord gaat worden dat er geen termijn

komen en dat ze al ingewerkt zijn. Dita geeft aan dat 1 september een goede datum is om te

stellen indien Saskia niet zelf met een einddatum komt.

Jarno geeft aan dat hij twijfelt over het feit dat we nu weer een ja, mits instemmen en geen

nee, tenzij. We hebben het al informeel besproken, we vertrouwen de betreffende personen,

dus we gaan de brief zo houden.

Tosca gaat de aanpassingen verwerken en het zal volgende week opnieuw besproken

worden.

12. WVTTK
Er is niks verder ter tafel gekomen.

13. Rondvraag
- Stan: 4-12 maart ben ik op vakantie :) Ben wel gewoon bereikbaar. → veel plezier
- Jarno: Onze e-maillink in onze e-mailhandtekening linkt nog naar studentenraad@amc.nl ipv

studentenraad@amc.uva.nl. @tosca werkt deze mail ook? anders moeten we die link
aanpassen (maar heb geen idee hoe dit werkt …) → Het komt uit bij dezelfde personen.

- Dita: Partij MFAS is de werving begonnen (en blijft naar waarschijnlijkheid de enige), moeten
wij nog delen dat de aanmelding voor de partijen is begonnen? → Ja, dit gaat de PR doen

- Dita: PR heeft nog €100,- staan voor Werving nieuwe Raad, zijn daar plannen voor? → PR
heeft vergaderd en bedacht dat er stickers gemaakt kunnen worden die we op de
chocoladeletters geplakt kunnen worden. Dafne gaat hiernaar kijken. Het is mogelijk om
samen met de werving van Partij MFAS te staan. Het is belangrijk om de werving onpartijdig
te doen. Tim gaat ervoor zorgen dat er een moment komt waarop we kunnen werven.

- Dita: Wat zullen we doen als conbo cadeau voor MIKpunt? Dan koop ik het deze week. → het
wordt een trekkerband, George haalt deze.

14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

15. Nieuwe agendapunten
- Instemmingsaanvraag harmonisatie bestuurlijke inrichting
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- Instemmingsaanvraag aansturen opleidingen
- Financiën SR

16. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat aan de Geneeskunde Faculteit Groningen navragen hoe mentale
gezondheid precies in hun curriculum is verwerkt
2. gaat met de voorzitter van de FSR van de VUmc zitten om over de
harmonisatie bestuurlijke inrichting
3. gaat nadenken over masterkeuze GEN (overgenomen van Tobia)
4. zal een voorbereidend stukje schrijven voor harmonisatie
AMC/VUmc en adviesaanvraag voorzitter RvT voor de FSR VUmc
meeting
5. gaat de agenda voor de FSR VUmc meeting sturen

1.
2.
3.

Stan 1. gaat de inhoud van de waarderingsbrief uitwerken en aan Saskia
voorleggen
2. gaat naar de site kijken (+ Dita)
3. gaat het masterteam op de hoogte stellen dat de sollicitaties van de
masterassessor deze week zijn.

1.
2.

Tosca 1. gaat mailen naar Hans betreffende de kerstpakketten
2. gaat (samen met Mario Maas) kijken naar andere mogelijkheden voor
het zomerplan
3. zal een profiel maken betreffende een student die (seksuele)
intimidatie heeft meegemaakt en dat sturen naar de PR commissie
4. zal een voorbereidend stukje schrijven voor sociale veiligheid voor de
FSR VUmc meeting
5. gaat een vergaderstuk schrijven over genderneutrale WC’s
6. gaat de instemmingsbrief aansturing opleidingen aanpassen

1.
2.

Tim 1. gaat nadenken over mastervoorlichting MI (+George)
2. gaat vergaderstuk over OER honours schrijven
3. gaat zorgen voor een wervingsmoment en -plan

Jarno 1. 1.

George 1. gaat nadenken over mastervoorlichting MI (+Tim)
2. gaat een constitutieborrelcadeau halen

1.

Dita 1. 1.
2.

Roos 1. Gaat op volgend OTmi puntje CSW/CDW aandragen
2. gaat een toelichting schrijven voor transparantie betreffende onze
jaarplannen

1.
2.

Dafne 1. gaat stickers voor op de chocoladeletters regelen 1.
2.
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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 promotie plaatsen over dat de wervingsperiode is begonnen

17. Einde vergadering
Stan sluit de vergadering om 20.36 uur.
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