
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 29-08-2022

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Stan de Ronde

Gast Berk Uzunalioglu, Chen Lu Wang, Jimmy Franca Vieira van Gent, Kim Doelman, Lotte
Timmerman, Lyanne Zonderman, Shamim Amiri Simskooei, Nicole van Dijk

Notulist Fabiënne Meurs

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. 15 min Reglement Studentenraad Besluitvormend

7. 10 min Updates Update

8. 5 min DB update Update

15 min Pauze

9. 20 min Jaarverslag Besluitvormend

10. 10 min Herstart schakelprogramma Geneeskunde Beeldvormend

11. 1 min WVTTK Informerend

12. 10 min Rondvraag Informerend

13. 5 min Evaluatie PV Informerend

14. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

15. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

16. Einde vergadering Om 20:50 uur
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1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

Opening
Berk opent de vergadering om 18:49 uur.

2. Post in/uit en afspraken
- De opleidingscommissie MI heeft een advies gestuurd betreffende OER’en medische

informatiekunde met kenmerk OCMI22.06

- Het bachelorteam heeft documenten betreffende nieuwe schakelprogramma Geneeskunde

gestuurd

- Ulla Remer heeft het Jaarrooster Bachelor Geneeskunde gestuurd

- De Raad van Bestuur heeft het definitief besluit harmonisatie bestuurlijke inrichting

gestuurd

- De Raad van Bestuur heeft het definitief besluit kaderbrief gestuurd

- De Raad van Bestuur  heeft van de SR een adviesbrief harmonisatie bestuurlijke inrichting

ontvangen

- De Raad van Bestuur heeft van de SR adviesbrieven OER master Geneeskunde en Medische

Informatiekunde ontvangen

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. Gaat de situatie over het positief adviseren bestuursreglement kort
beschrijven in overdrachtsbestand
2. Gaat bij Erik Joukes langs (opleidingshoofd Bachelor Medische
Informatiekunde)
3. De jaarplan poster ophangen
4. Gaat met Vince in gesprek over de gebruikelijke sollicitatieprocedure
voor de OC studentleden
5. Gaat de wensenlijst voor het Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO)
6. Gaat de datum van het Reglement Studentenraad sturen
7. Gaat de term ‘recidivisten’ nog toelichten uit het OTgen/SR-overleg
8. Agenda mailen naar de FSR van de VU

9. Stuurt de agenda naar OTgen

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

Stan 1. Gaat aan de slag met de aanbevelingsbrief van de decaan als
promotie voor raadsleden.
2. Gaat in het overdrachtsbestand iets schrijven over NPO-gelden.

1. gedaan
2. gaat Tosca
doen

Pagina 2 van 6
Notulen plenaire vergadering, 29-08-2022



Tosca 1. Gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje opgehangen
worden
2. Gaat het afscheidscadeau voor Hans en Saskia halen
3. Gaat aan Karen vragen om uitwerkingen van risico inventarisatie
eerst te mailen voordat ze ze rondstuurt

1. nog niet
2. nog niet
3. gedaan

Tim

Jarno 1. 1.

Dita 1 1.

Roos 1. 1.
2.

George

Dafne 1. 1.
2.

Fabiënne 1. 1.
2.

DB

Iedereen 1. 1.

PR 1. Enquête op Instagram plaatsen 1. nog niet

De notulen van 22-08-2022 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
- Stan: Ik ben niet aanwezig, ik machtig Tim

4. Vaststellen agenda
‘Herstart schakelprogramma’ wordt doorgeschoven naar volgende week.

5. Reglement Studentenraad

Vorige PV hebben we het reglement besproken. Ons struikelpunt was artikel 12.4: 'De

studentenraad zal haar instemming ten aanzien van een besluit bedoeld in lid 2 niet

onthouden voordat de decaan/raad van bestuur in de gelegenheid is gesteld nader overleg

met de studentenraad te voeren.' N.a.v. de gesprekken op whatsapp heeft Aniek contact

opgenomen met Orian van der Beek en Marian Mens, ze heeft nog geen reactie ontvangen.

Tosca is donderdag bij Hans van Goudoever langsgegaan, die vertelde artikel 12.4 niet te

willen verwijderen, omdat hij vindt dat 6 weken lang genoeg is om een besluit te nemen en
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het onze verantwoordelijk is om alle informatie en adviezen op tijd te krijgen om ons besluit

te maken.

Er zijn drie paden die we kunnen belopen:

Pad 1: Instemmen

Voordelen:

- Dan hebben we dit dossier gesloten voor het einde van ons raadsjaar

Nadelen:

- We kunnen door artikel 12.4 in de problemen komen

Pad 2: Niet instemmen

Voordelen:

- We kunnen nog proberen artikel 12.4 eruit te krijgen

Nadelen:

- We moeten dit dossier overdragen

- Er is kans dat artikel 12.4 er nog steeds niet uitgaat

Pad 3: De nieuwe raad het advies laten uitbrengen, met advies van ons

Voordelen:

- Er is nog tijd om het reglement te bespreken

Nadelen:

- Het is een lastig dossier voor een beginnende raad

- Wij hebben als Raad de gesprekken hierover gevoerd, netjes als wij nog een advies

schrijven hierover.

- De nieuwe raad gaat niet verder komen/meer info hebben dan wij: er is niks dat zij

meer kunnen doen dan wij

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt 9 stemmen voor het

belopen van pad 2.

Zij zal dan ook niet instemmen met het voorstel.
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Vrijdag gaan we hierover nog even kort in beraad.

6. Updates
- Op 25-08-2022 heeft Aniek een afspraak met Opleidingscommissie Geneeskunde gehad.
- Op 23-08-2022 hebben George, Tosca en Jarno een meeting FSR AMC / FSR VUmc gehad. We

hebben de regulaire vergadering met de Facultaire Studentenraad van de medische faculteit
van de VU gehad.
We hebben het gehad over de verhoging van de onderwijsbudgetten vanuit OCW. Wij worden
redelijk meegenomen in de besluitvorming aangaande de besteding van deze bedragen, de
FSR VU wordt hier niet, dan wel nauwelijks bij betrokken. Zij gaan proberen hun invloed
hierin te vergroten.
De VU is net zoals wij ertegen aangelopen dat studenten bijna niet ‘gekickt’ kunnen worden.
Het gaat dan om studenten die niet professioneel zijn of over bepaalde grenzen zijn gegaan.
We waren verenigd in de opvatting dat dergelijke excessen geschorst moeten kunnen
worden, dan wel weggestuurd kunnen worden. Dit in achtneming met natuurlijk het recht op
onderwijs.
Ook de invulling van de zomerperiode is besproken. Bij de VU zijn er studenten die door
bijvoorbeeld herkansingen pas laat in de zomervakantie krijgen. Dit vinden ze vervelend.  De
VU heeft in tegenstelling tot wij een derde herkansingsmogelijkheid. Dit is zowel een
voordeel, meer kans van slagen, en een nadeel, een minder lange zomervakantie. Tosca
stuurt ons jaarrooster naar de FSR VU.
De nieuwe FSR’en gaan zo vroeg mogelijk, ergens mid-september, een gezamenlijke afspraak
maken.
Verder wil de FSR VU nog graag een enquête optuigen zoals wij die jaarlijks uitzetten. We
hebben de opzet besproken en tips gedeeld. Tosca mailt de resultaten van de enquête, zodat
zij een idee van de strekking en onze opzet hebben.

7. DB update
Er is geen DB update mondeling toegelicht.

8. Jaarverslag

Het jaarverslag is bijna helemaal volledig en af.

9. Herstart schakelprogramma Geneeskunde

Dit agendapunt is verplaatst naar de volgende PV.

10. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

11. Rondvraag
- Tosca: 1. Zijn er mensen die nu al weten dat ze niet naar het diner met de Raad van Bestuur

(RvB) 1 november kunnen? Ja, Aniek en Dafne.
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2. Kan de jaarplanpresentatie van 26 naar 25 oktober? Dan kan Hans er ook bij zijn. Dit gaan
we doen.

- Roos: Gaat er vrijdag een auto vanaf het AMC vertrekken? Ja, alle auto’s behalve die van
George.

- Dita: Hebben jullie de VU gevraagd over hun VGT cursus? En zo ja, wat was de uitkomst?
Tosca gaat de VU hier nog eens voor mailen.

12. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

13. Nieuwe agendapunten
- Herstart schakelprogramma

14. Nieuwe actielijst
Na deze PV zal de nieuwe SR beginnen, daarom is er geen nieuwe actielijst voor de huidige
raad.

15. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 20:18  uur.
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