
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 30-05-2022

Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig Stan de Ronde

Gast

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. 10 min Agenda Albert/Saskia/Hanneke/SR-overleg Besluitvormend

7. 10 min Jaarverslag Oordeelsvormend

15 min Pauze

8. 15 min Proces positief adviseren bestuursreglement Evalueren

9. 1 min WVTTK Informerend

10. 10 min Rondvraag Informerend

11. 5 min Evaluatie PV Informerend

12. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

13. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

14. Einde vergadering Om 19.50 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
- Er is een mail gestuurd naar Hans van Goudoever betreffende Voordracht student-leden OC

gen en OC MI

3. Notulen en actielijst

Aniek 1. gaat de top 10 brief verder uitwerken
2. gaat vragen of algemeen directeur een UvA-functie betreft of ook
geharmoniseerd wordt
3. gaat een gesprek inplannen met Saskia en Albert
4. gaat de aangepaste afspraken over het OTgen/SR-overleg in het
werkbestand veranderen

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

Tosca 1. gaat de top 10 brief opsturen, ook naar de PR-commissie
2. gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje opgehangen
worden
3. gaat de benoemingsbrief naar de OC sturen
4. gaat alle geplande overleggen doorsturen naar Fabiënne

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

Tim 1. 1.

Jarno 1. 1.

1. 1.

Dita 1. gaat de besproken meubels bestellen (samen met George en Jarno) 1. nog niet

Roos 1. 1.

George 1. gaat bekijken wat er precies gezegd is over Plenair overleg OER deel
B Bachelor MI

1. nog niet

Pagina 2 van 6
Notulen plenaire vergadering, 30-05-2022



Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

DB

Iedereen 1.
2.

1.
2.

PR 1. gaat publiceren op de sociale media dat er een diversity commitment
is en dat er genderneutrale WC’s komen
2. gaat de top 10 brief delen op de sociale media

1. gedaan
2. nog niet

De notulen van 23-5-2022 zijn besproken en vastgesteld.

4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

5. Vaststellen agenda
Updates, DB update en pauze wordt geschrapt.

6. Agenda informeel overleg Albert/Saskia/Hanneke/SR

Middels dit agendapunt gaat de agenda voor het informeel overleg Albert/Saskia/Hanneke

SR vastgesteld worden.

Het volgende Albert/Saskia/Hanneke overleg is 7 juni.

De voorgestelde agendapunten  zijn:

- Nieuwe directeur bedrijfsvoering Instituut voor onderwijs en opleiden (IOO)

- Kaderbrief

Dafne vraagt zich af wie de nieuwe directeur bedrijfsvoering IOO is. Dit is Theo van
Velthuizen. Dita vraagt zich af wat er qua project MoFa besproken moet worden. Met Albert
Kok wordt het precieze bedrag nog besproken en zo moet er uiteindelijk een duidelijk
plaatje over komen. Tosca zag dat de kaderbrief van UvA binnen was, dus kan er wat haar
betreft af. De midterm review heeft nu geen expliciete nieuwe plannen, maar daar moet nog
wel naar gevraagd worden. Roos geeft aan dat er met Paul besproken was dat er geld over
was van de NPO gelden. Masterstudenten zouden hiermee tegemoet gekomen kunnen
worden door extracurriculaire cursussen. Hierover was Paul enthousiast. Er kan dan
eenmalig een gift gegeven worden. Hierover wordt aankomend overleg een kader
aangeboden over ideeën, wordt naar Saskia Peerdeman gestuurd voor goedkeuring.
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De agendapunten worden:
1. Nieuwe directeur bedrijfsvoering Instituut voor onderwijs en opleiden (IOO)

2. MoFa (begroting project modernisering faculteit)

3. NPO-gelden → extra onderwijs voor COVID-masterstudenten

- Saskia op de hoogte stellen

4. Kwaliteitsgelden

5. Kaderbrief

Aniek zal de agenda opsturen.

De volgorde van de agendapunten dient tijdens het overleg aangehouden te worden.

7. Jaarverslag
Middels dit agendapunt wordt de raad geïnformeerd over het jaarverslag, de verdeling en de
deadlines van het jaarverslag..

Aniek past de deadlines aan bij jaarverslag voor wanneer PV-stukken af moeten zijn.

Dita vroeg zich af of ‘toekomst als arts’ onder ‘keuzevrijheid’ valt. Dit is dan ook aangepast
als apart dossier.

Iedereen gaat kijken welke dossiers er opgenomen zouden kunnen worden in het
jaarverslag.

Tosca gaat het besluitenboek maken.

Over twee weken gaan we bespreken wat er uit de besluitenlijst is gekomen en of er dingen
in het jaarverslag moeten.

De deadline is misschien nog wat vroeg volgens Dita. Tim geeft aan dat je beter op tijd kan
beginnen zodat iedereen het op tijd af heeft, zodat we klaar zijn wanneer ons jaar voorbij is.
Vier PV’s is wel echt het minimum wat nodig is volgens Tosca. De mogelijkheid tot bespreken
is er nu, maar wellicht kan er een PV afgehaald worden.

De presentatie voor het jaarverslag gaat nog gepland worden. Dit gaat Tosca doen.
Jarno geeft aan dat datum hiervoor overlegd moet worden, zodat er veel mensen aanwezig
kunnen zijn.

8. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.
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9. Rondvraag
- Tim: zullen we woensdag voor MFAS cobo samen eten? Dit kan voor de mensen die dat

willen.

10. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

11. Nieuwe agendapunten
- Bespreken wat er uit de besluitenlijst is gekomen en of er extra dingen in het jaarverslag

moeten.

12. Nieuwe actielijst

Aniek 1. gaat vragen of algemeen directeur een UvA-functie betreft of ook
geharmoniseerd wordt
2. gaat agenda informeel overleg Albert/Saskia/Hanneke/SR sturen
3. gaat de notulen (23-5-2022 geupload en 30-5-2022 geschreven)
controleren
4. past deadlines aan bij jaarverslag voor wanneer PV-stukken af
moeten zijn

1.
2.
3.
4.

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.
3.

Tosca 1. gaat de top 10 brief opsturen, ook naar de PR-commissie
2. gaat ervoor zorgen dat het whiteboard en plankje opgehangen
worden
3. gaat alle geplande overleggen doorsturen naar Fabiënne
4. gaat het besluitenboek fixen
5. de presentatie voor het jaarverslag plannen

1.
2.
3.
4.
5.

Tim 1.

Jarno 1. 1.

Dita 1. gaat de besproken meubels bestellen (samen met George en Jarno) 2.

Roos 1. 1.
2.

George 1. gaat bekijken wat er precies gezegd is over Plenair overleg OER deel
B Bachelor MI

2.
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Dafne 1. 1.
2.

Anne 1. 1.
2.

DB

Iedereen 1. gaat kijken welke dossiers er precies zijn in het jaarverslag
2. gaat zijn/haar deel schrijven in het jaarverslag

1.
2.
3.

PR 1. gaat de top 10 brief delen op de sociale media 1.

13. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 19:33 uur.
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