
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC,  05-10-2020

Aanwezige
raadsleden

Sarah Lutterman, Sonja Yona, Pien van Putten, Tycho De Greve, Parsa Alibakshi, Sophie Noordzij,
Onno Smeulders, Wouter Meijer, Eline Alofs, Evrim Hotamis

Afwezig

Gast

Notulist Özgü Varan

Agenda
1. Opening Om 18:45 uur

2. 5 min Puntje persoonlijk Update

3. 2 min Post in/uit en afspraken Informerend

4. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

5. 5 min Updates Update

6. 1 min Mededelingen Informerend

7. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

8. 15 min Jaarplan presentatie Besluitvormend

9. 10 min Enquete Mental Health Oordeelsvormend

10. 15 min Adviesbrief begroting Oordeelsvormend

10 min Pauze

11. 10 min Buddyproject Besluitvormend

12. 20 min Invulling wachttijd en andere faculteiten Oordeelsvormend

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 20.45 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 18:45 uur.

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

3. Post in/uit en afspraken
- De Raad van Bestuur (RvB) heeft een brief over de herbenoeming van een lid van de Raad

van Toezicht (RvT) gestuurd.
- Dhr. Ravesloot heeft een mail gestuurd waarin hij aangekondigd heeft per 01-01-2021 terug

te treden als opleidingsdirecteur.

4. Notulen en actielijst
1. Niet

gedaan
2. Niet

gedaan
3. Gedaan
4. Niet

gedaan
5. Niet

gedaan

Sarah 1. Uitzoeken qua kosten wat onder de verantwoordelijkheid
van de UvA of van AMC valt.

2. SR-rekening regelen met Sophie.
3. Uitzoeken nieuwe Corona beleid AMC.
4. Uitzoeken of wachttijd maatregelen voorgelegd zijn aan

NFU.
5. Uitzoeken wat de startdatum van nieuwe wachttijd plan is.

Sonja

1. Gedaan
2. Gedaan
3. Gedaan
4. Niet

gedaan
5. Gedaan,

zijn ook
voorstan-
der van
digitaal

Pien 1. Vacature master assesor MI delen.
2. Ideeën digitale jaarplanpresentatie/jaarplanfilmpje

uitwerken in vergaderstuk.
3. Uitzoeken welke jaarplanstukken nog geschreven moeten

worden, dit uiterlijk woensdag in de zakelijke whatsapp
delen.

4. Uitzoeken begroting onderzoek van vorig jaar.
5. Digitale jaarplanpresentatie/jaarplanfilmpje peilen bij oude

SR (‘19-20’).

1. Lange
termijn

2. Gedaan

Tycho 1. PR plan tracking.
2. Relevante dossiers CoBa uitzoeken.

1. Bezig
2. Gedaan

Parsa 1. Mokken bestellen.
2. Modepolitie.

1. Niet
gedaan

Sophie 1. SR-rekening regelen met Sarah.

1. Gedaan Onno 1. Presentatie conceptbegroting maken.
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Wouter

1. Gedaan Eline 1. Mental health stuk afmaken voor woensdag.

1. Niet
gedaan,
kan van
achtielijst
af

2. Bezig

Evrim 1. Toegang tot SR site regelen.
2. Lay-out jaarplan stukken.

1. Niet
gedaan

DB 1. Toegang tot amc-mail voor wachttijders regelen.

1. Bezig
2. Gedaan
3. Niet meer

nodig
4. Gedaan
5. Gedaan
6. Bezig

Iedereen 1. Voor 11 oktober design mok naar Parsa sturen.
2. Voor 1 oktober foto outfit naar Parsa sturen.
3. Volgende PV (5-10) outfit fotomoment meenemen.
4. Brainstormen ideeën digitale

jaarplanpresentatie/jaarplanfilmpje.
5. Jaarplanstukken definitief afmaken.
6. Niet ingeschreven SR-leden: proberen inschrijven

profileringsfonds.

De notulen van 28-09-2020 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op 29 september heeft Eline een kennismaking gehad met Willeke Kempkes en Dineke

Kasper (studieadviseurs) over het onderwerp mentale gezondheid. Tijdens het gesprek
werden de volgende punten besproken:

- Dineke Kasper is vorig jaar in het begin betrokken geweest bij de UvaCare.
- Er is een studentenpsycholoog aangesteld voor onze faculteit. Het plan was dat ze

een dagdeel aanwezig zou zijn op het AMC voor afspraken, alleen door COVID-19
wordt het nu beeldbellen. De studentpsycholoog gaat over een maand met een
zwangerschapsverlof. Een vervanger moet nog aangesteld worden.

- Studieadviseurs gaven toestemming dat ze genoemd mogen worden in toekomstige
berichten vanuit de Studentenraad (SR) over het onderwerp Mental Health.

- Er is een werkgroep van de nieuwe master die gericht is op de aangepaste pakketten.
Studieadviseurs zijn hierbij betrokken.

- Op 29 september heeft de mastercommissie het master studenten overleg (MSO)
bijgewoond. Het hoofdonderwerp van het overleg was COVID-19 en digitalisering van
onderwijs. Er werd geïnventariseerd waar studenten tegenaan lopen.

- Op 29 september hebben Sophie en Eline een gesprek gehad met Milou van Goor en Annick
Vester, student-coördinatoren van het buddyproject. Buddyproject begeleidt buitenlandse
artsen die in Nederland coschappen moeten lopen voor hun BIG-registratie. De volgende
punten werden besproken:

- Milou en Annick hebben contact gehad met Ravesloot over financiering van het
project. Daarbij is er aangegeven dat voor de lange termijn het project een instantie
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moest vinden waaronder dit project zich kan scharen voor de financiering. Er werd
gevraagd of studentenraad dit mogelijk zou willen doen. Sophie en Eline hebben
aangegeven dat dit met de raad wordt besproken.

- Op 1 oktober heeft Sarah de klankbordgroep nieuwe master bijgewoond. Besproken is:
- Er wordt gekeken naar hoe de studenten beoordeeld gaan worden qua verrichtingen.

De vraag is of dit overkoepelend beoordeeld gaat worden of via specifieke
subpunten.

- Er wordt onderzocht hoe het beste kan worden aangekaart wanneer een coassistent
onderpresteert.

- Op 1 oktober heeft Parsa de werkgroep toetsing tijdens corona bijgewoond. Besproken is:
- Hoe de toetsing tijdens de deeltoetsen van jaar 1 en 2 verliep.
- Over het algemeen ging alles goed; op een paar puntjes na is er weinig om aan te

kaarten bij dit nieuwe systeem.
- Op 02-10-2020 is Evrim bij het overleg tussen de Centrale Studentenraad (CSR) en de

Centrale Ondernemingsraad (COR) geweest. Hier is gesproken over de overstap naar
Offce365 en de mondkapjesplicht op de universiteit, waar veel ontevredenheid over werd
geuit door medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ook is de situatie
omtrent Huawei besproken. De CSR en COR gaan samen optrekken.

- In de loop van afgelopen week heeft de CSR een stemming buiten de plenaire vergadering
(PV) om gehouden. De eerste stemming was over het ondersteunen van het ASVA-protest,
waar uiteindelijk tegen is gestemd. De tweede stemming bestond uit drie onderdelen: het
uitspreken tegen de samenwerking van UvA-Holding en Huawei, het vragen om erkenning
van mensenrechtenschendingen door Huawei en het voorstellen van een ethische
commissie, die toekomstige samenwerkingen beoordeelt. Hier is alledrie mee ingestemd.

- Tycho, Parsa, Wouter en Pien waren met de curriculumcommissie van MI-X bij de eerste
ontwerpsessie van het 3e jaar MI-X op 29 september 2020. De leerdoelen en eindtermen
werden gediscussieerd. Echter hadden de meeste coördinatoren nog niet alle eindtermen en
leerdoelen gedefinieerd. Voor de vakken waar dit wel al (deels) bekend was, is er
gediscussieerd over de eindtermen en leerdoelen.

6. Mededelingen
- De TAQT trainingen zijn gepland voor  29 oktober, 12 november en 5 januari. Sophie kan

wegens nachtdienst niet bij de training van 29 oktober aanwezig zijn. De trainingen zijn van
17.00 tot 20.00 uur. De training van 29 oktober zal waarschijnlijk online gegeven worden, we
zullen tegen die tijd nog bericht hierover ontvangen.

- Op maandag 19 oktober komt de student assessor van de UvA meekijken bij de PV.
- In de PV map kun je een voorproefje van de lay-out van het jaarplanboekje vinden.

7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. Jaarplanpresentatie
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Tijdens de vorige PV is besloten dat de jaarplanpresentatie digitaal zal gaan plaatsvinden.

Het idee is om filmpjes te maken. In welke vorm dit zal zijn, zal vandaag besloten worden. Er

zijn momenteel 3 opties:

1. Één filmpje met alle onderwerpen naar iedereen sturen en delen via onze social

media accounts.

2. Per bachelor/master Medisch Informatiekunde (MI)/Geneeskunde (GNK) een

informeel laagdrempelig filmpje; dit ook naar iedereen sturen en delen via onze

social media accounts.

3. Per bachelor/master MI/GNK een formeel filmpje; dit ook naar iedereen sturen en

delen via onze social media accounts.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

Wouter heeft de vraag of de oude SR (‘19-20’) akkoord is met een digitale

jaarplanpresentatie in de vorm van filmpjes. Pien heeft contact met de oude SR

opgenomen en zij begrijpen de situatie waarin wij ons in verkeren (door de

Corona-maatregelen). De oude SR heeft hun jaarverslag naar ons gestuurd. Pien zal

de oude SR op de hoogte stellen van de deadlines voor de filmpjes.

2. Zijn er nog aanvullende ideeën?

- Parsa stelt voor om meerdere filmpjes te maken: een formeel filmpje waarin we voor

de camera het jaarplan in zijn geheel presenteren en per bachelor/master MI/GNK

een informeel filmpje. Het informele filmpje is voor de studenten bedoeld, waarbij

aan een informatieve kennisclip met animaties gedacht moet worden. De rest van de

raad is hier enthousiast over; Evrim benadrukt dat de kracht van een boodschap

overbrengen ook juist in het herhalen ervan zit.

Sophie breng echter in dat er ook gekeken moet worden naar de hoeveelheid werk

en naar wie er tijd heeft; zij vraagt zich of hoe reëel het is om binnen de aankomende

week de filmpjes af te hebben. Eline voegt hieraan toe dat niet alleen team promo

verantwoordelijk is voor het schieten van de filmpjes, maar dat de gehele SR

verantwoordelijk is en verwacht wordt dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt.

- Tycho stelt voor om eventueel een extern bedrijf in te huren ter professionalisering

van de filmpjes. Gezien het jaarplan niet meer fysiek doorgaat, is er budget over van

het geld dat normaliter aan de borrel zou worden uitbesteed.
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- Er is een speciaal ‘zoom’ lokaal met een green screen. Wellicht zou dit lokaal voor de

filmpjes gebruikt kunnen worden.

3. Hoe gaan we dit uitvoeren? Wie gaan dit oppakken? Wie zou dit willen doen?

- Evrim zal een draaiboek voor het schieten van de filmpjes maken, waarin

opgenomen zal worden welke stukjes op welke data in het AMC geschoten zullen

worden en wie wanneer en waar aanwezig moet zijn.

- Tycho gaat uitzoeken wat de kosten voor het huren van een extern bedrijf zal zijn.

- Het idee is dat Sarah als algemene presentator en aankondiger dient, waarbij de

specifieke bachelor/master MI/GNK onderwerpen door iemand van de commissies

zelf wordt gepresenteerd.

4. Wat gaat de deadline zijn van de filmpjes? (Dit wilde oude raad ook weten)

De huidige deadline voor het jaarplanboekje en de presentatie staat op 13 oktober,

op die avond zou normaliter het jaarplan in de collegezaal gepresenteerd worden.

Gezien er nu als vervanging filmpjes geschoten gaan worden, wordt er geopperd om

de deadline naar achteren te schuiven. Eline benadrukt echter dat alle

geïnteresseerden nu al 13 oktober in de agenda hebben staan. Pien stelt voor om de

13e wel het jaarplanboekje eruit te sturen, met de vermelding dat de filmpjes later

zullen volgen. Evrim vindt echter dat het PR technisch mooier is als alles gezamenlijk

wordt verstuurd. Sophie vraagt zich ook af of men nog geïnteresseerd zal zijn in de

filmpjes, als ze al het jaarplanboekje ontvangen en doorgelezen hebben. Daarbij

maakt het voor de geïnteresseerden niet uit of de deadline verschoven wordt, gezien

het fysieke event gecancelled is, er ook geen tijd verloren wordt. Er wordt

voorgesteld om de deadline te verschuiven naar in ieder geval 20 oktober; hier is de

gehele raad mee akkoord.

Door de raad wordt er gestemd over de volgende opties:

1) Jaarplanbloekje en jaarverslag eerst versturen, formele en informele filmpjes later

versturen.

2) Alles tegelijkertijd versturen: jaarplanboekje, jaarverslag, formele en informele

filmpjes op dezelfde datum versturen.

3) Het jaarplanboekje, jaarverslag en formele filmpje gezamenlijk versturen, alleen het

informele filmpje later versturen.

4) Het jaarplanboekje, jaarverslag en informele filmpje gezamenlijk versturen, alleen

het formele filmpje later versturen.
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De raad stemt als volgt:

- Optie 1: 2 stemmen

- Optie 2: 2 stemmen

- Optie 3: 6 stemmen

- Optie 4: 0 stemmen

Met een meerderheid is gekozen om zowel het jaarplanboekje, jaarverslag en formele filmpje

op dezelfde datum te versturen, waarbij het informele filmpje later zal volgen. Pien zal alle

geïnteresseerden en genodigden mailen met de nieuwe invulling van de jaarplanpresentatie.

De filmpjes zullen de komende weken gemaakt worden.

9. Enquete Mental Health
Op de PV van 21-09-2020 is de SR geïnformeerd over het onderwerp UvaCare Zorgplan en

wat dit project inhoudt. In het kort wordt de mentale gezondheid van de alle studenten van

de UvA in kaart gebracht. Uit de tussentijdse resultaten van UvAcare project (mei 2020)

blijkt dat de geneeskundestudenten minder klachten op het gebied van mentale gezondheid

ervaren dan de gemiddelde student aan de UvA. Hierdoor zijn er relatief minder

geneeskundestudent deelnemers in het vervolgtraject van UvAcare. Tijdens de vergadering

tussen het Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) en de SR op 22-10-2020 kwamen deze

resultaten ter sprake.

Het doel van UvACare is om op 1 september 2021 een vermindering van 10% van studenten
en promovendi aan de UvA met mentale gezondheidsklachten te verminderen. Dit willen zij
grotendeels bereiken door online screening en psychotherapeutische online interventies.

De interesse in de eigen (mentale) gezondheid tussen studenten van de Faculteit der
Geneeskunde en de gemiddelde UvA student is nagenoeg gelijk (26% van de GNK studenten
versus 27% van de UvA studenten klikt op de link naar de online vragenlijst). Van de
studenten die geïnteresseerd zijn in hun (mentale) gezondheid komt 55% van de
geneeskundestudenten in aanmerking voor het vervolgtraject gezien hun milde tot ernstige
klachten op het gebied van angst en/of depressie. Dit is minder dan gemiddeld genomen op
de UvA, waar 75% in aanmerking komt voor het vervolgtraject.
Uit onderzoek van De Geneeskundestudent (2017) blijkt dat 17,1 procent van de
coassistenten wel eens last heeft van burn-out-verschijnselen. Onder bachelorstudenten is
dit 13,2 procent.

Vanuit het OTgen is aan de SR gevraagd wat de opleiding hiermee moet doen, of er meer over

gecommuniceerd moet worden en of het in de COVID-19 crisis geactualiseerd moet worden.

Is er vanuit de studenten hier behoefte aan?
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Er is toen aangegeven dat er mogelijk een probleem in de communicatie ligt. Hierom is

afgesproken dat de SR onder de studenten gaat peilen of zij met problemen kampen en/of er

behoefte aan psychologische ondersteuning is.

Op 10 oktober is de dag voor mentale gezondheid. Eline wil een bericht op de sociale media

accounts delen met bijvoorbeeld een afbeelding met informatie en praktische tips, om

mentale gezondheid bij geneeskundestudenten zichtbaarder te maken. Er zal aan de

International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) en studievereniging

Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten (MFAS) gevraagd worden of zij dit bericht

willen delen. Ook zal er een enquête bij toegevoegd worden om dit onderwerp te peilen

onder de studenten. Mogelijke punten die benoemd kunnen worden in de enquête:

- Bachelor of Master

- Symptomen van burn-out

- Behoefte aan psychologische hulp

- Bekendheid van UvACare Zorgplan

- Bekendheid en/of behoefte voor intakegesprek met studentenpsycholoog (mogelijk

komend jaar op locatie)

Eline heeft al diverse verhalen gehoord van studenten waarbij de coschappen zeer zwaar

bevallen en studenten zelf (bijna) gestopt zijn met de studie. Het heeft haar verbaasd dat er

wordt gezegd dat geneeskundestudenten minder klachten op gebied van mentale

gezondheid ervaren. Zij denkt daarom dat de bachelor en de master (ook in de vragenlijst

van UvAcare) apart moeten worden uitgevraagd. Zij denkt dat veel masterstudenten in de

overlevingsstand staan en mogelijk daarom geen behoefte hebben aan psychologische hulp.

Het onderwerp mentale gezondheid moet meer belicht worden en er moeten handvatten

aangeboden worden aan de studenten om zo de drempel te verlagen.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er beeldvormende vragen?
Tycho vraagt zich of wij als SR verantwoordelijk zijn voor het opnieuw afnemen van
een enquête. Hij vindt het dubbelop, gezien het UvAcare Zorgplan zelf al een enquête
over mentale gezondheid is. Eline antwoordt dat het gek is dat er uit de UvAcare
enquête als uitslag komt dat geneeskundestudenten mentaal weinig last ervaren,
terwijl zij in de praktijk juist andere geluiden hoort. Sarah voegt hieraan toe dat we
middels een nieuwe enquête kunnen toetsen of de resultaten van de UvAcare
enquête wel kloppen, of dat er ergens een communicatie fout ligt waardoor
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studenten niet de op de hoogte zijn van de UvAcare enquête en hierdoor de
resultaten vertekend zijn. De enquête dient als peiling onder de studenten.

2. Welke punten moeten in de enquête komen?
Evrim stelt voor om onder de masterstudenten te peilen of zij zich gewaardeerd

voelen tijdens de coschappen.

3. Moet de bachelor en master GNK los van elkaar worden geanalyseerd? Zo ja, ook

anders worden benaderd?

- De raad is voorstander van het apart analyseren van de bachelor en master GNK; zo

kun je duidelijker zien waar de problemen specifiek per opleiding liggen.

- Degene die hiermee aan de slag gaat, gaat uitzoeken via welke kanalen deze

doelgroepen het best bereikt kunnen worden.

4. Hoe kunnen wij de studenten het beste bereiken?

- De MFAS staat positief tegenover het delen van het bericht en de enquête op hun

social media accounts, zij gaan dit intern bespreken en koppelen het nog terug.

- Evrim zal de IFMSA benaderen met de vraag of zij bereid zijn het bericht en enquête

te verspreiden via hun social media kanalen.

- Wij zullen het zelf ook via onze social media kanalen (Facebook, Instagram) delen.

- Dhr. Hotze Lont is ervaren met het maken en interpreteren van enquêtes; Sonja zal

hem benaderen met vraag of hij ons zou willen helpen en hem een voorstel van

vragen mailen.

Eline wil op 10 oktober over het onderwerp mentale gezondheid een bericht plaatsen met de

bijpassende enquête. Mocht dhr. Hotze Lont voor deze datum geen tijd hebben, zullen wij

zelf een enquête in elkaar moeten zetten, bijvoorbeeld via Google Docs. Evrim kent ook

andere platforms voor het maken van enquêtes, hij zal helpen met de vormgeving.

Als uit de peiling blijkt dat studenten wel behoefte aan mentale ondersteuning hebben,

moeten daar vervolgstappen op worden gezet. Mogelijk moet er duidelijker naar de

studenten worden gecommuniceerd over het UvAcare Zorgplan of moet er vanuit

Amsterdam UMC een programma worden opgezet.

10. Adviesbrief begroting
Bij de vorige PV bleek er onduidelijkheid te zijn over wat de SR moest doen met de facultaire

conceptbegroting 2021. Er is gevraagd om toelichting van de dossierhouders zodat iedereen

hetzelfde basale begrip heeft. Gezien de inhoudelijke gesprekken nog niet geweest zijn, zal

de toelichting en het vergaderstuk de hoofdlijnen beschrijven die zijn aangegeven door
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Faculteit der Geneeskunde (FdG) in de conceptbegroting. Ook de gevolgen van COVID-19

zoals geschetst door de faculteit zullen worden besproken. Hierna zal een gesprek met Jenny

Feenstra-Snijder volgen waarin de vragen van de raad over de conceptbegroting gesteld

kunnen worden.

De faculteit bespreekt in de hoofdlijn ‘Onderwijs’ dat ze de aankomende jaren in willen

zetten op ontwikkeling van het onderwijs. Activerend en samenwerkend leren staat voorop,

gevolgd door AV, PO, toetsing en internationalisering.

De gevolgen van COVID-19 op de facultaire begroting worden omschreven met veel

onzekerheid. Er wordt dan ook geen rekening gehouden met (negatieve) gevolgen in het

aantal studiepunten/diploma’s wat behaald zal worden. Het grootste risico wordt

veroorzaakt door vertraging/uitval van studenten, waarbij vertraging alleen leidt tot een

uitstel van inkomsten. Bij de master GNK is hier de grootste kans op door verwevenheid met

de kliniek. In andere onderdelen (MI/EBP iHC) vreest FdG een terugloop in het aantal

aanmeldingen. Als laatste worden de kosten voor de digitalisering van het onderwijs

benoemd, waar men bespreekt dat dit zichzelf recht zal trekken door het grote aantal

studenten wat hierdoor al zijn master GNK keuzeonderwijs digitaal heeft gevolgd.

Affiliatievergoedingen werken op capaciteit en niet op actuele cijfers.

Netto verwacht de FdG € 0,2 mln. - € 0,4 mln. verlies in 2020, waarbij recapitulatie van

collegegeld niet is meegerekend. De adviesbrief zoals verstuurd door SR 2019-2020 is wel

benoemd maar weinig verdere gevolgen voor zover zichtbaar. Een officiële reactie vanuit

FdG wordt voorbereid.

De discussie is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen gepubliceerd.

Na het gesprek met  Jenny Feenstra-Snijder zal er een nieuwe BOB cyclus volgen over de

begroting in het geheel waarna een officieel advies geschreven zal worden.

11. Buddyproject
Op 29 september hebben Sophie en Eline een gesprek gehad met Milou van Goor en Annick

Vester, student-coördinatoren van het buddyproject. Het buddyproject begeleidt

buitenlandse artsen die in Nederland coschappen moeten lopen voor hun BIG-registratie. De

volgende punten werden besproken:

1. Milou en Annick hebben contact gehad met dhr. Ravesloot over financiering van het

project. Zij zouden namelijk graag een X bedrag ontvangen om activiteiten etc. te

organiseren voor dit selecte groepje. Zij streven ernaar dat het buddyproject een
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vaste plek in de faculteit krijgt en zij zoeken een instantie waaronder dit project zich

kan scharen voor de financiering. Er werd gevraagd of de SR dit mogelijk zou willen

zijn. Sophie en Eline hebben aangegeven dat dit met de raad wordt besproken.

Hierbij zouden wij als budgethouder dienen en alleen toezien op de declaraties.

Aan de raad worden de volgend vragen gesteld:

1. Zijn er beeldvormende vragen?

Tycho vraagt zich af hoe wij hier betrokken bij zijn geraakt. Eline antwoordt dat

Milou en Annick langs dhr. Ravesloot zijn gegaan, waar hij het advies heeft gegeven

dat zij voor de lange termijn het project onder een instantie moeten scharen. Hij

verwees hen door naar de SR als mogelijke instantie.

2. Hoe staan wij hier tegenover?

Evrim is tegen het financieel ondersteunen van het Buddyproject. Hij vindt dat wij

als SR dienen als een controlerend en adviserend orgaan, niet als financieel orgaan.

Het Buddyproject zou beter passen bij andere organisaties zoals bijvoorbeeld het

IFMSA, Mozaïek of de MFAS. De rest van de raad is het hier mee eens.

Er wordt gestemd over de volgende aanvraag: ‘De SR zal het Buddyproject financieel

ondersteunen?’ De aanvraag wordt door de raad niet ingestemd.

Eline of Sophie zullen contact opnemen met de projecthouders Milou en Annick om hen de

uitkomst laten weten.

12. Invulling wachttijd en andere faculteiten
Dit agendapunt is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen gepubliceerd.

13. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

14. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

15. Rondvraag
- Sarah heeft de vraag of iedereen zijn of haar handtekening onderaan de mail heeft ingesteld.

Zo niet, doe het! Tycho vermeldt dat bij het instellen van de handtekening de hyperlink niet
wordt meegepakt als je het kopieert; mocht het niet lukken, kan er naar Tycho geappt/gebelt
worden voor hulp.
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- Sophie vraagt wanneer de deadline van de uiteindelijke versie van het jaarplan is. Pien
antwoordt dat dit zaterdag 15.00 uur is. Pien zal een update in de zakelijke chat delen,
waarin ze een overzicht zal geven van wat er nog geschreven of verbeterd moet worden,
door wie dit gedaan moet worden en wat de deadlines hiervoor zijn. Saran, Pien en Sophie
zullen het voor een laatste keer proeflezen.

- Tycho stelt voor om een externe locatie voor de PV te huren, waarbij we wellicht eens in de
drie/vier weken kunnen vergaderen. Sarah zal dit uitzoeken. Wegens de Corona-maatregelen
mag er de aankomende drie weken niet in het AMC vergaderd worden en waarschijnlijk
zullen de maatregelen voor een langere periode verlengd worden. Het is wel toegestaan om
op een externe locatie te vergaderen.

- Eline deelt mee dat de gezamenlijke groepsfoto om 09.00 uur in de bidruimte genomen zal
worden. Iedereen moet een mondkapje meenemen en deze ophouden totdat hij of zij op
positie voor de foto staat.

- Wouter vraagt zich af wie het stuk over duurzaamheid gaat schrijven, Sarah zal dit doen.

16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

17. Nieuwe agendapunten
- OTmi

18. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Jaarplan stuk duurzaamheid schrijven.

2. Uitzoeken externe locatie PV.
3. Uitzoeken qua kosten wat onder de verantwoordelijkheid

van de UvA of van AMC valt.
4. SR-rekening regelen met Sophie.
5. Uitzoeken of wachttijd maatregelen voorgelegd zijn aan

NFU.
6. Uitzoeken wat startdatum van nieuwe wachttijd plan is.

Sonja 1. Dhr. Hotze Lont benaderen voor enquête Mental Health.

Pien 1. Alle genodigden mailen dat het jaarplan wordt uitgesteld +
wat de invulling van de digitale jaarplanpresentatie wordt.

2. Oude SR (‘19-20’) deadline voor filmpjes jaarplan laten
weten.

3. Affiliatie Overleg (Caroline Helling) mailen dat we niet
aanwezig kunnen zijn.

4. Uitzoeken begroting onderzoek van vorig jaar.
Tycho 1. Uitzoeken kosten extern bedrijf voor professionalisering

jaarplanfilmpje.
2. PR plan tracking.
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Parsa 1. Mokken bestellen.

Sophie 1. Contact opnemen met projecthouders Buddyproject.
2. SR-rekening regelen met Sarah.

Onno

Wouter

Eline 1. 10 oktober bericht + enquête Mental Health delen op social
media accounts.

2. Contact opnemen met projecthouders Buddyproject.
Evrim 1. Draaiboek voor jaarplanfilmpje maken.

3. IFMSA benaderen of ze de post en enquête van Mental
Health op hun social media accounts willen delen.

4. Enquête Mental Health vormgeven.
5. Sarah mailen welke onderwerpen onder ontevreden

studenten spelen.
6. Lay-out jaarplan stukken.

DB 1. Toegang tot amc-mail voor wachttijders regelen.

Iedereen 1. PDF jaarplan definitief klaar uiterlijk zaterdag 15.00 uur.
2. Voor 11 oktober design mok naar Parsa sturen.
3. Niet ingeschreven SR-leden: proberen inschrijven

profileringsfonds.

19. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 21.10 uur.
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