
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 07-09-2020

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. 10 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 Vastellen

8. 10 min Jaarplan Oordeelsvormend

9. 15 min Werkafspraken Besluitvormend

10. 10 min Huishoudelijk Reglement Besluitvormend

10 min Pauze

11. 10 min Raad van Advies Oordeelsvormend

12. 10 min Trainingen TAQT Besluitvormend

13. 15 min Gezamenlijk fotomoment Besluitvormend

14. 1 min WVTTK Informerend

15. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

16. 3 min Rondvraag Informerend

17. 5 min Evaluatie PV Informerend

18. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

19. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

20. Einde vergadering Om 20:45 uur

Pagina 1 van 9
Notulen plenaire vergadering, 07-09-2020



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 betreffende de oplopende wachttijd gestuurd.

4. Notulen en actielijst
1. Gemaild,

nog geen
reactie

2. Gedaan
3. Gedaan,

Sonja
overgeno
men

4. Gemaild,
nog geen
reactie

5. Gedaan

Sarah 1. Brief vrijstelling voor coschap voor Sophie regelen.
2. Chat sociaal en chat zakelijk aanmaken.
3. Corona stukje voor in werkafspraken schrijven.
4. Kijken voor een nieuwe vergaderruimte.
5. Uitzoeken medewerkerspas voor Tycho en Wouter.

Sonja

1. Voorbeeld
staat
online

2. Gedaan
3. Gedaan
4. Gedaan
5. Gedaan
6. Gedaan

Pien 1. Voorbeeld van handtekening instellen naar iedereen sturen.
2. Terugmailen Margot Bense-Bary.
3. AVSA mail naar Evrim doormailen.
4. Deadlines voor jaarplanboekje vaststellen.
5. Meldingsplicht omtrent voorbereiding aan werkafspraken

toevoegen.
6. Uitzoeken prijs spatschermen.

Tycho

1. Gedaan
2. Gedaan

Parsa 1. Modepolitie.
2. Locatie foto uitzoeken.

1. Gedaan,
Parsa
overgeno
men

Sophie 1. Uitzoeken prijs naambordje.

1. Gedaan Onno 1. Broer voor groepsfoto vragen.

Wouter
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1. Gedaan
2. Gedaan
3. Mee bezig

Eline 1. Modepolitie.
2. Locatie foto uitzoeken.
3. WHW training voorbereiden.

1. Gedaan
2. Mee bezig
3. Gedaan,

besloten
niks mee
te doen

Evrim 1. Doorsturen link WHW pdf.
2. WHW training voorbereiden.
3. Pagina van de Studentenraad AMC-UvA op

Startjestudentenleven.nl updaten

1. Niet
iedereen

2. Gedaan
3. Gedaan

Iedereen 1. Instellen handtekening voor onderaan de mail.
2. Tabellen commissies voor jaarplanboekje af.
3. Per commissie schrijver aanstellen voor jaarplanboekje.

De notulen van 31-08-2020 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op donderdag 3 september heeft Sarah Lutterman de werkgroep ‘toetsing bachelor

geneeskunde in coronatijd’ bijgewoond. Besproken is:
- De vraag-maar-raak-sessie over proctoring was geen succes. De opkomst was heel

erg laag. Vervolgacties zijn:
- Gabor Linthorst gaat een vlog opnemen over waarom er proctoring wordt

toegepast.
- Volgende week zal er een proeftoets worden gefaciliteerd en daarna zal er

nog een vraag-maar-raak-sessie worden gehouden.
- De coördinatoren worden ook benaderd om dit uit te leggen.

- Op donderdag 3 september hebben Parsa Alibakshi en Pien van Putten de vakevaluatie van
MAM SRP bijgewoond. De evaluatie verliep soepel, echter waren er maar 4 studenten die de
vragenlijst hadden ingevuld. Er wordt gekeken naar hoe dit opgelost kan worden. Ook wordt
er naar gekeken of de terugkomdagen in hybride-vorm kunnen plaatsvinden, zodat
studenten fysiek kunnen afspreken als zij zich daar fijn bij voelen.

6. Mededelingen
- Özgü:

- Het verzoek aan de raad om de ‘updates’ als volgt te schrijven: vanuit de de derde
persoon, in volle zinnen, met datum voorzien, namen van personen inclusief
achternamen.

- Indien mogelijk, het verzoek om alle bestanden, aanvullingen en/of opmerkingen
voor zondagavond op de Google Drive up te loaden, gezien zij wegens coschappen
geen tijd heeft om op de maandag zelf nog voor de Plenaire Vergadering (PV) voor te
bereiden.

- Pien:
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- Het verzoek aan de raad om het bestand ‘afspraken’ voor de PV te bekijken en alvast
in te vullen wie naar welke afspraken gaat.

- Ter herinnering: vergeet niet om bij de mail de Facultaire Studentenraad (SR) altijd
in de CC te zetten.

- Sarah deelt mee dat volgende week het voorbespreken van de vergadering met het
Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) op de agenda staat. Aan de Commissie Bachelor
(CoBa) en Commissie Master (CoMa) verzoekt ze hen om onderling na te denken welke
punten zij op de OTgen-vergadering willen bespreken.

- De OTgen-vergaderingen zijn wegens Corona maatregelen digitaal.
- Onno heeft arrest dienst, als hij gebeld wordt moet hij opnemen en zal hij even van de

vergadering afwezig zijn.
- Sarah:

- We hebben alcohol gekregen om de toetsenborden in de SR-kamer mee schoon te
maken, wees er zuinig mee.

7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. Jaarplan
De afgelopen tijd heeft iedereen met de verschillende commissies nagedacht over waar wij

ons dit jaar voor willen inzetten en hoe we dit willen bereiken. Iedereen heeft per commissie

de speerpunten uitgewerkt en verwerkt in tabellen. Deze worden kort doorgenomen om te

beslissen welke punten we willen verwerken in het jaarplan en welke niet. Vervolgens zal

team ‘schrijven’ hier verder mee aan de slag gaan. De deadline voor de eerste versie voor

zowel team ‘schrijven’ als team ‘lay-out’ is voor de PV van 21 september. Alle stukken moeten

dan af zijn, zodat daarna spellingsfouten en/of opmerkingen verwerkt kunnen worden.

Voor de beeldvorming zullen de volgende deadlines er als volgt uitzien. 28 september: 2e

versie af van zowel jaarplan als lay-out. 5 oktober eventueel de laatste dingen bespreken en

dan het jaarplan naar de drukker sturen.

Tycho vraagt zich af of de antwoorden van de nieuwjaarsenquêtes van vorig jaar zijn

bekeken en meegenomen voor het jaarplan. Sarah antwoordt dat dit niet noodzakelijk is

voor het jaarplan van dit jaar, maar zij zal inventariseren of er uit de enquêtes van vorig jaar

nog problemen/onderwerpen zijn vanuit de studenten die wij als SR moeten meenemen.

De tabellen zullen door de aangestelde schrijvers in een tekstversie worden uitgewerkt.

9. Werkafspraken
Tijdens de vorige PV van 31 augustus 2020 hebben wij gesproken over de werkafspraken.
De afspraken waar gelijk een consensus over was, zijn verwerkt in het bestand
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‘werkafspraken’. Niet bij alle afspraken zijn we tot een consensus gekomen. Over deze
afspraken is een besluit genomen en deze worden verwerkt in de werkafspraken. De
discussie is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen gepubliceerd.

10. Huishoudelijk Reglement
Vorige week hebben we op de PV het Huishoudelijk Reglement (HR) beeldvormend

besproken. Deze week gaan we inventariseren welke wijzigingen we aan zouden willen

brengen en gaan we beslissen of we het HR,  met besloten wijzigingen, willen instemmen.

Het HR mag twee keer per jaar door de FSR gewijzigd worden. Daarnaast behouden wij het

recht om ten alle tijden toevoegingen aan het HR te doen.

Aan de raad zijn er de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er taaltechnische suggesties of opmerkingen?

Deze zijn er niet.

2. Zijn er op- of aanmerkingen?

- Evrim vraagt zich af of de regel dat het DB binnen 1 uur op de pers moet antwoorden

niet meer thuishoort in de werkafspraken. Daarbij is 1 uur volgens hem een te kort

tijdsbestek. De raad vindt dat deze regel wel in de HR moet worden opgenomen, en

staat achter het afspreken van een tijdsplan. Als de SR namelijk door de pers

benaderd wordt, betekent het dat er iets mis gegaan is, gezien wij normaliter nooit

door de pers benaderd worden. De raad is akkoord om het tijdsbestek te verlengen

naar 24 uur. Dit houdt als de SR door de pers benaderd wordt, er binnen 24 uur

antwoord op de pers gegeven moet worden.

- Evrim pleit voor een HR-wijziging waarbij de huidige stemprocedure veranderd

wordt in een ‘enkelvoudig overdraagbaar stem’. Dit houdt in dat je een

voorkeursstem kan opgeven bij meerdere kandidaten. Mocht jouw kandidaat niet

verkozen worden, zal jouw stem overgaan na je volgende voorkeurskandidaat. Dit

voorkomt meerdere stemrondes, wat de efficiëntie van de stemming verhoogt. Evrim

heeft een voorbeeld toegevoegd bij de het vergaderstuk op de Google Drive. De raad

keurt dit voorstel goed en Sarah zal deze stemprocedure wijziging in het HR

opnemen.

Door de raad is er overgegaan op de volgende stemming:

“De Studentenraad besluit het Huishoudelijk Reglement met de nieuwe aanpassingen in te

stemmen.”
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De stemming is met 10 stemmen voor aangenomen. Het HR zal als leidraad worden gebruikt

gedurende het hele academisch jaar.

11. Raad van Advies
De SR heeft een Raad van Advies (RvA), bestaande uit 5-7 oud raadsleden. Zoals de naam al

zegt, is de RvA voor het geven van advies. Dit doen zij bijvoorbeeld door altijd mee te lezen

met de notulen en door, voordat een officiële brief (advies/instemming) verstuurd wordt,

deze door te lezen. De RvA wordt elk raadsjaar opnieuw vastgesteld. De keuze voor RvA

leden mogen we zelf maken. Meestal bestaat de RvA uit 5-6 leden met in ieder geval 1-2

leden uit de voorgaande raad en minimaal 1 medische informatiekunde student. Daarnaast

is het fijn om leden uit verschillende jaarlagen te hebben.

Afgelopen jaar zaten in de RvA de volgende personen:

- Sofie ten Brink (SR Secretaris 17-18)
- Jason Biemond (Vicevoorzitter SR 15-16 , Raadsassistent SR 17-18)
- Brenda Fokkink (masterlid SR 16-17)
- Jim Determeijer (voorzitter SR 15-16)
- Liesanne van Veen (voorzitter SR 18-19, afgevaardigde CSR 18-19)
- Ilse de Boer (voorzitter CoMi SR 18-19)
- Pepijn Bakker (masterlid SR 18-19)

Sarah zal de bovengenoemde oude raadsleden benaderen met de vraag of ze in de RvA van

dit jaar plaats zouden willen nemen. Volgende week zal de definitieve RvA vastgesteld

worden.

12. Trainingen TAQT
Elk jaar ontvangt de Facultaire Studentenraad geld van de Centrale Studentenraad (CSR)
voor het volgen van trainingen. Dit jaar hebben we budget gekregen voor 3 TAQT trainingen
(bureau die de trainingen geeft). Het is aan ons om te kiezen welke trainingen we willen
volgen. Vervolgens moeten we data plannen voor deze trainingen.

Op de vorige PV zijn de volgende opties naar voren gekomen:

- Vaagheidszone

- OER-masterclass

- Onderhandelen

- WHW

- Jij
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Betreft de WHW-training is het mogelijk om deze zelf te organiseren met behulp van het
boekje van de LSVB. Evrim en Eline hebben de vorige vergadering aangegeven dit op zich te
willen nemen.

Aan de raad zijn de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen over de trainingen?

- Tycho vraagt of er eventueel nog budget voor een 4e training is. Sophie antwoordt

dat de begroting nog gemaakt moet worden, maar geeft aan dat er waarschijnlijk

geld over is gezien de congressen dit jaar i.v.m. Corona niet doorgaan. Tycho vindt

dat een eventuele 4e training nuttig moet zijn voor meer dan de helft van de groep.

De discussie over een eventuele extra training wordt geparkeerd, gezien het nu niet

van toepassing is. Als er in de toekomst animo voor meer trainingen is, zal het te

zijner tijd besproken worden.

- Op de vorige PV is besloten dat de trainingen niet individueel maar met de gehele

groep gevolgd zullen worden.

2. Zijn er nog aanvullende voor- of tegenargumenten voor de verschillende trainingen?

Gezien Eline en Evrim de  WHW-training zelf willen organiseren, ziet de raad geen

meerwaarde om deze training via TAQT te volgen. Evrim is de enige voorstander van

de ‘Jij’ training. Hierdoor blijven de OER, Vaagheidszone en Onderhandelen als opties

over.

3. Wanneer willen we de trainingen volgen?

- Sarah zal een datumprikker versturen waarin iedereen zijn of haar beschikbaarheid

kan opgeven. Afhankelijk daarvan zullen de TAQT trainingen geboekt worden.

- Eline zal een datumprikker voor de zelfgeorganiseerde WHW-training sturen.

13. Gezamenlijk fotomoment
De vorige vergadering zijn er beeldvormende vragen gesteld over het gezamenlijk

fotomoment.  Er is toen gesproken over zowel de kledingopties als de mogelijke fotolocaties.

Het doel van deze vergadering is om tot een besluit te komen over zowel de kleding als de

locatie voor de gezamenlijke foto.

Iedereen zal zijn of haar kleding opties voor de gezamenlijke foto naar Eline sturen, zij zal

kijken of de kleding bij elkaar past en of het nodig is om kleding van het persoonlijk budget

aan te schaffen.

1. Welke vaste kleur kleding (of kledingcombinaties) zullen wij afspreken met elkaar?
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- De raad vindt zowel donkerblauw met grijs (optie 1) als donkerblauw met wit (optie

2) goede kledingcombinaties. Eline zal een voorbeeld van de

kleuren/kledingcombinaties sturen naar de raadsleden sturen.

- Elk raadslid moet van beide kledingcombinaties een foto naar Eline sturen, zij zal

dan op basis hiervan de uiteindelijke kleur/kledingcombinatie kiezen.

2. Welke locatie heeft onze voorkeur?

- De meerderheid van de raad kiest voor het Eye-museum als locatie. Eline zal het Eye

mailen met de vraag of ze beschikbaar zijn en toestemming geven.

14. WVTTK
Er komt verder niks ter tafel.

15. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

- PR:

- De PR commissie zal ook verantwoordelijk zijn voor de lay-out van het jaarplan.

- Tycho stelt voor om via tracking erachter te komen welke linkjes en/of QR codes

vaak worden gebruikt, om zo inzicht te krijgen en te evalueren welk medium

succesvol is of nog aandacht behoeft. Hij zal dit PR-plan op zich nemen.

16. Rondvraag
- Pien heeft de vraag of de bestuursbeurs van de UvA (profileringsfonds) al geregeld is. Sarah

zal een formulier sturen waar je gegevens op moet invullen. Sarah zal er verder achter aan
gaan.

- Wouter heeft de vraag wat precies de bedoeling is met de dossiers oppakken. Hij vraagt zich
af of er contact gezocht moeten worden met de oude dossierhouders en of wij het moeten
oppikken van waar zij het hebben achtergelaten.  Eline stelt voor om de desbetreffende
personen een mail ter sturen ter kennismaking en om te informeren naar de stand van
zaken. Tycho zal uitzoeken welke dossiers voor de CoBa relevant zijn.

17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

18. Nieuwe agendapunten
Nevenfuncties en belangenverstrengeling. Dit punt zal door Onno of Tycho worden
ingediend.

19. Nieuwe actielijst
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Sarah 1. Inventariseren nieuwjaarsenquêtes vorig jaar.
2. Evrim’s HR-wijziging omtrent stemprocedure opnemen.
3. Oud raadsleden vragen voor een plek de in de RvA.
4. Datumprikker TAQT trainingen.
5. Uitzoeken UvA beurs.
6. Brief vrijstelling voor coschap voor Sophie regelen.
7. Kijken voor een nieuwe vergaderruimte.

Sonja

Pien 1. Uitnodigingen voor afspraken aan de volgende leden
sturen:

a. Parsa: Evaluatie BAM 2.5&2.6 (MI), Overleg lokale
milieucoördinatoren

b. Sarah: Overleg lokale milieucoördinatoren
c. Wouter: Evaluatie MAM Internship I+II

Tycho 1. Nieuwe indeling SR-kamer
2. PR plan tracking.
3. Relevante dossiers CoBa uitzoeken

Parsa 1. Modepolitie.

Sophie

Onno

Wouter

Eline 1. Datumprikker voor WHW training.
2. WHW training voorbereiden.
3. Modepolitie → voorbeeld van kledingcombinaties naar

iedereen sturen.
4. EYE mailen voor foto.

Evrim 1. WHW training voorbereiden.

DB 1. Voor jaarplan algemeen/overkoepelend stukje schrijven.

Iedereen 1. Mogelijke outfits voor foto naar Eline en Parsa sturen.
2. Instellen handtekening voor onderaan de mail.
3. Kledingopties naar Eline sturen.

20. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 21.25 uur.
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