
 

 

Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

(020) 56 68 666 
studentenraad@amc.uva.nl 

studentenraad.nl/amc 

Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Vaststellen agenda  

6. Update DB 

7. Update CSR 

8. Update commissies 

9. Punten PR-update  

10. Begroting 

11. OWI-GEN vergadering 

12. Vaststellen notulen OWI-MI 

13. WVTTK 

14. Mededelingen 

15. Rondvraag  

16. Sluiting  

1. Opening 

 De vergadering is om 18.30u door Onno geopend   1 

2. Post in/uit 

Post in  2 

 25 november is er een mail binnengekomen van Mozaïek, zij organiseren 12 december 3 

om 17.00u een high tea.  4 

 25 november is er een mail binnengekomen van de CSR met de ontwerpbegroting van 5 

de UvA. Dit valt op de server na te lezen.  6 

 26 november is er een mail binnengekomen van de OS met de mededeling dat op 12 7 

december er een proefstudeerdag voor middelbare scholieren plaats zal vinden op het 8 

AMC  9 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 1 december 2014 
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 26 november is er een mail binnengekomen van het LMSO. 12 december wordt er een 1 

interfacultaire dag georganiseerd in Utrecht van 10.00-16.30u, de SR mag 4 mensen 2 

afvaardigen om te komen, exclusief de mensen die al op landelijk niveau actief zijn 3 

(LMSO bestuur, O&O, NVMO).  4 

 27 november is er een mail binnengekomen van de ASVA met een persbericht dat 5 

Actiegroep Humanities Rally een protestmars heeft georganiseerd. De protestmars 6 

wordt georganiseerd tegen de bezuinigingen en hervormingen op de faculteit der 7 

Geesteswetenschappen 8 

 28 november is er een mail binnengekomen van de CSR met de notulen van het 9 

medezeggenschapsevenement. Dit valt terug te vinden op de server.  10 

 1 december is er een mail binnengekomen van Hanneke Lips vanuit OWI-GEN, zij heeft 11 

een document gestuurd met de reactie op de commentaren van de AMC-collega’s op de 12 

conceptblauwdruk 13 

 1 december is er een mail binnengekomen van de CSR met een uitnodiging voor de 14 

overlegvergadering van de CSR met het CvB, deze vergadering zal 9 december 15 

plaatsvinden van 9.00-11.00u. Ilse zal als lid van de CSR bij deze vergadering aanwezig 16 

zijn, andere SR-leden mogen als gast aanschuiven 17 

 18 

 In de SR-brievenbus is voor alle SR-leden een uitnodiging binnengekomen voor de 19 

nieuwjaarsreceptie van het AMC  die 6 januari 2015 zal plaatsvinden 20 

 21 

3. Doorlopen actielijst 

Het is mogelijk om voor MI een eigen kieslijst op te stellen. Er is navraag gedaan bij andere 22 

faculteiten hoe kleine studies daar toch vertegenwoordigd worden in de FSR. Hier kwam uit dat 23 

bij andere faculteiten de partijen lobbyen om iemand van een bepaalde studie te laten 24 

deelnemen in de SR. De afgevaardigden van de andere faculteiten binnen de CSR waren 25 

sceptisch over een tweede kieslijst.  26 

Ilse zal nog verder uitzoeken hoe een tweede kieslijst eventueel gerealiseerd zou kunnen 27 

worden en wie dit dan dient uit te voeren.  28 

4. Vaststellen notulen 

-  29 

5. Vaststellen agenda  

Er is besloten om het vaststellen van de OWI-MI notulen na het vergaderstuk ‘OWI-GEN 30 

vergadering’ te plaatsen.  31 

6. Update DB 

- 32 

7. Update CSR 

          In de vergadering is verduidelijking gevraagd over het volgende gedeelte van de CSR-33 

update:  34 

‘..de KPI onder het hoofdstuk ‘onderwijs’ betreffende het verhogen van het rendement, bleek nog 35 

steeds voor de meerderheid van de GV een breekpunt. Deze KPI stelt dat ‘bestaande 36 

kwaliteitsverhogende maatregelen het bachelorrendement naar 80% en het masterrendement 37 

naar 90% moet verhogen’. Kwaliteit zou het doel op zich moeten zijn en niet het middel. Verhogen 38 

van het rendement is geen doel op zich.’ 39 

 40 
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Er is verduidelijkt dat het hier om het visiedocument over kwaliteit van onderwijs gaat. Hierbij 1 

is het gewenst om een indicator te hebben die kwaliteit van onderwijs meet en niet het 2 

rendement. Het doel van de UvA zou niet rendementsverhoging moeten zijn, maar het verhogen 3 

van de kwaliteit van het onderwijs. De SR wil hier wel als kanttekening bijplaatsen dat hij 4 

begrijpt dat het lastig is om een indicator voor kwaliteit te vinden.  5 

8. Update commissies  

- 6 

9. Punten PR update  

- 7 

10. Begroting 

Er is een informatief gesprek geweest met Pauline Snijders de financieel directeur en Prof. 8 

dr. Heineman. De begroting is vertrouwelijk omdat het AMC een concurrerend bedrijf is. Om de 9 

begroting in te zien moet er een geheimhoudingsverklaring getekend worden. Het DB zal de 10 

geheimhoudingsverklaring ondertekenen.  11 

Het DB heeft de vraag gesteld aan de SR of zij bereid zijn om het DB te mandateren in deze 12 

situatie om zo inzicht te krijgen in de begroting.  13 

 14 

Dezelfde situatie is bij de CSR ook voorgevallen 2 weken geleden toen het ging om het 15 

inzien van de begroting van de UvA. Toen bleek dat het voor de dossierhouders en de voorzitter 16 

lastig was om een mening te vormen is er toch een toezegging gekomen om de begroting ook 17 

met de FSR’en te delen. De SR kan in ieder geval instemmen en dan later zien of er voor hen ook 18 

meer ruimte komt.  19 

Vanuit de SR kwam nog de vrees naar voren dat het DB mogelijk bij het lezen van de 20 

begroting iets tegen zou kunnen komen waarmee hij naar buiten zou willen treden, maar wat 21 

niet zou kunnen i.v.m. de ondertekende geheimhoudingsverklaring. De SR zou als het ware 22 

´vleugellam´ gemaakt kunnen worden. Hierop is gereageerd dat de SR na het ondertekenen 23 

wellicht vleugellam zou zijn, maar dat de keuze bestaat tussen niks weten of eventueel weten 24 

dat je vleugellam bent.  25 

 26 

De SR heeft het volgende besloten: 27 

- Anna stuurt Pien Beltman een mail waarin zij zegt graag de geheimhoudingsverklaring 28 

te ontvangen en vraagt wanneer er wordt verwacht dat de conceptbegroting naar de 29 

SR gestuurd zal worden 30 

- De geheimhoudingsverklaring zal direct na ontvangst naar alle SR-leden gestuurd 31 

worden. De SR heeft dan 24 uur de tijd om mogelijk bezwaar tegen ondertekenen van 32 

de verklaring in te dienen. Als er geen bezwaren worden ingediend zal het DB de 33 

geheimhoudingsverklaring ondertekenen, als er wel bezwaar wordt ingediend zal de 34 

verklaring de volgende PV worden besproken.  35 

 36 

 37 
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11. OWI-GEN vergadering 

Op de agenda voor de OWI-GEN vergadering van 03-12 staan drie punten: 1 

1. Adviesbrieven 2 

Dit punt bestaat uit twee delen, te noemen: 3 

o Implementatie van studenten en docenten in de werkgroepen 4 

o Discussie over de nieuwe suggestieronde  5 

Prof. dr. Heineman is van deze discussie groot voorstander. Hij had hierover 6 

de volgende metafoor: ‘De blauwdruk is de basis van je gebouw en de 7 

implementatie is dat wat je erin plaatst. In de suggestieronde dan bespreek je 8 

bijvoorbeeld waar de brandblusser moet hangen.’  9 

Het doel van dit vergaderstuk is dat OWI-GEN officieel antwoord gaat geven. 10 

2. mOER 11 

Ilse zal OWI-GEN informeren over het feit dat een deel van de mOER bindend wordt en 12 

over de punten die de SR hierover heeft opgesteld.  13 

De SR wil daarnaast ook navraag doen wat OWI-GEN vindt van het invoeren van een 14 

BSA en wat daarover in voorgaande jaren is besproken.  15 

3. Roostering coassistenten 16 

Op dit momenten hebben coassistenten meerdere roosters die niet transparant zijn. 17 

De SR zal aandragen dat studenten één platform wensen waarop zij kunnen zien waar 18 

ze verwacht worden. Michel zal dit punt aandragen.  19 

OWI-GEN heeft zelf geen punten aangedragen voor de vergadering.  20 

 21 

Twan heeft aangegeven mogelijk niet aanwezig te kunnen zijn bij de vergadering.  22 

12. Vaststellen OWI-MI notulen 

- 

  

13. WVTTK 

- 23 

14. Mededelingen 

 De notulen staan op dit moment nog niet op de site. De notulen van vorig jaar dienen 24 

door Gabriëla gearchiveerd te worden waarna de huidige notulen op de site gezet 25 

kunnen worden 26 

 Op 1 januari zal er een nieuwjaarsschoonmaak gehouden worden in de Postvak In van 27 

de studentenraadmail. Iedereen dient mails die nog niet ter behandeling zijn gekomen 28 

te markeren met een vlaggetje. Alle niet gemarkeerde mails zullen na 1 januari in het 29 

archief staan.  30 

 T. Boerboom zal 2-12 de sinterklaasenquêtes maken, deze zullen 3-12 af zijn. Iedereen 31 

dient zich op te geven wanneer zij kunnen helpen met het uitdelen van de 32 

sinterklaasenquêtes en de chocoladeletters.  33 

 In het vervolg zullen de notulen geprint worden zolang er geen werkende beamer in 34 

de bestuurskamer is.  35 
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15. Rondvraag 

- De SR is ermee akkoord dat Daan volgende PV mogelijk niet aanwezig is 1 

- In de kerstvakantie zal 22-12 de PV doorgaan, 29-12 vervalt de PV 2 

16. Sluiting  

De vergadering is om 20.05u door Onno gesloten  3 


