
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 14-09-2020

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 19:00 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. 5 min Adviesbrief RvT Besluitvormend

9. 10 min OTgen-SR agenda Besluitvormend

10. 10 min Nevenactiviteiten Besluitvormend

10 min Pauze

11. 15 min Begroting Besluitvormend

12. 10 min Raad van Advies Besluitvormend

13. 15 min SR-mokken en vesten 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 20.50 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 19:00 uur.

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

3. Post in/uit en afspraken
- De Centrale Studentenraad (CSR) heeft een uitnodiging voor de Maagdenhuisdag gestuurd.

Deze zal 27 september plaatsvinden van 09.00 tot 18.00 uur en in het programma is de
WHW training van TAQT opgenomen. Pien zal degenen die willen deelnemen aanmelden.
Tycho, Sophie en Özgü kunnen niet aanwezig zijn, Evrim laat het nog aan Pien weten.

- Van de Raad van Bestuur (RvB) hebben we reactie op het advies genoemd in de Kaderbrief
van 2021 ontvangen.

4. Notulen en actielijst
1. Niet gedaan
2. Niet gedaan
3. Gedaan
4. Verstuurd
5. Gedaan
6. Gedaan
7. Gedaan

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

1. Gedaan 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

1. Gedaan
2. Lange

termijn plan
3. Niet gedaan

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

1. Bezig Parsa 1. Modepolitie.

Sophie

Onno

Wouter

1. Niet meer
nodig*

Eline 1. Datumprikker voor WHW training.
2. WHW training voorbereiden.
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2. Niet meer
nodig*

3. Aan Parsa
gedelegeerd

4. Gedaan
5. Gedaan

3. Modepolitie → voorbeeld van kledingcombinaties naar
iedereen sturen.

4. EYE mailen voor foto.
5. Datumprikker voor fotomoment.

1. Niet meer
nodig*

Evrim 1. WHW training voorbereiden.

1. Gedelegeerd
aan
schrijvers
van de
commissies

DB 1. Voor jaarplan algemeen/overkoepelend stukje schrijven.

1. Niet gedaan
2. Tycho niet

gedaan, rest
wel

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

* Gezien de WHW training op de Maagdenhuisdag gegeven wordt, en meerendeel van raad
hierbij aanwezig zal zijn, hoeven Eline en Evrim deze training niet meer zelf te organiseren.

De notulen van 07-09-2020 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Op 8 september 2020 heeft Sarah het IOO-Corona overleg bijgewoond. Tijdens dit overleg is

besproken:
- Er is onduidelijkheid rondom de identificatie bij procotorio. In eerste instantie zou

dit middels collegekaart geschieden. Echter wordt deze op dit moment via de post
verstuurd en wordt de collegekaart niet meer als een identificatiebewijs beschouwd.
Het tonen van een ID bij proctorio is echter niet conform de AVG. Dit wordt opgepakt
door Floor Biemans, Jacqueline Vos en een lid van de Examencommissie.

- Op 8 september 2020 was Pien bij het eerste overleg over de compensatie en eindtermen
van MI-X. Hier werd besproken hoe het eerste jaar van MI-X is ontvangen en hoe ze de
discussie omtrent compensatie en eindtermen gaan aanpakken. Afgelopen jaar was het
namelijk mogelijk om voor 1 deeltentamen een 1 te halen en alsnog een voldoende voor het
vak te halen. De vraag is dan of je als student dan wel alle eindtermen kent. De discussie zal
nog verder gaan op 22 oktober, maar er is nu al wel een plan van die curriculumcommissie
van MI-X en daar heeft iedereen mee ingestemd.

- Op 8 september 2020 was Pien bij de vakevaluatie van BAM1.6 ‘Zelfzorg met e-Health’. Er
waren meerdere studenten aanwezig tijdens dit overleg en zij waren grotendeels erg
tevreden over het vak. De presentatie die zij moesten opnemen en toesturen, was wel een
punt van kritiek, maar dat kon helaas niet anders door de COVID-19 pandemic.

- Op 14 september 2020 was Wouter bij de vakevaluatie van MAM SRP, over AS1, AS2, en
internships I & II aanwezig. Er waren meerdere studenten aanwezig en zij waren allemaal
tevreden met het vak. De evaluatie werd weinig ingevuld, met maar 6 reacties uit 26
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studenten. Volgend jaar zal de evaluatie link in plaats van via de mail op canvas worden
geplaatst, omdat het nu vaak in de spambox terecht komt. De studenten waren zeer tevreden
over de begeleiding in het vinden van een stageplaats.

6. Mededelingen
Pien: over 1 week moeten de stukken voor het jaarplan geschreven zijn.

7. Vaststellen agenda
- De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
- Tijdens de WVTKK zal Tycho een update over de kamerindeling geven, en Eline over de foto.

8. Adviesbrief RvT
Als Studentenraad (SR) mogen wij advies geven over de profielen en aanstellingen van de

Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB). Wij moeten advies uitbrengen over

de herbenoeming van Anita Nijboer. Anita Nijboer is vanaf haar benoeming in 2017 lid van

de Audit- en Huisvestingscommissie en is sinds het vertrek van prof.dr. Pauline Meurs

voorzitter van de Remuneratie- en Benoemingsadviescommissie. Normaliter vindt een

kennismakingsgesprek plaats, maar omdat dit een herbenoeming betreft heeft dit niet

plaatsgevonden.

Wij mogen een advies opstellen, meestal in de vorm van een samenvatting van de

bevindingen van het draagvlak gesprek en daaronder een positief, danwel negatief advies.

Sarah heeft een advies opgesteld en bijgevoegd. De adviesbrief zal doorgenomen worden, en

na eventuele aanpassingen, worden verstuurd.

De raad heeft geen opmerkingen over de opgestelde brief.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog algemene vragen?

Er zijn geen vragen.

2. Zijn er nog opmerkingen over de brief?

Er zijn geen opmerkingen.

3. Akkoord om de brief te versturen?

Ja.

Sarah zal de brief nogmaals doorlezen op spelfouten, Pien zal de adviesbrief versturen naar

de RvA.

9. OTgen-SR agenda
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Dinsdag 22 september hebben we van 17.00-17.30 uur de vergadering tussen de SR en de

Opleidingsteam van Geneeskunde (OTgen). Deze Plenaire Vergadering (PV) gaan we de

agenda vaststellen en de agendapunten verdelen onder eerste en tweede sprekers.

Voorstel agenda:

1. 5 min Stand van zaken nieuwe master

Doel: Informatie over stand van zaken en manier voorstellen dat wij op de

hoogte willen zijn van de deadlines

2. 5 min Stand van zaken online toetsing

Doel: Informeren of er problemen zijn omtrent de online toetsing en of dit

soepel verloopt

3. 5 min Stand van zaken keuzeonderwijs bachelor

Doel: Informeren of er problemen zijn ontstaan binnen het keuzeonderwijs

in de bachelor dat nu bezig is.

De sprekers zullen een voorbereidingsstuk voor de PV van 21 september maken. Sarah zal
de agenda naar de leden van het OTgen sturen.

10. Nevenactiviteiten
Volgens het recent goedgekeurde Huishoudelijk Regelement (HR) dienen andere taken van

raadsleden die kunnen overlappen met de studentenraad bekend gemaakt te worden aan de

raad. Onno en Tycho zijn trainingsmanagers bij Tentamentrainingen.nl, en de vraag is of dit

interfereert met hun taak als raadsleden. Het belangrijkste discussiepunt intern is of de raad

vindt dat er sprake is van mogelijk belangenverstrengeling.

Een mogelijk argument voor is dat Tentamentrainingen.nl erbij gebaat zou zijn als het

onderwijs van slechte kwaliteit is omdat dat de verkoop van aanvullend onderwijs zou

verhogen.

Een mogelijk argument tegen is dat Tycho en Onno een parttime-baan hebben binnen

Tentamentrainingen.nl en dit ook zo besproken is met hen voor het verkiesbaar stellen. Toen

is aangegeven dat als het mogelijk onverenigbaar blijkt er dan één werkzaamheid zal worden

stopgezet.

De houding van de faculteit tegenover particuliere onderwijsaanbieders gebaseerd op

opmerkingen in verleden gesprekken is negatief omdat de mening is dat het het onderwijs

ondermijnt. Er zal gestemd worden over of de raad deze functies goedkeurt.
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Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen over de functie?

Wouter heeft de vraag of er nog een ander voorbeeld van belangenverstrengeling is.

Tycho geeft aan dat je als student het onderwijs via canvas kan inzien, maar in

principe heeft elke geneeskundestudent toegang hiervoor. Tycho en Onno geven aan

dat informatie dat binnen de SR besproken is, vertrouwelijk is en binnen de raad zal

blijven. Onno geeft aan dat hij en Tycho ook maar 1 dag in de week bij

Tentamentraingen werken en zij bovendien alleen bijles zullen geven. Zij hebben

geen inspraak over de organisatie, gezien zij in Onno’s woorden ‘onderaan de

pikorde staan’. Mocht de SR en Tentamentrainingen toch niet verenigbaar zijn, zullen

Tycho en Onno hun bijbaan bij Tentamentrainingen opgeven.

2. Zijn er nog aanvullende voor- of tegenargumenten?

Er geen verdere voor- of tegenargumenten.

3. Wat vinden we van het geschetste probleem?

De raad heeft geen bezwaar tegen de nevenactiviteiten van Onno en Tycho.

De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt over de mogelijkheid voor

Onno en Tycho om de werkzaamheden bij Tentamentrainingen.nl als trainingsmanagers te

kunnen blijven combineren met hun taak als raadslid. Met acht stemmen voor en twee

onthoudingen, kunnen Onno en Tycho bij Tentamentrainingen werkzaam blijven.

11. Begroting
Als penningmeester heeft Sophie een begroting opgesteld voor het komende jaar. Deze wil ze

stap voor stap met de raad doornemen. De opgestelde begroting is een ‘inschatting’ van de

uitgaven die gedaan gaan worden en is dus nog niet definitief.

Vanuit de raad worden de volgende vragen gesteld:

- Onno heeft de vraag waarom er geen geld opzij is gezet voor mogelijke onvoorziene

uitgaven. Sophie antwoordt dat er geen geld van te voren begroot kan worden voor

onvoorziene uitgaven gezien je niet weet welke deze gaan zijn, maar dat we nu een

bedrag van 655 euro overhouden om eventueel te besteden.

- Tycho heeft de vraag of het niet handiger is om meerdere webcams aan te schaffen.

Vanuit de raad is de consensus om er eerst één aan te schaffen, en mocht één

onvoldoende te zijn, kunnen we verderop in het jaar altijd extra webcams

aanschaffen.

Pagina 6 van 10
Notulen plenaire vergadering, 14-09-2020



- Onno heeft de vraag hoe het kan dat de totale uitgaven voor promotie bij ons hoger is

vergeleken met voorgaande SR-jaren. Sophie antwoordt dat de begroting van het

SR-jaar 19-20 nog niet definitief is en er daardoor kosten missen, en dat voorgaande

SR-jaren de uitgaven van sommige items (zoals de mokken) onder andere kopjes

hebben begroot.

- Sonja stelt voor om met de raad een kookcursus als teamactiviteit te volgen, en als

het met de Corona pandemie mogelijk is, in maart een weekendje weg te gaan.

Iedereen vindt dit een leuk idee.

Uiteindelijke aanpassingen begroting:

- Er wordt 50 euro extra begroot voor online promotie en het geldbedrag voor teambuilding

wordt verhoogd naar 500 euro.

- Van het kledingbudget wordt er geen officiële kleding meer aangeschaft, er worden alleen

vesten/truien aangeschaft.

- Uiteindelijke hebben we een bedrag van 955 euro over dat nog dit jaar te besteden is.

De raad gaat over op een stemming:

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt met zeven stemmen voor

voor en met drie onthoudingen de begroting in.”

Sophie zal de begroting bespreken met Albert Kok op 23-09-2020 om 13.00 uur.

12. Raad van Advies
Vorige week hebben we bedacht wie we idealiter in onze RvA zouden willen. Vervolgens is

bij deze mensen geïnventariseerd of ze interesse hebben.

Op basis hiervan kan in ieder geval de volgende RvA gevormd worden:

- Sofie ten Brink (SR Secretaris 17-18)
- Jason Biemond (vicevoorzitter SR 15-16 , Raadsassistent SR 17-18)
- Jim Determeijer (voorzitter SR 15-16)
- Liesanne van Veen (voorzitter SR 18-19, afgevaardigde CSR 18-19)
- Tamanna Colijn (voorzitter CoMi SR 19-20)
- Stan Driessen (voorzitter CoMa SR 19-20)
- Daniëlle de Nobel (voorzitter SR 19-20)

Sarah zal de nieuwe leden op de hoogte brengen van hun aanstelling en een kennismaking
inplannen. Ook zal Sarah de nieuwe RvA-leden op de hoogte brengen van actuele
adviesaanvragen. Pien zal de officiële benoeming van de RvA regelen.
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13. SR-mokken en vesten
Mokken
Bij de vorige vergadering is er aangegeven dat wij wellicht allemaal een mok wilden net als
de vorige SR. Er is echter nog niet bepaald wat voor mok we precies zouden willen nemen en
sommigen twijfelden om überhaupt een mok te nemen. Het doel van deze vergadering is om
een duidelijk besluit te nemen of we een mok gaan nemen en vervolgens wat voor mok het
zal gaan worden.

1. Wat voor mokken willen we?

Iedereen is voorstander van een logo en naam op de mok. Verder bedenkt iedereen

zelf wat hij of zij erop wil (een quote, foto of niks), en zal zijn of haar mok-design

voor 1 oktober naar Parsa sturen.

De mokken zullen door Parsa besteld worden.

Truien/vesten
Een aantal van ons leek het leuk om truien of vesten te bestellen. Tijdens deze PV zal er met
de hele SR een besluit genomen worden of we truien gaan bestellen en zo ja, welke en wat
voor design.

1. Willen wij vesten of truien?

Niemand is voorstander van een vest. Drie mensen zijn voor het kopen van een trui

met capuchon, zeven willen een trui zonder capuchon. Er zullen truien zonder

capuchon worden gekocht.

2. Willen wij onze namen en het jaar op de truien?

Behoudens twee stemmen is iedereen tegen het borduren van de namen. Iedereen is

voorstander van het jaar borduren.

3. Welke kleur willen wij?

De trui zal in de kleur donkergroen worden besteld.

De pasmaten worden doorgegeven aan Sophie, zij zal de truien bij Yourstyle bestellen.

14. WVTTK
- Kamerindeling: de voorgestelde indeling door Tycho wordt niet goedgekeurd. Het DB zal de

kamer opnieuw inrichten zodat er met zes man Corona-proof in gewerkt kan worden.
- Foto: Eline legt haar taak als modepolitie neer, de laatste kleding check zal door Parsa

worden gedaan. Voor de foto wordt afgesproken om een witte bloes met een
donkerblauwe/zwarte/grijze pantalon en nette schoenen te dragen.
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- Fotograaf: Onno’s broer is alleen na 18.00 beschikbaar. In verband met het licht zou de raad
graag op een eerder tijdstip de foto willen laten maken. Sarah zal vragen of een vriendin van
haar moeder beschikbaar is als fotografe.

- Datum en tijd foto: 24 september, inloop/portretfoto om 16.30, groepsfoto om 17.00 uur.

15. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

16. Rondvraag
Sarah verzoekt iedereen om de datumprikker voor de TAQT trainingen in te vullen.

17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

18. Nieuwe agendapunten
Volgende week zullen de voorbereidingsstukken voor het OTgen-SR overleg, de brief van de
RvB betreffende wachttijd en de stukken voor het jaarplan besproken worden.

19. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Agenda naar OTgen sturen.

2. Nieuwe RvA-leden op de hoogte brengen van hun
aanstelling.

3. Kennismaking met nieuwe RvA-leden inplannen.
4. RvA op de hoogte brengen van actuele adviesaanvragen.
5. RvA adviesbrief doorlezen.
6. Nagaan of het IMS congres vanuit de SR vergoed wordt.
7. Nieuwe fotograaf regelen.
8. Inventariseren nieuwjaarsenquêtes vorig jaar.
9. Evrim’s HR-wijziging omtrent stemprocedure opnemen.

Sonja

Pien 1. SR-leden aanmelden voor Maagdenhuisdag.
2. Adviesbrief versturen naar RvA.
3. Officiële benoeming RvA regelen.
4. Tamanna Colijn voor RvA vragen.

Tycho 1. Evalueren of OVV1 als agendapunt bij het OTgen moet
worden ingediend.

2. Voorbereidingsstukken voor OTgen schrijven.
3. Handtekening instellen onderaan de mail.
4. PR plan tracking.
5. Relevante dossiers CoBa uitzoeken

Parsa 1. Evalueren of OVV1 als agendapunt bij het OTgen moet
worden ingediend.
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2. Mokken bestellen.
3. Modepolitie.

Sophie 1. Uitzoeken kosten catering door Vitam.
2. Begroting aanpassen.
3. Truien bestellen.

Onno

Wouter

Eline

Evrim 1. Voorbereidingsstuk voor OTgen schrijven.

DB 1. Nieuwe indeling SR-kamer.

Iedereen 1. Voor 11 oktober mokken-design sturen naar Parsa.
2. Maat voor trui doorgeven aan Sophie.
3. Outfit voor foto naar Parsa sturen.

20. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.30 uur.
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