
 

 

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 PV  

5. Vaststellen agenda  

6. Update DB 

7. Update CSR 

8. Update commissies 

9. Punten PR-update  

10. Bachelorherziening 

11. De WC-krant 

12. Alliantie AMC-VUmc/vervolgstappen SR  

13. WVTTK 

14. Mededelingen 

15. Rondvraag 

16. Sluiting  

1. Opening 

De vergadering is om18:33u door Onno geopend  1 

2. Post in/uit 

 10 december is er een mail binnengekomen van de afdeling anatomie & embryolgie, 2 

vanaf nu kunnen studentassistenten ook een onderwijskwalificatie krijgen.  3 

 11 december is er een mail binnengekomen van de CSR met een verslag van de 4 

financiële raden.  5 

 12 december is er een mail binnengekomen van de CSR met een reactie op model oer 6 

adviesaanvraag 7 

 12 december is er een mail binnengekomen van de CSR met een ongevraagd advies 8 

over het studievoorschot voor studenten van de UvA. Dit valt na te lezen in de mail.  9 
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3. Doorlopen actielijst 

De geheimhoudingsverklaring van het DB betreffende de begroting is ondertekend.  1 

4. Vaststellen notulen 

Tijdens het vaststellen van de notulen is er gereageerd op de zin ‘Het document over het 2 

evalueren van het beleidsplan ligt momenteel bij de RvA’. Er waren vragen over de rol die de 3 

RvA krijgt, Stijn zal hierover een vergaderstuk indienen.  4 

 5 

De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.  6 

5. Vaststellen agenda  

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.  7 

 8 

6. Update DB 

Over de vervolgstappen m.b.t. de kieslijst zal Vincent een vergaderstuk maken.  9 

 10 

25 februari zal er een werkbezoek zijn van de RvB bij OWI-GEN en OWI-MI. Het DB mag bij 11 

dit werkbezoek aanwezig zijn. Onduidelijk is nog de rol die het DB tijdens dit werkbezoek zal 12 

hebben, Onno vraagt dit na.   13 

 14 

Tot nog toe is voornamelijk Prof. dr. Heineman gesprekspartner van de SR. Aangezien Rien 15 

de Vos de nieuwe algemeen directeur wordt, is het van belang dat de SR ook met hem contacten 16 

heeft, om deze reden is er een gesprek met Rien de Vos gepland.  17 

7. Update CSR 

In de overlegvergadering stond de begroting en de mOER op de agenda. De rector vindt dat 18 

facultaire medezeggenschapsraden zich met onderwijsinhoudelijke zaken moeten bezighouden 19 

en niet met de mOER. In het gesprek zijn CSR en CvB niet nader tot elkaar gekomen.  20 

De brief tegen het bindend worden van de mOER is desondanks bovenstaande wel de deur 21 

uitgegaan met 7 stemmen voor het sturen van de brief en 6 stemmen tegen. De mensen die 22 

tegen hebben gestemd, hebben dit gedaan omdat als de mOER bindend wordt er geen recht 23 

meer is om dingen te wijzigingen. Dit kan een groot probleem zijn als er mogelijk over een 24 

aantal jaar anders gehandeld wordt en daar ook een verandering van de mOER-regels bij 25 

gewenst is.  26 

8. Update commissies  

 - 27 

9. Punten PR update  

- 28 

10. Bachelorherziening  

Onno heeft middels een presentatie een korte samenvatting gegeven van de blauwdruk 29 

bachelorherziening.  30 
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11. De WC krant  

De SR heeft voor het uitbrengen van een WC-krant gestemd.  1 

Er wordt een pilot gestart. In de pilot wordt getracht iedere maand een WC-krant uit te 2 

brengen. Ilse zal de eerste WC-krant samenstellen, deze zal eind januari opgehangen worden in 3 

het AMC.  4 

 5 

Er zal nog nagedacht worden over het mogelijk wijzigen van de naam  ‘WC-krant’.  6 

12. Alliantie AMC-VUmc / vervolgstappen SR  

De alliantie AMC-VUmc is genoemd als een voorbeeld van wat een vervolgstap van de SR 7 

zou kunnen zijn.  8 

 9 

Voor volgende week dient ieder SR-lid één punt aan te dragen waar hij/zij van wil dat de 10 

SR er in het komende jaar wat mee gaat doen. Er moeten speerpunten voor de SR worden 11 

opgesteld.  12 

Daan zal voor de volgende PV een document maken waar iedereen actiepunten in kan 13 

zetten. Actiepunten dienen voor vrijdagavond 19-12 22.00u te zijn ingeleverd.  14 

13. WVTTK 

 Er is een mail van de CoRaad naar de SR-mail gestuurd over een SPSS cursus die door 15 

hen is georganiseerd. Voor deze cursus was veel animo, daarom is er contact geweest 16 

met de coördinatoren van wetenschappelijke vaardigheden of een SPSS cursus 17 

opgenomen zou kunnen worden in het curriculum. De coördinatoren staan hier open 18 

voor, maar de vraag is waar dit ingepast zou kunnen worden.  19 

N.a.v. deze mail is de vraag aan de SR of zij hier wat mee willen. Hierop is gereageerd 20 

dat als het gegeven wordt, er wel ook mee gewerkt moet worden.  21 

Michel zal hier een vergaderstuk over maken en hij zal terugmailen dat het vraagstuk 22 

in behandeling wordt genomen.  23 

 In de notulen van 8 december adviseerde de RvA sterk dat het belangrijk was dat de 24 

opleidingsdirecteur een open sollicitatie kreeg.  25 

Het DB zal een mail sturen naar Prof. dr. Heineman dat de SR belang hecht aan een 26 

open sollicitatietraject.  27 

14. Mededelingen 

- 28 

15. Rondvraag 

 Na de PV van 22 december zal de SR een kerstborrel houden in café Vrijdag 29 

 Mogelijk komt er een Nieuwjaars borrel van de CSR met de FSR’en. Ilse zal kijken 30 

hoeveel budget hiervoor gevraagd wordt van de FSR, Heela zal vervolgens kijken of dit 31 

geld beschikbaar is.   32 

16. Sluiting  

De vergadering is 20:17u door Onno gesloten.  33 


