
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 31-08-2020

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 18:50 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 Jaarplan Beeldvormend

9. 10 min Werkafspraken Oordeelsvormend

10. 5 min Huishoudelijk reglement Beeldvormend

10 min Pauze

11. 10 min Trainingen TAQT Oordeelsvormend

12. 10 min SR kleding en foto 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 20:30 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 18:50 uur.

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

3. Post in/uit en afspraken
- We hebben van de Raad van Bestuur (RvB) mail gekregen over de benoeming van de

afdelingshoofd van de afdeling anesthesiologie.
- We hebben van Margot Bense-Bary mail gekregen over de speciale diploma-uitreiking van de

master Geneeskunde met de vraag of raadsleden bij de uitreiking kunnen helpen. De
raadsleden vinden dit verzoek geschikter als taak voor de studievereniging van geneeskunde
en medische informatiekunde, de Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten (MFAS).
Pien zal Margot Bense-Bary terugmailen.

- We hebben van het Amsterdam UMC (AUMC), locatie AMC een brief over inzake onderzoek
van Harmonisatie & Integratie ontvangen.

- We hebben van de ASVA studentenunie mail gekregen met de vraag of we de pagina van de
Studentenraad AMC-UvA op Startjestudentenleven.nl willen updaten. Evrim zal hiernaar
kijken.

4. Notulen en actielijst
Gezien dit de eerste vergadering van de Facultaire Studentenraad (SR) 2020-2021 is, zijn er
geen vorige notulen te bespreken of vast te stellen. Er is ook geen actielijst om te bespreken.

5. Updates
- Op 27-08-2020 heeft het nieuwe dagelijkse bestuur (DB) kennis gemaakt met decaan Hans

Romijn en vice decaan Saskia Peerdeman. Daarnaast heeft Larissa Heideman een update
gegeven over duurzaamheid en heeft Daniëlle De Nobel een overzicht van het jaar gegeven.

- Comissie Medisch Informatiekunde (Co-MI) update van 27-08-2020: het onderwijsteam
Medisch Informatiekunde (OT-MI) heeft als agendapunt de ‘studentenraadsenquête’
ingediend. De opleiding is met alle verbeterpunten bezig of deze zijn al opgelost.

6. Mededelingen
- Sarah gaat aankomende week uitzoeken hoe het zit met de profileringsfonds (de UvA-beurs),

verdere informatie zal volgen.
- Pien heeft meerdere mededelingen:

- De mail van de studentenraad moet altijd in de CC staan
(studentenraad@amc.uva.nl), bij alle mails die gestuurd worden.

- Onderaan de mail moet altijd je handtekening staan. Graag het verzoek aan iedereen
om dit zelf in te stellen. Pien zal een voorbeeld met hoe je dit kunt instellen
doorsturen naar de raad.

Pagina 2 van 8
Notulen plenaire vergadering, 31-08-2020

mailto:studentenraad@amc.uva.nl


- Op de volgende plenaire vergadering (PV)  zullen de tabellen van het jaarplan
besproken worden, graag het verzoek aan iedereen om alles goed door te lezen.

- Pien zal aan het einde van de week de koelkast opruimen. Als je iets nieuws in de
koelkast zet, zet dan je naam erop, zodat het niet weggegooid wordt.

- Sophie heeft twee mededelingen:
- Wegens vakantie kan zij niet fysiek aanwezig zijn bij de PV van 21 september. Zij zal

proberen er digitaal aanwezig bij te zijn.
- Na overleg van Interfacultaire Medische Studentenoverleg (IMS) en De

Geneeskundestudent (DG) willen zij graag een inventarisatie over de
onkostenvergoeding voor coassistenten in de periferie. Er is vernomen dat dit nog
niet goed gaat in alle affiliaties. Met de Commissie Master (CoMa) is besloten om
deze week een korte enquête te posten op social media om te inventariseren hoe het
hiermee staat.

- Evrim heeft een vergadering van de Centrale Studentenraad (CSR) bijgewoond, waarbij het
volgende besloten is:

- De CSR heeft ervoor gekozen om de PV overdag te houden en het stemrecht in te
trekken voor iedereen die drie keer achter elkaar niet aanwezig is. Dat betekent dat
er voor de FSR geen rol is weggelegd in de PV op deze manier. Daniëlle de Nobel
raadde hem aan om contact op te nemen met Hans Romijn.

7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. Jaarplan
Ieder jaar maakt de SR aan het begin van het jaar een jaarplan. Hierin staan alle doelen

verwerkt met een uitleg erbij. Het is aan ons nu de taak om te bedenken waar wij ons dit jaar

voor willen inzetten en hoe we dit willen bereiken, zodat we deze punten kunnen opnemen

in ons jaarplan.

Als het goed is hebben de commissies al 1 of 2 keer afgesproken om globaal te kijken wat zij

in het jaarplan willen en zijn er al een aantal tabellen gemaakt. Deze zijn (of worden nog)

geüpload in de drive bij SR 20-21 / jaarplan / tabellen, en dan onder de goede commissie.

Uiteindelijk werken we naar het eindresultaat toe, namelijk ons jaarplan. Deze zal begin

oktober naar de drukker worden verstuurd. Tot slot presenteren wij op 13 oktober ons

jaarplan aan alle belangrijke gesprekspartners in het AUMC, locatie AMC. Het is nog

onduidelijk hoe we de jaarplanpresentatie dit jaar gaan doen, maar we denken aan een

hybride vorm van fysiek en online.

Voor deze PV zijn er de volgende vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?
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2. Willen we dit jaar weer een quote bedenken?

3. Willen wij ook nog tabellen maken voor algemene zaken van de faculteit en/of

AUMC, locatie AMC?

Het doel is om deze PV de bovengenoemde vragen te bespreken. Op de volgende PV zullen

de opmerkingen inhoudelijk worden doorgenomen.

1. Beeldvormende vragen

Sophie geeft aan dat zij niet weet wat de tijdlijn en deadlines van de te geschreven

worden stukken zijn. Pien zal de officiële deadlines op de volgende PV meedelen,

maar de planning is globaal dat het jaarplanboekje rond 6 a 7 oktober naar de

drukker wordt gestuurd. Dit betekent dat er nu ongeveer 2 a 3 weken zijn om de

stukken te schrijven. De commissies moeten onderling de schrijvers verdelen. Pien

benadrukt dat op de volgende PV alle tabellen af en voorzien moeten zijn van

opmerkingen.

2. Quote

Het verzoek aan de raad om hierover na te denken. Dit punt wordt verschoven en zal

inhoudelijk op de volgende PV worden besproken.

3. Tabellen voor algemene zaken van de faculteit en/of AUMC, locatie AMC

Het verzoek aan de raad om hierover na te denken. Dit punt wordt verschoven en zal

inhoudelijk op de volgende PV worden besproken.

9. Werkafspraken
Elk jaar stelt de SR opnieuw werkafspraken op. Dit zijn afspraken die je met elkaar maakt

voor het komende jaar rondom de voorbereiding op de PV, de PV zelf en andere belangrijke

zaken zoals de SR-kamer, mail en afwezigheid. Dit is niet het officiële Huishoudelijk

Reglement (HR) waarin bijvoorbeeld de officiële stemprocedure staat.

Voor deze PV zijn er de volgende vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

2. Staan er dingen in de werkafspraken 20-21 waar je het niet mee eens bent?

3. Missen er dingen in de werkafspraken 20-21?

4. Wat vinden we van de tot nu toe opgestelde werkafspraken?

De discussie is vertrouwelijk en wordt daarom niet in de notulen gepubliceerd.
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Op de volgende PV zullen eventuele vragen en aanpassingen besproken worden en zal een

uiteindelijke versie van de werkafspraken worden vastgesteld.

10. Huishoudelijk reglement
Het HR is een set officiële regels en richtlijnen als aanvulling op de wet en de statuten. Het is
aan ons de plicht om ons te houden aan het reglement. Het HR mag twee keer per jaar door
de SR gewijzigd worden. Daarnaast behouden wij het recht om ten alle tijden toevoegingen
aan het HR te doen. Aan de raad is gevraagd om het voormalige HR door te nemen.

Voor de PV zijn er de volgende vragen:

1. Is het voor iedereen duidelijk waar het HR voor dient?

2. Zijn er beeldvormende vragen over het HR van 2019 of het HR van 2020?

Sarah stelt voor om per hoofdstuk een eindverantwoordelijke aan te stellen. Op de volgende
PV zal er inhoudelijk over het HR gediscussieerd en gestemd worden.

1. Voor iedereen duidelijk waar het HR voor dient
Het is voor iedereen duidelijk.

2. Beeldvormende vragen over de HR van 2019 of 2020
Evrim vraagt wanneer wijzigingen ingediend kunnen worden. Voor volgende week
kunnen wijzigingen ingediend worden, en deze zullen op de volgende PV besproken
worden.

11. Trainingen TAQT
Elk jaar ontvangt de SR geld van de CSR voor het volgen van trainingen. Dit jaar hebben we

budget gekregen voor drie 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.

We hebben de keuze uit de volgende trainingen:

- Belbin teamrollen training (deze hebben we echter al in het inwerkweekend

gevolgd)

- Effectief vergaderen (advies begin van het jaar te doen)

- Vaagheidszone (overlegvergadering, advies begin van het jaar)

- OER masterclass (later in het jaar)

Ook kunnen we kiezen voor andere trainingen die op de website

(https://www.taqt.nl/trainingen/) genoemd worden.
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Voor deze PV zijn er de volgende vragen:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?

2. Welke trainingen hebben onze voorkeur (ieders top 3)?

3. Wanneer zouden we de trainingen willen volgen? Denk aan welke maand, precieze

data volgt nog.

Op de volgende PV zal er een besluit genomen worden over wanneer en welke trainingen de

raad zal gaan volgen. Alle trainingen zijn even duur, dus qua kosten maakt het niet uit, maar

ze moeten door TAQT gegeven worden.

1. Beeldvormende vragen

Er zijn geen beeldvormende vragen.

2. Voorkeur trainingen

- OER: Pien, Wouter, Tycho, Onno, Sophie, Sonja, Sarah → 7 stemmen

- WHW: Pien, Tycho, Onno, Sophie, Sonja → 5 stemmen

- Onderhandelen: Tycho, Sarah → 2 stemmen

- Vaagheidszone: Pien, Onno, Sonja, Sarah, Evrim, Eline → 6 stemmen

- JIJ/Personal story: Evrim → 1 stem

- Tycho stelt voor om bij andere studentenraden te inventariseren of we wellicht

gezamenlijk trainingen kunnen volgen, zodat iedereen individueel naar een training

van zijn of haar keuze kan gaan. Bijvoorbeeld als er maar 4 van ons naar de WHW

training willen gaan, en 2 mensen van een andere facultaire SR willen aansluiten,

zouden we hypothetisch kunnen wisselen. Hierdoor zouden 2 mensen van ons bij de

training van de andere facultaire SR kunnen aansluiten. De rest van de raad is hier

geen voorstander van, en zien de trainingen ook als groepsbinding.

3. Voorkeur data trainingen

Per TAQT training is er een advies over wanneer in het jaar de training het best

gevolgd kan worden. Iedereen is het er mee eens om dit advies te volgen.

12. SR kleding en foto
Ook dit jaar mogen we weer nieuwe SR kleding bestellen, die we het hele jaar door kunnen

aandoen op verschillende momenten. Denk hierbij aan de jaarplan presentatie of diverse

recepties. Dit mag van alles zijn. Voorgaande jaren hebben ze blazers en vesten besteld. We

mogen zelf beslissen over de prijs. Zo zouden we bijvoorbeeld ook zelf wat extra geld kunnen

inleggen.
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Voor deze PV zijn er de volgende vragen:

1. Vest of jasje? Of iets anders?

Er wordt geen jasje aangeschaft. Eline en Parsa zullen de taak van modepolitie op

zich nemen. De raadsleden dienen een foto van hun outfit naar Eline en/of Parsa

door te sturen, zodat zij de kleding en kleuren op elkaar kunnen afstemmen voor de

groepsfoto. Eline en Parsa nemen ook de taak om een locatie uit te zoeken op zich.

2. Welke kleur willen we?

Er is unaniem besloten voor donkerblauw als kleur.

3. Willen we gegraveerde naambordjes, plastic naambordjes of borduren?

We schaffen naambordjes aan als het niet te duur is.

4. Wie willen we als fotograaf?

Onno regelt een fotograaf. De foto zal op een trap genomen worden om de 1,5 meter

te kunnen waarborgen.

5. Willen we mokken aanschaffen, zo ja, wat willen we erop? Foto’s, quotes?

De raad gaat hierover nadenken.

13. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.

14. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.

15. Rondvraag
Pien heeft de vraag of de CSR agenda naar iedereen of alleen naar Sarah en Evrim
doorgestuurd moet worden. Onno en Tycho zouden ook graag de CSR agenda willen
ontvangen.

16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

17. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
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18. Nieuwe actielijst
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

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

Parsa 1. Modepolitie.
2. Locatie foto uitzoeken.

Sophie 1. Uitzoeken prijs naambordje.

Onno 1. Broer voor groepsfoto vragen.

Wouter

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

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

Startjestudentenleven.nl updaten
Iedereen 1. Instellen handtekening voor onderaan de mail.

2. Tabellen commissies voor jaarplanboekje af.
3. Per commissie schrijver aanstellen voor jaarplanboekje.

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