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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen   

5. Updates 

6. Mededelingen & rondvraag 

7. Vaststellen agenda  

8. Stukken op PV  

9. PR actie oktober  

10. Stilteruimtes 

11. Beleidsplan stukken 

12. Digitale leeromgeving 

13. WVTTK  

14. Mededelingen & rondvraag 

15. Opnoemen actielijst 

16. Einde vergadering  

1. Opening 

De vergadering is om 18.30u geopend door Jim 1 

2. Post in/uit 

 De SR van de FEB (faculteit economie en bedrijfskunde)  heeft een brief aan de UvA 2 

geschreven waarin hij aangeeft graag stilteruimtes te willen. Er is besloten om dit punt 3 

in een vergaderstuk terug te laten komen.  4 

 Er is een uitnodiging binnengekomen voor de SR-leden voor een feest omdat 5 

‘professional performance’ 5 jaar bestaat. Het feest zal gehouden worden op 26 6 

februari 2016 van 9.00-16.00u. Bij interesse kunnen de SR-leden dit aan Lydia 7 

doorgeven dan zal zij de mail doorsturen.  8 
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3. Doorlopen actielijst 

- 1 

4. Vaststellen notulen PV 

- 2 

5. Updates  

CSR update 3 

- De CSR heeft om uitstel gevraagd voor de benoemingsprocedure voor CvB leden.  4 

Bachelor update 5 

- Floor Biemans heeft enkele punten aangegeven die de SR zou kunnen opnemen in het 6 

beleidsplan. Er is besloten om enkele van deze punten via Facebook te delen met 7 

studenten, enkele punten zouden ook in het beleidsplan genoemd kunnen worden 8 

onder het kopje ‘Toereikende studiewerkplekken’, Jason zal hier nog naar kijken.  9 

6. Mededelingen en rondvraag 

- 10 

7. Vaststellen agenda 

- Het agendapunt ‘stilteruimtes’ is toegevoegd aan de agenda.  11 

8. Stukken op PV  

In de vergadering van 12 oktober is er gesproken over wat voor punten behandeld zouden 12 

moeten worden op de PV en wat eerst in de commissie behandeld zou kunnen worden. Met dit 13 

vergaderstuk wil de SR hier op terugkomen en concrete plannen hierover maken voor de 14 

toekomst. 15 

 16 

Er is besloten dat stukken op de PV behandeld zullen worden als: 17 

 Het onderwerp voor iedereen relevant is, of: 18 

 Als er een stemming nodig is voor het onderwerp, het onderwerp moet dan al wel 19 

uitgewerkt zijn binnen de commissie, of: 20 

 Als het punt al in de commissie is besproken, maar de commissie graag aanvulling zou 21 

willen hebben van de gehele raad.  22 

9. PR actie oktober  

Er is een PR-plan geschreven om ervoor te zorgen dat de SR het hele jaar door zichtbaar is. 23 

De eerste PR-actie zal zijn eind oktober. Het doel van de actie is studenten informeren over wie 24 

de SR is en wat de SR doet.  25 

 26 

Er is besloten om een broodjesactie te doen op maandag 26 oktober van 11.30-13.30u. De 27 

studenten moeten de SR geliked hebben op Facebook en een aantal quizvragen over de SR 28 

beantwoord hebben voor zij een broodje krijgen. De laatste vraag van de quizvragen zal een 29 
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open vraag zijn: ‘Wat zou jij willen doen als jij in de SR zat?’. Mogelijk zal er ook nog een 1 

spelelement worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het maken van een puzzel van de SR-foto.  2 

10. Stilteruimtes 

De SR van de FEB heeft een brief geschreven aan de UvA waarin hij aangeeft graag 3 

stilteruimtes te krijgen op de faculteiten. De brief die de FEB hierover geschreven heeft, evenals 4 

de reactie hierop van de SR van de FNWI (faculteit natuurwetenschappen, wiskunde en 5 

informatica), zijn besproken.  6 

De SR heeft besloten ook te reageren op de brief van de FEB, dit omdat de faculteit 7 

Geneeskunde de enige faculteit is die wel een stilteruimte heeft, omdat de stilteruimte bij het 8 

ziekenhuis hoort.  9 

 10 

Voor argumenten: 11 

 Geloven is geen taboe. Als iemand behoefte heeft aan een stilteruimte zou deze 12 

gebruikt moeten kunnen worden. Bovendien zou de stilteruimte niet enkel een plek 13 

voor gelovigen moeten zijn, maar ook voor anderen die behoefte hebben aan een plek 14 

van rust.  15 

 De ruimte zou een plek kunnen zijn voor meditatie en het tot jezelf komen, dit schaadt 16 

het seculiere karakter van de universiteit niet.  17 

 Een stilteruimte zou gefaciliteerd moeten worden, zeker als er wordt verwacht dat de 18 

universiteit de plek is waar een student zijn dag doorbrengt. Catering is ook geen 19 

kerntaak van een universiteit en toch wordt daar wel in voorzien, zo is het aanbieden 20 

van een plek voor stilte, meditatie en gebed ook geen kerntaak van de universiteit, 21 

maar iets wat gefaciliteerd zou moeten worden.  22 

 Er zijn studenten die op dit moment gebruik maken van de stilteruimte die er is 23 

binnen het AMC, dus de behoefte van studenten voor een stilteruimte, is er.  24 

Tegen argumenten: 25 

 Er is een scheiding van kerk en staat en de universiteit behoort tot de staat; een 26 

stilteruimte past daarom niet binnen het seculiere karakter van de universiteit.  27 

Uit de peiling binnen de Studentenraad is gebleken dat de meerderheid voor het faciliteren 28 

van stilteruimtes is. Remco zal de brief hierover schrijven.  29 

11. Beleidsplan stukken 

De schrijfcommissie heeft gewerkt aan het afschrijven van de stukken voor het beleidsplan. 30 

In de vergadering is besproken hoe ver de verschillende leden van de schrijfcommissie zijn met 31 

hun stukken.  32 

 33 

Het volgende tijdspad is afgesproken: 34 

1. De beleidsplanstukken moeten af zijn op 21 oktober 35 

2. De concept lay-out moet af zijn op 24 oktober 36 

3. Lydia zal grammaticaal het beleidsplan doorlopen op 25 oktober 37 

4. Het beleidsplan zal aan de hele raad voorgelegd worden op 26 oktober 38 

5. Het beleidsplan gaat naar de drukker op 27 oktober  39 
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12. Digitale leeromgeving  

In de CSR is aan de afgevaardigden gevraagd om twee rapporten betreffende de digitale 1 

leeromgeving voor te leggen aan hun FSR. In dit vergaderstuk zijn de rapporten 2 

oordeelvormend behandeld.  3 

 4 

Hieronder staan de discussiepunten opgeschreven, met daaronder de mening van de FSR.  5 

1. Wat vindt de SR van het rapport?  6 

De SR is het eens met de punten die worden genoemd in het rapport.  7 

2. Wat vindt de SR van de eisen die worden gesteld? 8 

De SR is het eens met de eisen die worden gesteld in het rapport.  9 

3. Wat vindt de SR van de vervolgstappen? 10 

Er is aangedragen dat het mogelijk goed is om ook de behoeftes bij de verschillende 11 

universiteiten te inventariseren. Daarbij gaat het niet enkel om studentinput, maar 12 

ook om input van docenten en onderwijssupport. Zo kunnen faculteitspecifieke zaken 13 

beter meegenomen worden in de besluitvorming.  14 

4. Wat vindt de SR ervan dat er samengewerkt zal worden met de VU? 15 

De SR vindt dit voor de hand liggend aangezien er al opleidingen samen gaan met de 16 

VU, ook bij Geneeskunde zal dit mogelijk in de toekomst het geval zijn. Dan is één 17 

zelfde systeem wel het prettigst.  18 

5. Wat vindt de FSR van het idee om een informerend evenement te organiseren? 19 

De SR verwacht niet veel interesse bij studenten voor een dergelijk evenement. In de 20 

pilots zullen studenten die interesse tonen al betrokken worden.  21 

De SR schaart zich achter de mening van de CSR.  22 

13. WVTTK 

 De LOCA en LMSO zijn een petitie gestart over het ontvangen van stagevergoeding in 23 

de master Geneeskunde. LOCA en LMSO hebben de SR gevraagd om de petitie te delen 24 

met de studenten en met de OR, zodat de OR de petitie weer kan delen onder de 25 

medewerkers.  26 

De SR heeft besloten om de petitie niet onder de aandacht van studenten te brengen 27 

bij een collegepraatje, omdat veel studenten al op de hoogte zijn. Wel zal de petitie op 28 

Facebook gedeeld worden, de SR zal hierbij geen standpunt innemen. Verder zal de 29 

CSR benaderd worden, of de CSR de petitie ook zou willen delen onder niet-30 

geneeskunde studenten.  31 

De SR heeft verder besloten de petitie ook aan OR door te sturen, maar zal daarbij 32 

wederom geen standpunt innemen. Aan LOCA en LMSO zal gemaild worden dat als zij 33 

nog kracht achter de petitie willen zetten, ze zelf nog een mail moeten sturen aan de 34 

OR.  35 

 In Folia stond een artikel waarin werd gesteld dat Partij Mei zichzelf zou opheffen als 36 

er geen nieuw bestuur gevonden kon worden. Mocht dit zich voor doen dan zal er op 37 

de faculteit Geneeskunde mogelijk nog maar één partij zijn die mee doet aan de 38 

verkiezingen, vanuit de Raad is dan ook het geluid gekomen dat de SR een brief zou 39 

moeten sturen aan Partij Mei waarin hij aangeeft dat de partij er alles aan zou moeten 40 
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doen om toch te blijven bestaan. De meerderheid van de SR heeft voor het versturen 1 

van de brief gestemd. Remco zal de brief schrijven.  2 

14. Mededelingen & rondvraag 

 Lydia zal de RvA mailen met de boodschap dat het beleidsplan terug te lezen valt op de 3 

drive.  4 

 Arjen, Jason en Gabriëla zullen het draaiboek maken voor de beleidsplanpresentatie.  5 

 2 november zal de beleidsplanpresentatie gehouden worden, de PV wordt daarom 6 

verschoven naar 5 november om 18.30u.  7 

 Er is besloten dat bij verjaardagen degene die na de jarige jarig is, voor het cadeau 8 

zorgt.  9 

 Er mag niet gegeten worden in IWO, de regel is gehandhaafd door het bureau 10 

onderwijslogistiek. Gabriëla zal hierover contact opnemen.  11 

 Gabriëla en Jade zijn geïnteresseerd om naar de pre-conference van NVMO te gaan.  12 

 Jojanneke zal 24 oktober de SR-vesten ophalen.  13 

 In het vervolgen moeten 15 minuten van de vergadering  ingepland worden voor de 14 

WVTTK.  15 

15. Einde vergadering 

De vergadering is door Jim gesloten om 20.47u.  16 


