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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen PV 1 september  

5. Vaststellen agenda  

6. Update DB 

7. Update CSR 

8. Update commissies 

9. Punten PR-update  

10. Bestuursreglement 

11. Kernafspraken  

12. Campagne financiën 

13. WVTTK 

14. Mededelingen 

15. Rondvraag 

16. Sluiting  

1. Opening 

De vergadering is geopend door Onno om 18:34u. 1 

2. Post in/uit 

 17 februari is er een mail binnengekomen van de CSR met de volgende vragen: welke 2 

partijen meedoen aan de campagne, wie de contactpersoon is van deze partijen en wie 3 

de partijen financiert. Deze mail is ook naar de partijen gestuurd. 4 

 17 februari is er een mail binnengekomen van de CSR over de vergoeding van de 5 

campagnekosten. Hierover is een vergaderstuk in deze PV.  6 

 18 februari is er een mail binnengekomen van OWI-GEN met het studentmobiliteit 7 

plan van aanpak. Het idee is dat de internationalisering van geneeskundestudenten in 8 

de komende vijf jaar opgehoogd wordt naar 65%. 9 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 23 februari 2015  

Aanwezig Onno Baur (voorzitter), Daan Zilver, Anna Zwanenburg, Gabriëla Zoutkamp, Heela Yousufzai, Stijn de Jonge, Ilse 

Blomberg, Vincent Stangenberger, Michel Klaver, Twan van Velzen 

Afwezig -  

Gast - 

Notulist Hester Westerink 
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 19 februari is er een mail binnengekomen met een uitnodiging voor een 1 

teambasedlearning lezing op 29 april van 16.30-18.00u. Opgave kan tot 27 februari.  2 

 19 februari is er een mail binnengekomen van Mat Daemen van de 3 

curriculumcommissie. 28 april wordt er om 15.00u een nationale voortgangstoets 4 

afgenomen op het AMC, SR-leden kunnen hieraan meedoen. Deze nationale 5 

voortgangstoets is dezelfde toets als die er in de nieuwe bachelor gaat komen.  6 

 20 februari er zal een decharge zijn van Jip, voorzitter van de IFMSA, zij treedt af 7 

wegens persoonlijke omstandigheden.  8 

 21 februari is er een mail binnengekomen van de RvA met de reactie op de 9 

instemmingsbrief bestuursreglement.  10 

 22 februari is er een mail binnengekomen van de RvA met de reactie op de 11 

kernafspraken.  12 

 23 februari is er een mail binnengekomen van Kim de Krom over de digitale 13 

toetslokalen, zij geeft hierin data door van verschillende bijeenkomsten waarvoor de 14 

SR is uitgenodigd.  15 

Ilse is bij een vorige bijeenkomst aanwezig geweest. Zij heeft hiervan een verslag 16 

gemaakt en stuurt dit door. Tijdens de bijeenkomst is er een radiologietoets gemaakt 17 

op de computers om te kijken hoe dit zou gaan. Ilse heeft dit als prettig ervaren, de 18 

radiologen vonden echter de resolutie niet goed. Ilse zal een reactie schrijven aan Kim 19 

de Krom.  20 

3. Doorlopen actielijst 

 Pien Beltman is uitgenodigd voor de vergadering van 2 maart a.s. zij heeft echter 21 

aangegeven verhinderd te zijn, Prof. dr. Heineman zal daarom aanwezig zijn.  22 

4. Vaststellen notulen 

De notulen zijn zonder wijzigingen goedgekeurd.  23 

 24 

5. Vaststellen agenda  

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.  25 

6. Update DB 

OZON had te kennen gegeven dat er in het bestuursreglement een recht van de SR zou 26 

komen te vervallen. Het gaat hier om het collectief klachtenrecht. Het collectief klachtenrecht 27 

houdt in dat als studenten met een groep een klacht hebben, zij aan de decaan een brief kunnen 28 

sturen en de decaan daar dan officieel op moet reageren. Deze klachtenregeling geldt tevens 29 

ook voor de universiteit. Vanuit de overheid is hierop gereageerd dat dit dubbelop is. Vanuit de 30 

tweede kamer is ervoor gekozen dat de universiteit officieel moet antwoorden. De brief kan 31 

overigens ook altijd nog naar de decaan gezonden worden.  32 

 33 

Het DB heeft met Prof. dr. Levi en de CSR gesproken over het allocatiemodel. Prof. dr. Levi 34 

verwacht dat er geen overeenstemming zal komen tussen de decanen en dat het allocatiemodel 35 

er daarom niet zal komen. Het CvB is echter uiteindelijk de besluitvormende macht en niet de 36 

decanen.  37 
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7. Update CSR 

22-02-2015 is er een gesprek geweest tussen de Bungehuisbezetters en het CvB, de 1 

burgemeester was hier mediator. Het gesprek heeft vier uur geduurd. Het CvB is met een 2 

voorstel gekomen die uit drie pijlers bestaat namelijk 1. Een congresweek met debatten over 3 

hoe de universiteit er idealiter uit zou moeten zien 2. Pilots van facultaire referenda en 3. Het 4 

uitstellen van de profielschets 2016. Deze laatste pijler was een mondelinge toezegging, deze is 5 

schriftelijk niet opgenomen.  6 

De verwachting is dat in de ochtend van 24-02-2015 het Bungehuis ontruimd zal worden.  7 

 8 

Donderdag 26-02-2015 zal door de CSR een debat in CREA worden georganiseerd waarbij 9 

alle partijen aanwezig zijn. Er wordt dan een agenda opgesteld voor debatten voor de komende 10 

weken. Iedere maandag zal er een vragenuur in Spui25 aangeboden worden aan de bezetters en 11 

‘de academische gemeenschap’. Deze debatten zullen om-en-om door de COR en de CSR 12 

georganiseerd worden. Hiermee willen de CSR en de COR het gesprek faciliteren en tevens de 13 

studenten die niet bezetten een stem geven. De CSR zal aan de hand van de debatten een advies 14 

schrijven.  15 

8. Update commissies  

Commissie Master 16 

Er zijn drie sollicitatierondes geweest voor het dedicated schakeljaar. Er is minder animo 17 

dan er gehoopt werd. De werkgroep heeft het voornemen om te evalueren waarom 18 

studenten juist wel of niet solliciteren. Daarnaast wil de werkgroep dat het dedicated 19 

schakeljaar meer publiciteit krijgt.  20 

De SR wil meehelpen om het dedicated schakeljaar meer publiciteit te geven.  21 

9. Punten PR update  

-  22 

10. Bestuursreglement  

Het instemmingsverzoek is langs de RvA geweest. De RvA heeft enkele opmerkingen 23 

geplaatst. De opmerkingen zijn in dit vergaderstuk besproken.  24 

 25 

Opmerking 1 26 

De SR is het eens met de opmerking. In de aanhef zal enkel Prof. dr. Levi genoemd worden, 27 

hij is de contactpersoon van de SR.  28 

 29 

Opmerking 2 30 

De SR is het eens met de opmerking. Het zinvoorstel zal worden overgenomen. 31 

 32 

Opmerking 3 33 

De SR zal deze opmerking niet opnemen.  34 

 35 

Opmerking 4 en 6 36 

De SR zal deze opmerkingen niet opnemen.  37 

 38 

 39 
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Opmerking 7  1 

De SR vindt dat de onderstreping geheel weggelaten kan worden. Wel vindt de SR het 2 

belangrijk dat in dit stuk duidelijk wordt dat er twee wijzigingen in de zin worden 3 

gemaakt. Aan dit stuk zal daarom een tekstvoorstel worden toegevoegd.  4 

 5 

Opmerking 8  6 

De SR is het eens met deze opmerking. 7 

11. Kernafspraken  

De kernafspraken zijn langs de RvA geweest. De RvA heeft enkele opmerkingen geplaatst. 8 

De opmerkingen zijn in dit vergaderstuk besproken.  9 

 10 

Opmerking 2 11 

De SR zal deze opmerking niet opnemen. 12 

De SR wil de zin wel veranderen. De zin zal veranderd worden in ‘..waar vanuit het 13 

ministerie druk op wordt uitgeoefend’. 14 

 15 

Opmerking 3 16 

De SR vindt de opmerking van de RvA terecht. Stijn zal de term ‘krachten’ verder 17 

uitwerken.  18 

 19 

Opmerking 4 20 

Bij deze opmerking heeft de RvA de vraag gesteld of de SR het idee heeft dat het AMC op 21 

schema loopt met wat er bij andere UMC’s in Nederland gebeurt met betrekking tot het 22 

schakelprogramma. Hierop is gereageerd dat er in Rotterdam al schakelstudenten klaar 23 

zijn, men in Nijmegen ook al langer bezig is met het dedicated schakeljaar maar dat 24 

Maastricht hier bijvoorbeeld helemaal niet mee bezig is omdat zij stellen dat al hun 25 

studenten dedicated schakeljaar studenten zijn. Het AMC loopt dus niet voorop, maar ook 26 

niet achterop.  27 

 28 

De RvA heeft in een begeleidende mail nog twee vragen gesteld.  29 

1) In het kopje Alliantie VUmc en schakelprogramma wordt er gesproken over ‘hun 30 

geigen ingezette curriculumprocessen nog één keer goed’. De RvA vraagt zich hierbij af 31 

of het CvB/RvB er vanuit gaat dat het AMC en het VUmc na 2020 samen zijn en dit dan 32 

niet meer afzonderlijk van elkaar regelen.  33 

Vanuit de SR is hierop de reactie gekomen dat het AMC en het VUmc beiden een eigen 34 

bachelor zullen behouden, maar dat de master zal fuseren. De volgende keer zullen er 35 

mogelijk geen kernafspraken meer gemaakt worden voor het AMC en het VUmc 36 

afzonderlijk, maar zullen er misschien kernafspraken gemaakt worden voor het hele 37 

UMC-A.  38 

2) In de tweede vraag laat de RvA weten dat het hen opvalt dat er niks over academische 39 

vaardigheden wordt gezegd. De SR zal dit aan Prof. dr. Heineman vragen in het overleg 40 

van 26-02-2015.  41 

 42 

 43 
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12. Campagne financiering  

Er zijn wijzigingen gemaakt in de verdeling van de campagnefinanciering. FSR’en zijn zelf 1 

vrij om op een andere wijze de financiering in te delen, maar dit dient dan doorgegeven te 2 

worden aan de CSR.  3 

 4 

Vorig jaar kreeg een partij onder andere geld voor de zetels die de partij op dat moment in 5 

de raad bezat. Een nieuwe partij zou dan geen geld krijgen voor de eerste verkiezingen. In de 6 

nieuwe regeling is er een grotere vaste voet die evenredig verdeeld zal worden tussen de 7 

deelnemende partijen. Het geld wat na de vaste voet overblijft, zal op basis van het aantal 8 

verdiende zetels verdeeld worden na de campagnevoering. Deze regeling is een prikkel voor de 9 

partijen om hun geld verstandig te besteden. Vorig jaar kregen partijen 33% van het geldbedrag 10 

na afloop, met de nieuwe regeling zal dit 40% zijn.  11 

In de verdeling van het geld zit geen onderverdeling in kiesdistricten. Elke zetel is evenveel 12 

waard.  13 

 14 

De SR heeft ingestemd met de nieuwe regeling van de CSR betreffende de 15 

campagnefinanciering.  16 

13. WVTTK 

 Er is besloten om de vergaderingen van de komende zeven weken te laten aanvangen 17 

om 18.45u zodat Michel ook op tijd aanwezig kan zijn.  18 

 RvA heeft momenteel wel inzicht in de notulen, maar kan hier geen commentaar op 19 

geven. De RvA vindt dat kleine dingen ook gemeld zouden moeten kunnen worden.  20 

De vergelijking is gemaakt met de RvT die ook geen commentaar kan leveren op de 21 

notulen van de RvB, tenzij er grote opmerkingen zijn. De RvA heeft ook een dergelijke 22 

taak. De SR vindt dat de RvA juist meer zwaarte krijgt door enkel op grote 23 

opmerkingen in te gaan.  24 

 De Passage zal 2 maart gemaakt worden. Er zullen voor 2 maart stukjes geschreven 25 

worden over de volgende onderwerpen:  26 

o Dedicated schakeljaar  Stijn zal dit stuk schrijven 27 

o Verkiezingen   Ilse zal dit stuk schrijven 28 

o Uitslag Sinterklaasenquête Anna en Gabriëla zullen dit stuk schrijven 29 

o Symposium CoRaad  Stijn zal dit stuk schrijven 30 

o Teambased learning sessie Ilse zal dit stuk schrijven  31 

14. Mededelingen 

 Twan houdt 6 maart zijn verjaardag, alle SR-leden zijn hiervoor uitgenodigd.  32 

 25 februari van 18.30-20.00u is de informatieavond van de SR. Onno en Daan zullen 33 

hier een PowerPointpresentatie voor maken.  34 

15. Rondvraag 

-  35 

16. Sluiting  

De vergadering is om 20:05u door Onno gesloten.  36 

 37 


