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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen PV  

5. Updates 

6. Mededelingen & rondvraag 

7. Vaststellen agenda  

8. Stukken beleidsplan 

9. Vragen voor NBG bezoek 

10. Brief naar FSR FGw 

11. WVTTK  

12. Mededelingen & rondvraag 

13. Opnoemen actielijst 

14. Einde vergadering  

1. Opening 

De vergadering is om 17.58u geopend door Jim.  1 

2. Post in/uit 

De post in/uit is behandeld.  2 

3. Doorlopen actielijst 

- 3 

4. Vaststellen notulen PV 

De notulen zijn goedgekeurd.  4 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 8 oktober 2015  

Aanwezig Jim Determeijer (voorzitter), Jason Biemond, Jade van Megen, Arjen Meewisse (eerder weg), Remco Molenaar, Anna 

Visser, Gabriëla Zoutkamp, Sina  Alaeikhanehshir 

Afwezig Lydia Schonewille, Jojanneke van Amesfoort 

Gast - 

Notulist Hester Westerink 
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5. Updates 

Deze vergadering waren de updates niet uitgeprint. De Studentenraad heeft aangegeven 1 

liever wel de uitgeprinte versies voor zich te hebben, zodat bij een opmerking alle SR-leden 2 

even kunnen lezen waar het over gaat en hun mening kunnen geven.  3 

 4 

Bachelor commissie 5 

Voor zondag staat de deadline van aanmelding voor de planningscommissies. Arjen en 6 

Jason zullen alvast een plan maken voor de sollicitaties voor de planningscommissies. Op 7 

de PV van 12 oktober zal dit idee met een vergaderstuk aangeleverd worden, zodat alle SR-8 

leden de kans krijgen om op- en aanmerkingen te plaatsen. Het aantal aanmeldingen zal 9 

een rol spelen bij de vorm van de sollicitaties.  10 

 11 

6. Mededelingen en rondvraag 

- 12 

7. Vaststellen agenda 

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.  13 

8. Stukken beleidsplan 

De schrijfcommissie heeft de stukken voor het beleidsplan geschreven. In dit vergaderstuk 14 

hebben alle SR-leden de mogelijkheid gekregen om te reageren op de aangeleverde stukken.  15 

9. Vragen voor NBG bezoek  

De opmerkingen die zijn geplaatst bij de vragen die op 12 oktober gesteld zullen worden 16 

aan Mat Daemen en Gerard Spaaij, zijn besproken.  17 

10. Brief naar FSR FGw 

Er is een brief opgesteld aan de FSR FGw als reactie op de brief die FSR FGw heeft gestuurd 18 

als reactie op de gang van zaken bij het opstellen van de profielschets van een nieuw lid voor 19 

het CvB. In de vergadering zijn de opmerkingen die geplaatst zijn bij de brief, besproken. 20 

 21 

Gabriëla en Jason zullen de brief verder afmaken en versturen.  22 

11. WVTTK 

 Remco zal het stuk voor de Emphasis schrijven over de internationalisering in de 23 

master. Het stuk mag zo’n 250 woorden bevatten.   24 

12. Mededelingen & rondvraag 

 Op de beleidsplanpresentatieposter staat dat er wordt begonnen om 17.00u. Op 25 

de uitnodiging komt te staan dat de inloop om 17.00u is en dat er wordt 26 

gesproken vanaf 17.30u.  27 

 Jim en Gabriëla gaan naar UvA-data  28 

 Er is een beleidsplanslogan aangedragen door Remco en Jade.  29 

 Lydia heeft de taken van Arjen overgenomen voor de begroting, omdat dit 30 

logischer was gezien de geheimhoudingsplicht en de overlapping van de 31 
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begroting met andere zaken die in gesprekken met Prof. dr. Heineman, Rien de 1 

Vos etc. passeren.  2 

 Jim zal de mail over de preconference workshops van NVMO doorsturen, zodat de 3 

SR-leden kunnen aangeven of zij interesse hebben. Tevens zal Jim de mail over de 4 

NBG commissie onderwijsontwikkeling doorsturen.  5 

13. Einde vergadering 

De vergadering is gesloten door Jim om 20.57u.  6 

 7 


