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studentenraad.nl/amc 

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. Commissiestructuur 

11. Assessor RvB 

12. Begroting  

13. WVTTK 

14. Mededelingen 

15. Rondvraag 

16. Sluiting  

1. Opening 

De vergadering is geopend door Daan om 18.47u.  1 

2. Post in/uit 

 12 maart is er een mail binnengekomen van Stijn met ‘Het roer om’ 2 

 12 maart is er een mail binnengekomen van de RvB dat de voordracht voor het 3 

nieuwe OC-studentlid is goedgekeurd. OC-lid Roelof-Jan Oostra dechargeert en Marcel 4 

Fabriek zal 1 maart worden aangesteld, tevens wordt T.K. Klooster per 1 juni 5 

aangesteld.  6 

 12 maart is er een mail binnengekomen over ‘dag van democratie’ 7 

 13 maart is er een uitnodiging binnengekomen voor de alliantieconferentie die op 2 8 

juni zal plaatsvinden 9 
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 13 maart is er een mail binnengekomen met de digitale boekjes van de blauwdruk 1 

nieuwe bachelor  2 

 13 maart is er een mail binnengekomen van OS dat de blauwdruk nieuwe bachelor 3 

boekjes voor alle SR-leden opgehaald kunnen worden in J1A-115 4 

 16 maart is er een mail binnengekomen van de CSR en COR over het debat over de 5 

bestuurscultuur 6 

 16 maart is er een mail binnengekomen van de FSR FMG met de mededeling dat zij 7 

het eens zijn met de dag van de democratie 8 

3. Doorlopen actielijst 

- 9 

4. Vaststellen notulen 

        De notulen zijn zonder wijzigingen goedgekeurd  10 

5. Vaststellen agenda  

Er zijn geen wijzigingen in de agenda aangebracht 11 

6. Update DB 

In de vergadering is er gevraagd naar de planning van het DB voor deze week. De DB heeft 12 

in de PV beloofd om in het vervolg zaken die op de planning staan toe te voegen aan de update.  13 

- 17 maart zal er een bezoek gebracht worden aan het VUmc om te spreken over de 14 

alliantie en de begroting. Er zal dan een gesprek zijn met de volledige SR van het 15 

VUmc 16 

- 17 maart zal Onno naar Frida van de Maagdenberg om beurzen uit te delen aan 17 

promovendi  18 

- 19 maart is er een overleg met Prof. dr. Heineman  19 

- 19 maart stond de vergadering met OWI-MI gepland, maar zowel de SR als Prof. 20 

dr. Monique Jaspers hebben geen agendapunten aangedragen, momenteel is het 21 

daarom nog onduidelijk of de vergadering doorgang zal hebben.  22 

7. Update CSR 

- 23 

8. Update commissies  

Commissie Master 24 

In de CoMa-update stond vermeld dat de lunchkostenvergoeding binnen afzienbare tijd tot 25 

een akkoord leek te komen. De vergoeding zou dan komen te liggen rond de 425 euro per 26 

student over de hele master. De CoMa heeft verduidelijkt dat er op dit moment door het 27 

AMC 12,50 per week wordt uitbetaald dat er coschappen in het AMC gelopen worden. 28 

Gemiddeld loopt een student 12 weken op het AMC, dus het bedrag zou ongeveer op 29 

hetzelfde uitkomen als de 425 euro die iedere student nu krijgt, maar de verbetering is dat 30 

de student het ook daadwerkelijk ontvangt omdat dit momenteel niet bij elke afdeling het 31 

geval was.  32 

 33 
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Uit de SR kwam de vraag of de hoogte van de lunchkostenvergoeding nog eens ter 1 

informatie op de PV langs zou moeten komen, omdat de hoogte van het bedrag mogelijk 2 

bediscussieerd zou kunnen worden. Hierop is als reactie gekomen dat het door de CoMa in 3 

de commissie is besproken, omdat zij daar de meeste kijk op hadden en hierover konden 4 

onderhandelen. Uit de onderhandeling is een conclusie gekomen die aan de Raad is 5 

medegedeeld, dat het nieuwe bedrag hoger is dan het oude bedrag is al een winst op zich.  6 

 7 

Na bovenstaande is er een discussie ontstaan binnen de Raad. Concluderend kan gezegd 8 

worden dat de CoMa, maar ook andere commissies, nog wel eens achterstallig zijn in de 9 

vroegtijdige informatievoorziening. De Raad moet in het vervolg weer beter meegenomen 10 

worden in de zaken die er spelen. Er is afgesproken dat er weer meer updates vanuit de 11 

commissies zullen komen, daarnaast moeten besluitvormende vraagstukken langs de PV..  12 

 13 

Commissie Medische Informatiekunde 14 

Albert Kok heeft aangegeven zo snel mogelijk in gesprek te willen over de brief 15 

informatieplan.  16 

9. Punten PR update  

- 17 

10. Commissiestructuur  

In de PV van 10 maart is gesproken over het veranderen van de commissiestructuur. Eén 18 

onderdeel hiervan was dat er een bachelorlid uit de CoMa naar de CoCo zou gaan. Alle 19 

commissieleden van de CoMa zijn gesproken. Er is besloten om in het kader van continuïteit en 20 

contacten de CoMa door te laten gaan met de drie coassistenten, Anna en Onno als vliegende 21 

keep. Onno en Twan zullen in het vervolg frequenter overleggen.  22 

Onno zal half lid zijn van de CoMa en half van de CoCo, Daan zal half lid zijn van de MiCo en 23 

half lid in de CoCo.  24 

11. Assessor RvB  

In een informeel overleg van Vincent, Ilse en Onno met Prof. dr. Levi heeft Prof. dr. Levi 25 

aangegeven dat hij open staat voor een student in de RvB, Prof. dr. Levi heeft dit later ook in zijn 26 

blog op het intranet verwoord. Tevens heeft het CvB afgesproken met de decanen van de 27 

verschillende faculteiten dat het gesprek voor het toevoegen van een student aan de RvB open 28 

moet liggen.  29 

 30 

De SR wilde met dit vergaderstuk inventariseren wat de SR-leden zelf denken van een 31 

student in de RvB.  32 

 33 

De eerste vraag die de SR zichzelf heeft gesteld is ‘wat vinden wij van een assessor op het 34 

niveau van de RvB en wat zou de meerwaarde hiervan zijn?’. Op deze vraag zijn de volgende 35 

reacties uit de raad gekomen: 36 

 37 

 38 

 39 

 40 
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Voorstandpunten  1 

- De assessor zou een soort verkenner moeten zijn, waardoor al in een vroeg 2 

stadium studenten op de hoogte zijn van de koers die er in abstracte lijnen 3 

gevaren zal worden. Er zal dan wel een duidelijke omschrijving moeten komen 4 

van de studentassessor, dat niet wanneer de studentassessor op het niveau van de 5 

RvB instemt dit alle medezeggenschap verder omzeilt.  6 

- Het is op zich goed als het onderwijs tijdens vergaderingen van de RvB benoemd 7 

worden, hoe meer een thema benoemd wordt, hoe meer aandacht er dan ook 8 

vanzelf voor komt.  9 

Tegenstandpunten 10 

- Er zitten al studentassessoren naast de opleidingsdirecteur, qua onderwijs heeft 11 

een student op het niveau van de RvB dus waarschijnlijk niet veel meerwaarde 12 

- Als student op het niveau van de RvB moeten er ontzettend veel dossiers 13 

doorgespit worden, dit is tijdrovend en heeft niet gelijk meerwaarde.  14 

- Mogelijk heeft een studentassessor op het niveau van de RvB invloed op de 15 

dynamiek tussen RvB en onderwijsdirecteur. De onderwijsdirecteur en de 16 

studentassessoren en hoofden bachelor en master is immers een zelfstandig 17 

ondernemend orgaan die dan toch ook weer nog een student erboven heeft zitten 18 

die zich er tegenaan bemoeit.  19 

o Hierop is gereageerd dat wanneer er een duidelijke taakomschrijving is 20 

van de studentassessor dit elkaar niet hoeft te bijten, maar dat het juist 21 

helpt om betere vragen te kunnen stellen  22 

Na de eerste vraag heeft de SR zich afgevraagd wat de taakomschrijving zou moeten zijn 23 

van een studentassessor op het niveau van de RvB. Hierop zijn de volgende reacties gekomen: 24 

- Prof. dr. Levi heeft zelf aangegeven dat wanneer er een studentassessor in het RvB 25 

komt er goed besproken moet worden welke stukken de studentassessor zou 26 

moeten doornemen. De studentassessor zal dus een afgebakend takenpakket 27 

krijgen. De studentassessor krijgt enkel wat te zeggen over onderwijs.  28 

De SR proefde bij zichzelf dat de taakomschrijving van een mogelijke studentassessor op 29 

RvB-niveau nog niet helemaal duidelijk was. De taakomschrijving zal verder verkend moeten 30 

worden. De SR heeft hiervoor het volgende plan opgesteld: 31 

1. Daan zal contact opnemen met Groningen om te vragen wat daar de taakomschrijving 32 

van de studentassessor op RvB niveau is  33 

2. Onno zal een informeel gesprek met Levi plannen om hem nogmaals te spreken over 34 

een mogelijke studentassessor in het RvB 35 

3. De profielschets van de studentassessoren naast de opleidingsdirecteur zal erbij 36 

gepakt worden 37 

4. Er zal gesproken worden met de studentassessoren van de opleidingsdirecteur waarbij 38 

hen de vraag wordt voorgelegd of zij meerwaarde zien in een studentassessor in de 39 

RvB 40 
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12. Begroting  

De SR is dit jaar te laat begonnen met het inkijken van de begroting. Op dit moment is de 1 

SR gehoord door de controllers met als gevolg dat onderwijs volgend jaar explicieter in de 2 

begroting genoemd zal worden. De SR heeft dus geen invloed uit kunnen oefenen op de 3 

begroting, maar wel de weg vrijgemaakt voor de nieuwe SR. In juni/juli zullen de controllers 4 

van de financiële afdeling al beginnen met het opstellen van de eerste begrotingsplannen, hier 5 

dient de SR zich snel bij te mengen.  6 

De SR zal in de komende twee maanden al het gesprek openen met de controllers om in de 7 

cyclus terecht te komen waarbij duidelijk de verschillende episoden worden vastgelegd.  8 

 9 

De SR heeft officieel adviesrecht op de begroting. De SR heeft deze keer gekozen om geen 10 

officieel advies naar buiten te brengen, dit o.a. omdat Prof. dr. Heineman had aangegeven dat 11 

wanneer de SR een advies uit zou brengen, de SR ook verantwoording zou dragen voor 12 

mogelijke fouten waarna de SR zich zou moeten verantwoorden.  13 

Vanuit de SR is op deze opmerking van Prof. dr. Heineman gereageerd dat zij dit geen goed 14 

argument vonden en de volgende SR willen adviseren om wel advies uit te brengen. Toch moet 15 

het uiteindelijke doel van de SR voornamelijk zijn dat hij informatie verzamelt om punten te 16 

kunnen maken. Aandacht vragen voor het onderwijs is het hoofddoel.  17 

13. WVTTK 

 Er is een mail binnengekomen over ‘dag van de democratie’. Het idee hiervan is om ’s 18 

ochtends studenten te laten brainstormen over wat anders kan op de faculteiten en 19 

wat de functie van de medezeggenschap zou moeten zijn. ’s Middags zullen er mensen 20 

van de lijsten aanwezig zijn waarbij iedereen vragen kan stellen en de visie over 21 

bepaalde zaken kan bepalen. Het hoofddoel is om studenten te betrekken bij de 22 

inhoud van de medezeggenschap. Het idee voor deze ‘dag van de democratie’ is al 23 

ontstaan voor alle ophef op de UvA is begonnen. De jongens die met dit initiatief zijn 24 

gekomen willen studenten meer betrekken bij medezeggenschap en hen aan het 25 

denken zetten waarom zij op een bepaalde partij stemmen.  26 

Door de SR is besloten dat iedereen op persoonlijke titel kan reageren op de mail.  27 

 20 maart zal de SR samen eten. Dit vindt plaats bij Stijn thuis en de aanvang is 19.00u. 28 

 29 

14. Mededelingen 

 26 maart vindt het coassistentensymposium plaats van 18.00-22.00u, iedereen is 30 

hiervoor van harte uitgenodigd. De kosten voor dit symposium zijn 5 euro, hierbij zit 31 

een maaltijd inbegrepen.  32 

15. Rondvraag 

 Daan zal niet aanwezig zijn op de PV van 23 en 30 maart 33 

16. Sluiting  

De vergadering is om 20:10u door Onno gesloten   34 


