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1. Opening 

De vergadering is om 18.57u geopend door Onno.  1 

2. Post in/uit 

 26 augustus is er een uitnodiging binnengekomen voor de constitutieborrel van ASVA 2 

die gehouden zal worden op 5 november 3 

 26 augustus zijn de data binnengekomen van de coördinatorenoverleggen 4 

 27 augustus is er een uitnodiging gekomen voor een conferentie over medisch 5 

onderwijs die gehouden zal worden op 3 december 6 

 28 augustus is er een mail binnengekomen van de RvB met het besluit over de 7 

decharges en nieuwe aanstellingen voor de opleidingscommissie geneeskunde 8 

 28 augustus is er een mail binnengekomen over de middag van de medezeggenschap 9 

in het Maagdenhuis wat gehouden zal worden op 30 september 10 

 31 augustus is er een ‘save the date’ binnengekomen voor een congres van de VSNU 11 

met als thema ‘De loting voorbij’. Dit congres zal gehouden worden op 11 november. 12 

De SR is niet persoonlijk uitgenodigd, de uitnodiging is gestuurd door Prof. dr. 13 

Ravesloot.  14 

3. Doorlopen actielijst 

 De FaCo-dossiers zullen worden opgenomen in het dossierboek van de CoCo. De CoCo-15 

overdracht is op 10 september.  16 

4. Vaststellen notulen 

De notulen zijn zonder wijzigingen goedgekeurd.  17 

5. Vaststellen agenda 

Het agendapunt ‘Regels en richtlijnen’ zal niet besproken worden.  18 

6. Update DB 

- 19 

7. Update CSR 

- 20 

8. Update commissies 

- 21 

9. Punten PR update 

- 22 

10. Alliantie 

De RvA heeft de brief over de alliantie doorgenomen. De RvA heeft een drietal 23 

opmerkingen gemaakt, te noemen: 24 

 Punt 1 van bijlage 1 zou korter en bondiger geformuleerd kunnen worden.  25 
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 Punt 6, ‘Kansen en bedreigingen’, hoeft geen afzonderlijk punt te zijn, er is misschien 1 

wel een slotanalyse van.  2 

 Punt 7 hoeft misschien niet behandeld te worden in deze brief.  3 

De SR heeft alle drie de punten besproken. De SR is van mening dat de toelichting die 4 

gemaakt is bij punt 1 van bijlage 1 behouden moet blijven. De SR heeft daarnaast opgemerkt dat 5 

er geen slotanalyse is voor de visie op onderwijs. De SR wil daarom zijn kans pakken en dit punt 6 

wel benoemen. Punt 7 is een punt dat de SR graag in een officieel document zou willen 7 

meegeven aan de RvB, de SR ziet geen betere plek om dit aan te kaarten dan in de brief die nu 8 

geschreven wordt.  9 

 10 

Nadat bovenstaande punten besproken zijn, heeft de SR de brief nog tekstueel 11 

doorgenomen. Hieruit zijn de volgende punten naar voren gekomen:  12 

 Bijlage 1, punt 1 en 2  In de titel van punt 1 staat ‘de Studentenraad’, terwijl in punt 13 

2 enkel ‘Studentenraad’ staat. Hier zou eenduidigheid in moeten zijn.  14 

 Bijlage 1, punt 2  ‘van de uiteenlopende processen’ in regel 3 kan worden 15 

weggelaten. 16 

 Bijlage 1, punt 5  Het is ‘Due deligence onderzoek’, ‘meerjarenbegroting’ is één 17 

woord.  18 

 Bijlage 1, punt 6  Achter een titel hoort geen punt te staan.  19 

 Bijlage 1, punt 7  Achter een titel hoort geen punt te staan.  20 

 Overkoepelend  Er wordt nu verwezen naar de Studentenraad AMC en de 21 

Studentenraad VUmc, dit zijn echter niet de officiële namen van de Studentenraden. 22 

Het kenmerk van de brief klopt niet, dit wordt door Anna uitgezocht.  23 

Zodra de bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt de brief verzonden.  24 

11. WVTTK 

- 25 

12. Mededelingen 

Het Maagdenhuisweekend is het weekend van 5 en 6 september. Men is nog op zoek naar 

iemand die decaan wil spelen. Daan heeft aangegeven interesse te hebben, maar 

donderdagavond niet te kunnen als er overlegd zal worden. Ilse zal navragen voor Daan of dit 

een probleem is en mailt hierover.  

 26 

13. Rondvraag  

 Mat Daemen en Gerard Spaaij willen graag opnieuw met de Studentenraad spreken 27 

over de bachelor herziening. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden met 28 

Manon Hunter.  29 

 Een bijeenkomst voor de werkgroepen wordt gepland.  30 

 Er zal nog een adviesaanvraag komen voor de alliantie, waarbij er een extra bijlage zal 31 

worden gegeven met een nadere toelichting betreffende de alliantie. Dit omdat de NZA 32 

vond dat de eerste toelichting niet specifiek genoeg was en de medezeggenschap 33 

hierdoor onvoldoende was meegenomen.    34 
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 Bij OC wil men graag weten of de Studentenraad wat heeft gedaan met de nieuwe 1 

regels die EC had doorgevoerd over het verwijderen van vragen als twee of meer 2 

antwoorden correct zouden zijn. De brief die hierover geschreven zou worden zal 3 

Daan overdragen aan de nieuwe Studentenraad.  4 

14. De overdracht 

Onno en Jim hebben gehamerd voor de decharge van alle leden van de Studentenraad 5 

2014-2015 en de installatie van alle leden van de Studentenraad 2015-2016. De leden van de 6 

Studentenraad 2014-2015 hebben vervolgens de vergadering verlaten.  7 

15. Post in/uit 

 24 september is het eerste coördinatorenoverleg Geneeskunde. Dit 8 

coördinatorenoverleg vindt plaats van 10.00-12.00u in de HvA, lokaal A2.24. De 9 

Studentenraad is uitgenodigd om zich voor te stellen. Lydia moet deze week laten 10 

weten hoeveel personen van de Studentenraad aanwezig zullen zijn.  11 

 30 september is het de middag van de medezeggenschap. De mail hierover zal Lydia 12 

doorsturen.  13 

16. Doorlopen actielijst 

-  14 

17. Vaststellen notulen PV 

- 15 

18. Vaststellen agenda 

Aan de agenda zal het vergaderpunt ‘RvA’ worden toegevoegd.  16 

19. Update DB 

 De Studentenraad was voornemens om de TAQT trainingen niet te volgen, maar een 17 

zelfde soort training te laten geven door Anneke en Frank. De ambtelijk secretaris van 18 

de CSR heeft hierover gemaild dat de SR eerst moet uitzoeken of er geen sprake zal 19 

zijn van belangenverstrengeling als de SR mensen uit de RvA gaat betalen.  20 

 Volgende week zullen de eerste foto’s van de Studentenraad genomen worden. Remco 21 

zal een camera meenemen.  22 

 Er bestaat geen team die de kwaliteit van een toets test. Er is wel een ‘Team Toetsen’ 23 

met een kwaliteitsdivisie, maar dit team richt zich op de grammatica en niet op de 24 

inhoud van het tentamen.  25 

 Inwerkweekend ISO zal plaatsvinden op 26 en 27 september. Gabriëla, Jim en Jason 26 

hebben aangegeven te gaan.  27 

 In het achterliggende jaar is er gebruik gemaakt van Google Drive om vergaderstukken 28 

in aan te leveren. De Studentenraad is akkoord om dit ook in het aankomende jaar 29 

door te voeren. Er is afgesproken dat vergaderstukken op vrijdag voor 12.00u 30 

ingeleverd dienen te zijn, Jim zal hier dezelfde dag nog een agenda voor maken. Alles 31 

wat in de Drive staat wordt geprint door Hester, ook bij nazending moeten deze in de 32 

Drive geplaatst worden. Nazendingen die niet in de Drive staan dienen door de 33 

indiener zelf uitgeprint te worden.  34 
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 Er wordt van alle SR-leden verwacht dat zij de vergaderstukken voor de vergadering 1 

hebben doorgelezen.  2 

 Het DB zal een agenda maken waarin alle afspraken die het DB heeft worden 3 

bijgehouden.  4 

 Er is aangegeven dat de Studentenraadsleden zowel van het AMC als van de UvA een 5 

bestuursbeurs krijgen. De bestuursbeurs van het AMC is aangevraagd. De 6 

bestuursbeurs van de UvA dienen de SR-leden zelf aan te vragen.  7 

20. Update CSR 

- 8 

21. Update commissies  

Bachelorcommissie 9 

 Anna en Jim hebben een positief gesprek gehad met Enneke Tuinhof. Anna zal de 10 

notulen hiervan doorsturen.  11 

 Tobias Boerboom gaat over de JVT’s.  12 

 Voor de klankbordgroep moet over 2 weken een conceptversie klaarliggen.  13 

 Gabriëla en Jade zijn gewisseld van commissies. Hierbij gaat het om de commissies 14 

‘Onderwijs & Onderzoek’ en ‘Voorlichting & Communicatie’.  15 

Commissie Master 16 

 Momenteel is men bezig met docentevaluatie in de master. Er loopt nu een pilot. De 17 

reacties die binnenkomen zijn goed en bruikbaar. De pilot zal verder worden 18 

opgeschaald. Momenteel zijn er 200 reacties, na nog eens 300 reacties zal er een 19 

evaluatie plaatsvinden en zal de docentevaluatie mogelijk een structureel onderdeel 20 

worden in de master.  21 

 Studentenraad 2014-2015 heeft gesproken met Albert Kok over de reis- en 22 

maaltijdkostenvergoeding. De SR was ervan uitgegaan dat bij het bedrag dat de 23 

student zou krijgen, het keuzecoschap en de SAS er niet bij in zou zitten. Albert Kok 24 

heeft gemaild dat hij dit over het heeft gezien, maar het niet zal veranderen, De CoMa 25 

zal dit bespreken met CoMa ’14-’15 en dit daarna verder oppakken.  26 

 Commissie Medische Informatiekunde 27 

 Jade, Jim en Jason zullen een gesprek hebben met Albert Kok over CDW.  28 

22. Punten PR update 

 Anna zal powerpointslides maken voor de collegezaalpraatjes. Ze zal hierin het 29 

verschil tussen de JVT en de SR aangeven. Jim zal de collegezaalpraatjes houden in de 30 

tweede week van september.  31 

 Jim en Anna zullen samen de poster maken om de SR aan te kondigen.  32 

 Er zal weer een WC-krant gemaakt worden. Thema’s voor de WC-krant worden in de 33 

PV van 8 september besproken.  34 
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23. Mededelingen en rondvraag 

 In de PV van 8 september zullen de werkafspraken besproken worden.  1 

 Er is gevraagd of het DB in een wekelijkse update wil aangeven wat er besproken zal 2 

worden in de vergaderingen die zij in de aankomende week zullen hebben. 3 

 Yvonne Lunes zal 2 september de vergaderingen met OTGEN en OTMI inplannen. 4 

Iedereen dient aanwezig te zijn bij de vergaderingen met het OTGEN, bij de 5 

vergaderingen van OTMI dienen commissie MI en het DB aanwezig te zijn. De OTGEN 6 

vergaderingen zullen iedere 6 weken plaatsvinden, de OTMI vergaderingen iedere 8 7 

weken. Commissie MI zal wel om de drie weken een informeel gesprek hebben met 8 

Prof. dr. Monique Jaspers.   9 

 1 september zal er een sollicitatiegesprek plaatsvinden voor een OC-lid bij MI. Lydia 10 

zal de voordrachtbrief hiervoor maken.  11 

 In de vergadering van 8 september zal er een nieuwe SOCO gevormd worden.  12 

24. Voordracht Hester 

De ambtelijk secretaris van Studentenraad 2014-2015 heeft aangegeven nog een jaar de 13 

functie te willen vervullen. De voordrachtbrief is in dit vergaderstuk besproken.  14 

 Er is afgesproken dat de brieven van de SR in de 3e persoon geschreven zullen worden.  15 

 De Studentenraad 2014-2015 en 2015-2016 bestaat niet, de SR is een continu orgaan. 16 

Er zou daarom moeten staan dat op aanbeveling van oud-leden de SR een gesprek 17 

heeft gehad met Hester wat hem positief is bevallen.  18 

 In regel 4 staat ‘Hester’s’, dit moet echter ‘Hesters’ zijn.  19 

De brief zal afgemaakt worden en vervolgens worden verstuurd.  20 

25. RVA 

Van de RvA blijven drie leden, dit zijn Frank, Anneke en Joyce. Er zijn nu drie plekken over. 21 

Tjitske van Engelen heeft aangegeven interesse te hebben in een plek in de RvA. De SR heeft 22 

besproken dat Ilse Blomberg en Daan Zilver gevraagd zullen worden om deel te nemen in de 23 

RvA.  24 

 25 

Lydia zal aan Daan vragen of er al gezorgd is voor een bedankje voor de RvA-leden.  26 

26. WVTTK  

 Jojanneke en Jade zullen bij een restaurant reserveren om uit eten te gaan zaterdag na 27 

het Maagdenhuisweekend.  28 

 Jim, Remy en Arjen zullen contact hebben over het bespreken van de JVT’s met Tobias 29 

Boerboom.  30 

27. Mededelingen en rondvraag 

 Er is aangedragen dat het bijwonen van de PV van de vorige raad tijdens de decharge 31 

niet veel meerwaarde heeft. Er is aangegeven dat dit behandeld zal worden tegen 32 

maart/april als de overdracht besproken zal worden.  33 
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 Er is gevraagd hoe er aandacht wordt besteed aan een schakelprogramma voor de 1 

eerstejaars die mogelijk door herkansingen te maken zullen krijgen met de nieuwe 2 

bachelor. Gabriëla zal dit uitzoeken voor de PV van 8 september.  3 

 Jim zal een Googledrive aanmaken voor de volgende vergadering, zodat stukken voor 4 

de vergadering van 8 september daar ingeleverd kunnen worden.  5 

 Jim zal alle emailadressen van de raadsleden doorsturen aan Hester.  6 

 Jade, Jason en Jojanneke hebben aangegeven mails van de Studentenraad graag op hun 7 

AMC-mail te ontvangen.  8 

 Jim heeft aangegeven dat hij tijdens het inwerkweekend een bruiloft heeft, daarom zal 9 

hij vrijdags afwezig zijn, zaterdags hoopt hij er in de loop van de ochtend te zijn.  10 

 Jade en Gabriëla zullen samen de SR-vesten aanschaffen.  11 

 Lydia heeft donderdag 3 september van 13.00-15.00u een overdrachtsgesprek met 12 

Daan. Wie interesse heeft kan aanschuiven.  13 

 Jim zal het inwerkboek van vorig jaar doorsturen aan alle raadsleden.  14 

28. Sluiting  

De vergadering is om 21.13u gesloten door Jim.  15 


