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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. SR overdracht  

11. Feestdagen coschappen  

12. WVTTK 

13. Mededelingen 

14. Rondvraag 

15. Sluiting  

1. Opening 

De vergadering is om 18.30u geopend door Onno. 1 

2. Post in/uit 

 28 april is er een mail van de RvB binnengekomen met het definitieve 2 

bestuursreglement. 3 

 30 april is er een uitnodiging gekomen van De Geneeskundestudent voor de eerste 4 

ALV die gehouden wordt op 28 mei vanaf 19.00u in Utrecht.  5 

 1 mei is er een mail binnengekomen van de CSR met enkele regels omtrent de 6 

verkiezingen.  7 

 4 mei is er een mail binnengekomen van de studentassessoren geneeskunde. De 8 

studentassessoren hebben een nieuw mailadres, het nieuwe mailadres is: 9 

assessoren.gnk@amc.uva.nl.  10 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 6 mei 2015 

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

Blomberg, Vincent Stangenberger, Twan van Velzen 

Afwezig Michel Klaver  

Gast - 

Notulist Hester Westerink 
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 4 mei is er een mail binnengekomen van Manon Hunter. Mat Daemen en Gerard Spaaij 1 

willen graag in gesprek met de SR over de nieuwe bachelor. De punten die zij graag 2 

willen bespreken zijn: 3 

o De stand van zaken rondom de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe 4 

bachelor Geneeskunde 5 

o De pilot voor de nieuwe bachelor in studiejaar 2015-2016 6 

o De voortgangstoetsing 7 

In de vergadering is vervolgens besloten dat Mat en Gerard worden uitgenodigd voor 8 

de PV van 18 mei die gehouden wordt in LO-146. Anna zal een reactie sturen aan 9 

Manon Hunter. 10 

 5 mei is er een mail binnengekomen van Tetje Timmermans met de data waarop de 11 

OERen besproken worden. OER MI wordt 7 mei besproken van 9.00-11.30u, OER GEN 12 

wordt 12 mei besproken van 9.00-11.30u in J1A.  13 

3. Doorlopen actielijst 

 Er is in de vergadering van dinsdag 28 april gesproken over het mogelijk steunen van 14 

verdere initiatieven van het AMC om het CVB te steunen, er zullen echter geen 15 

vervolgstappen meer worden genomen 16 

 Het verzinnen van een hindernisbaan zal Ilse met de nieuwe Raad doen  17 

4. Vaststellen notulen 

De notulen zijn goedgekeurd.  18 

5. Vaststellen agenda  

Aan de agenda is een extra vergaderstuk toegevoegd. ‘Het debat’, zal behandeld worden als 19 

punt 12.  20 

6. Update DB 

 Daan en Onno zijn naar de TBL bijeenkomst geweest.  21 

 Het GKLO probleem is met dr. Linthorst besproken. Er zullen een aantal dagen 22 

geschrapt worden, het gaat hier bijvoorbeeld om een GKLO-ochtend de week voor een 23 

tentamen.  24 

7. Update CSR 

Na de uitspraak van de CSB van 1 mei is Partij Mei in beroep gegaan bij het CHBO. De 25 

hoorzitting heeft plaatsgevonden op 6 mei. Bij de hoorzitting waren het CSB en Partij MEI 26 

aanwezig. De rechter heeft erop aangedrongen om de zaak te schorsen en in overleg te gaan. Dit 27 

is gebeurd, maar het CSB wilde niet afwijken van de gemaakte beslissing. Zowel de rechter als 28 

het CSB waren van mening dat of Partij MEI niet moest meedoen met de verkiezingen of dat het 29 

besluit uitgesteld moest worden. Het laatste is gebeurd. Partij MEI was eens met uitstel, omdat 30 

zij nog enige hoop hebben dat er ruimte is bij de rechter om wel mee te doen met de 31 

verkiezingen.  32 

 33 

De CSR gaat 7 mei in overleg met de CSB en het bureau communicatie van de CSR.  34 
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 1 

Aan de UvA zal vergoeding gevraagd worden voor de kosten die de CSR nu extra maakt 2 

door de uitstel. Mocht de UvA geen geld beschikbaar stellen, dan zullen het karige verkiezingen 3 

worden.  4 

 5 

8. Update commissies  

- 6 

9. Punten PR update 

- 7 

10. SR overdracht  

Er is gesproken over de overdrachtsmomenten die georganiseerd  moeten worden voor de 8 

nieuwe SR. Door de uitstel van de verkiezingen zullen de overdrachtsmomenten later dan 9 

gebruikelijk plaatsvinden. Het overdrachtsweekend van de CSR is van 20-21 juni. Om die reden 10 

zal de SR een informatieavond extra houden. Op die informatieavond dient de afgevaardigde 11 

voor de CSR gekozen te worden.  12 

 Aangedragen data voor de informatieavond: 15 of 17 juni  13 

 Inwerkweekend studentenraad zal gehouden worden 4-5 juli. Anna en Vincent zullen 14 

dit weekend organiseren. 15 

De week hierop volgend zal de DB-overdracht plaatsvinden. Onno zal Prof. dr. 16 

Heineman vragen of dit mogelijk is. Het gaat dan om 6 t/m 10 juli.  17 

 Het overdrachtsweekend zal 18,19 en 20 september plaatsvinden. Daan en Michel 18 

zullen dit organiseren.  19 

11. Feestdagen coschappen   

In de vergadering van de SR met het opleidingsteam Geneeskunde die op 22 april 20 

jongstleden heeft plaatsgevonden, is besproken dat de feestdagregeling voor coassistenten in 21 

het AMC afwijken van de extramurale afspraken. Er is toen besproken dat voor studenten van 22 

de UvA de UvA-feestdagen zouden moeten gelden en dat dit met de affiliatieziekenhuizen 23 

besproken zou moeten worden. Er is echter een mail gekomen van Prof. dr. Ravesloot aan alle 24 

coassistenten dat 5 mei een AMC-werkdag is en alle coassistenten dus ook aan het werk 25 

moeten.  Hierover heeft Onno met Prof. dr. Ravesloot gesproken. Prof. dr. Ravesloot heeft 26 

verduidelijkt dat dit punt vrij snel besloten moest worden en er daarom niet met de SR is 27 

overlegd, maar wel met Dr. van Trotsenburg en Prof. dr. Maas. De keuze die daaruit voort is 28 

gekomen, is gecommuniceerd met de studenten.  29 

 30 

In de discussie die is ontstaan betreffende bovenstaand punt, waren twee kampen 31 

vertegenwoordigd. Een deel van de SR leden was van mening dat coassistenten zich moeten 32 

conformeren met de feestdagregeling zoals deze is bij het affiliatieziekenhuis waar de 33 

coassistent zijn coschap loopt, een ander deel van de SR leden was van mening dat 34 

coassistenten studenten zijn en dus vrij zouden moeten krijgen volgens de feestdagregeling van 35 

de UvA. Hieronder staan de verschillende argumenten beschreven.  36 

 37 
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Coassistenten zouden zich moeten conformeren met de feestdagregeling zoals deze is bij 1 

het affiliatieziekenhuis waar de coassistent zijn coschap loopt: 2 

 Het gaat hier om zo’n 8 dagen per jaar, die paar dagen vrij geven weinig winst voor de 3 

coassistent, terwijl het onpraktisch is om dit te communiceren met de 4 

affiliatieziekenhuizen.  5 

 Het regelen van coschappen kan soms wat voeten in de aarde hebben, als men dan 6 

bereid is om een coschapplaats aan te bieden, dan is het raar als een coassistent niet 7 

meedraait op een reguliere dag voor het desbetreffende ziekenhuis. De master heeft al 8 

een capaciteitsprobleem, dan moet men niet met dit soort eisen aankomen.  9 

 Een coassistent is in werkelijkheid niet onmisbaar, het zou raar zijn als zo’n kracht 10 

ineens thuisblijft.  11 

o Hierop is gereageerd dat men ruim van tevoren weet wanneer de 12 

coassistenten er wel of niet zijn, hier kan bij roostering rekening mee 13 

gehouden worden.  14 

 Er ontstaat schifting op de werkvloer als een coassistent niet aanwezig hoeft te zijn op 15 

bepaalde feestdagen, terwijl de rest van het team wel moet werken.  16 

o Hierop is gereageerd dat een coassistent als enige niet betaald wordt en er 17 

dus al schifting genoeg is.  18 

Coassistenten zijn studenten en zouden dus vrij moeten krijgen volgens de UvA-19 

feestdagregeling.  20 

 Coassistenten zijn nog student. Als een coassistent geen vrij krijgt volgens d UvA-21 

feestdagregeling, ervaart een coassistent overal de nadelen van. Bovendien maken 22 

coassistenten al meer uren dan er voor de coschappen staat en hebben de 23 

ziekenhuizen extra krachten waar ze geld voor krijgen. Hiertegenover zou best mogen 24 

staan dat een coassistent gewoon volgens de UvA-feestdagregeling vrij is.  25 

 Op dit moment is op het AMC afgesproken dat coassistenten vrij zijn op UvA-26 

feestdagen of anders het als een weekenddienst draaien. Die afspraken zouden 27 

nageleefd moeten worden.  28 

 Leerling-verpleegkundigen hebben ook hun vrije dagen, daar maakt niemand een 29 

probleem van.  30 

De SR en Prof. dr. Ravesloot willen voornamelijk dat er duidelijkheid bij studenten komt. 31 

Prof. dr. Ravesloot heeft daarom naar de mening van de SR gevraagd. De SR heeft besloten om 32 

als SR één geluid uit te dragen en daar achter te gaan staan. Uiteindelijk heeft de meerderheid 33 

(5 van de 9) gestemd voor het standpunt dat coassistenten zich zouden moeten conformeren 34 

aan de feestdagregeling die van toepassing is bij het affiliatieziekenhuis.  35 

12. Het debat  

In dit vergaderstuk zijn de stellingen voor het debat van 11 mei doorlopen.  36 

13. WVTTK 

 - 37 
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14. Mededelingen 

- 1 

15. Rondvraag 

 Ilse heeft gevraagd of zij een CSR-lid mag meenemen als de rol van de afgevaardigde 2 

besproken wordt, de Raad heeft hiermee ingestemd.  3 

16. Sluiting  

De vergadering is om 20.36u door Onno gesloten.  4 


