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Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

(020) 56 68 666 
studentenraad@amc.uva. nl 

studentenraad.nl/amc 

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad 
AMC, 21 november 2016 
 

Aanwezige 
raadsleden 

Anne Wermelink, Demi Dorrepaal, Diederick Jan van Doorn, Ilse Griffioen, Manoek Spitzers, 

Marieke Kap, Marit Schonewille, Mike Keizer, Brenda Fokkink en Max de Vries. 

Afwezig  
Gast  
Notulist Merijn Kuit 

 

Agenda 
1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Updates 

6. Mededelingen & rondvraag 

7. Vaststellen agenda 

8. Brief EPIC computers 

9. Voorinvesteringen 

10.  WVTTK 

11.  Mededelingen & rondvraag 

12.  Nieuwe agendapunten 

13.  Einde vergadering  

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:30. 

2. Post in/uit 

Er is afgelopen week geen belangrijke mailing geweest.  

3. Doorlopen actielijst 

Enkele punten op de actielijst zijn doorlopen.  

- Er zal een collegepraatje gegeven worden over het referendum van de commissie 

democratisering en decentralisering(commissie D&D). De Studentenraad(SR) heeft de 

commissie D&D gevraagd of deze gegeven wordt door de SR of de commissie D&D. De 

commissie D&D zal deze geven.  

- Er is een e-learning SPSS en statistiek die beschikbaar gesteld zal worden aan (master) 

studenten. Echter is onduidelijk wanneer, voor wie, hoe, en voor hoe lang deze cursus 
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beschikbaar wordt. Brenda zal een mail sturen aan Paul van Trotsenburg om de resultaten 

hiervan op te vragen.  

4. Vaststellen notulen 

De notulen van 14 november zijn vastgesteld.  

5. Updates 

De updates zijn besproken. Hierbij zijn de volgende punten verder toegelicht:  

- Er is bij de broodjesactie bemerkt dat er ontevredenheid heerst onder de eerstejaars 

geneeskunde met betrekking tot het programma Scorion. Tobias Boerboom is bekend met 

dit programma en aan hem zal door Diederick gevraagd worden om enkele evaluatievragen 

te maken om te verwerken in de sinterklaas enquête. Eventueel kan ook 

jaarvertegenwoordiging jaar 1 gevraagd worden.  

6. Mededelingen en rondvraag 

- De sollicitanten voor de opleidingscommissie zijn gemaild over hun sollicitatie.  

- Morgen zal Demi chocoladeletters voor de sinterklaas enquête bestellen bij de Albert Heijn 

of de Lidl. Zij zal nog communiceren met de raad over de kosten.  

- Anne heeft de SR verzocht na te denken over toevoegingen aan de nieuwsbrief van 

november.  

- Mike heeft de SR verzocht na te denken over onderwerpen die besproken moeten worden 

met Maas Jan Heineman.  

- Jan Hindrik Ravesloot heeft gevraagd of de SR toestemming wil geven om de termijn van 

Carolien Heuschen te verlengen in de functie van master assessor. De SR heeft op basis van 

stemming besloten om termijnen niet automatisch te verlengen. Andere mensen moeten 

ook de kans krijgen om te solliciteren. De meest geschikte persoon zal dan geselecteerd 

worden. Ook in het geval van master assessor zal daarom een vacature uitgezet worden. 

Wanneer er geen andere kandidaten zijn, zal de termijn van Carolien verlengd worden. 

- De raad heeft besloten om de eerstvolgende OTgen op 21 december van 16:00 tot 17:00 te 

houden. Hiervoor zal Merijn de bestuurskamer reserveren.  

7. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

8. Brief EPIC computers 

De adviesbrief met betrekking tot EPIC computers voor het instituut onderwijs en opleiding(IOO) 

is onder voorbehoud van enkele wijzigingen goedgekeurd door de SR. Deze zal voor goedkeuring 

naar Jan Hindrik Ravesloot gestuurd worden.  

9. Voorinvesteringen 

Voorinvesteringen bestaan uit geld dat is vrijgekomen door het afschaffen van de 

studiefinanciering. Dit geld mag besteed worden aan een studiegerelateerd doel. Medische 

Informatiekunde, bachelor Geneeskunde en master Geneeskunde krijgen allen een deel van dit 

budget te besteden. Plannen voor de besteding van het geld en het advies van de SR met 

betrekking tot de voorinvesteringen moeten voor 6 december ingediend worden.  

Paul van Trotsenburg heeft voor de master geneeskunde een concreet plan ingediend bij de IOO 

om de beoordelingen in de master te verbeteren. Dit plan is gericht op het verbeteren van de 

toetsing in de master. Doordat beoordelaars niet goed weten waarop ze moeten beoordelen en 
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de beoordelaar vaak een band heeft met de student is de beoordeling vaak zeer subjectief. Het 

OTgen zou graag de leerdoelen duidelijker maken en de beoordeling minder subjectief maken. 

Hoeveel geld dit gaat kosten is vooralsnog onduidelijk. Er is geopperd om een plan vanuit de SR 

in te dienen, met betrekking tot de e-learning SPSS. Er wordt momenteel een pilot met een e-

learning SPSS ontwikkeld door onder andere Jan Hindrik Ravesloot. De SR heeft na stemming 

besloten om positief te adviseren over het plan van Paul van Trotsenburg, mits het binnen het 

budget past en er geen andere plannen zijn voor de besteding van het geld in de master.  

10. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

11. Mededelingen en rondvraag 

- Plein J moet afgemaakt worden. Hierover is afgelopen maandag namens de SR en de 

assessoren naar Rien de Vos, Albert Kok en Onno Valk gemaild.  

12. Nieuwe agendapunten 

Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.  

13. Einde vergadering 

Diederick sluit de vergadering om 19:43.  

 


