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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, 6 februari 2017 
 

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. Hoofd student-assistent  

9. Financiën raad 

10. Verkiezingen SR ‘17-’18 

11. Brief OER-cyclus ongevraagd advies 

12. Sinterklaasenquête 

13. WVTTK 

14. Mededelingen & rondvraag 

15. Nieuwe agendapunten 

16. Einde vergadering  

 

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:39. 

2. Post in/uit 

In de komende weken vinden geen belangrijke evenementen plaats. Er is een mail die besproken 

dient te worden, van het ASVA. Het ASVA gaat onderzoek doen naar de reden van de lage 

opkomst bij Studentenraadsverkiezingen. Zij hebben de Studentenraad(SR) gevraagd dit 

onderzoek onder studenten te verspreiden. De SR heeft besloten dit niet te doen.  
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3. Doorlopen actielijst 

De punten op de actielijst hoeven niet doorlopen te worden.  

4. Vaststellen notulen 

De notulen van de plenaire vergadering van 30 januari 2017 zijn vastgesteld.  

5. Updates 

De updates zijn door alle raadsleden individueel doorgenomen.  

6. Mededelingen en rondvraag 

- Het agendapunt groepsevaluatie is naar de volgende vergadering verplaatst.  

- Brenda heeft de notulen van de laatste vergadering met het opleidingsteam 

geneeskunde(OTgen) afgemaakt. Diederick zal deze naar het OTgen sturen.  

- De SR zal een dankkaartje sturen aan Tetje Timmermans.  

- Anne is bezig met het maken van de nieuwsbrief. Zij zou daar graag iets over de Master of 

Medische informatiekunde aan toe voegen. De leden van de CoMa en de CoMI is gevraagd 

hierover na te denken.  

- Er is toegezegd dat de afdelingshoofden bij de vergadering met het OTgen aanwezig zullen 

zijn.  

7. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld, met als enige toevoeging het agendapunt ‘verkiezingen SR ’17-’18’ 

achter het agendapunt ‘financiën raad’.  

8. Hoofd student-assistent  

Manoek heeft voorgesteld een nieuwe functie te ontwikkelen, namelijk die van hoofd student 

assistent. Deze student is samen met de docent verantwoordelijk voor de materialen en overige 

student assistenten en stuurt deze aan. Daarnaast heeft hij ook de normale taken van de student 

assistent. Deze hoofd student assistent zou ook ruil en aanschuifverzoeken in behandeling 

nemen, waardoor deze potentieel soepeler zullen verlopen.  

De SR vraagt zich af hoe groot het probleem is. Daarom zullen Manoek en Diederick navraag 

doen bij het coördinatorenoverleg om te controleren of de werkdruk van het behandelen van 

ruilverzoeken te hoog is en of hulp van een student-assistent hier uitkomst kan bieden.   

9. Financiën raad 

Er zijn verschillende suggesties gedaan om de openstaande gelden van de SR te besteden. Deze 

zullen besteed worden aan de verkiezingsactie en promotiegelden. De SR zal het AMC vragen om 

inventaris van de raadskamer te vernieuwen en te vervangen. Daarnaast zal de SR blijven 

nadenken over projecten die gefinancierd kunnen worden voor de studenten.  

10. Verkiezingen SR 17-18 

De verkiezingen voor het komende studentenraadsjaar zitten er aan te komen. De centrale 

studentenraad (CSR) zal met name online campagne voeren. De SR wil graag zo veel mogelijk 

studenten trekken om te solliciteren voor de Studentenraad ‘17-‘18. Tot het moment waarop de 

sollicitaties moeten zijn ingeleverd zal de SR dan ook aan promotie doen. De SR zal neutraal, niet 

aan partijen gerelateerd, actie voeren. Er zal een klein pakket uitgedeeld worden aan de 
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bachelor studenten bij wijze van promotieactie. Diederick, Anne en Marit zullen zich 

bezighouden met de samenstelling van dit pakket.  

De SR zal in zijn campagne vermelden dat er nieuwe partijen opgericht kunnen worden, mits dit 

haalbaar is. Marit zal zich hierin verdiepen.  

11. Brief OER-cyclus ongevraagd advies 

De SR heeft een brief geschreven met betrekking tot het proces rondom de goedkeuring van de 

onderwijs- en examenregeling(OER). Dit proces is momenteel niet duidelijk omschreven. In 

overleg met andere gremia heeft de SR een cyclus gemaakt. Diederick zal langs gaan bij Jan 

Hindrik Ravesloot en Monique Jaspers om de komst van de cyclus aan te kondigen.  

Vervolgens zal de cyclus met de gremia gedeeld worden. De brief die hierbij gevoegd zal worden 

is taalkundig aangepast.   

12. Sinterklaasenquête 

De resultaten van de sinterklaas enquête zullen geanalyseerd worden door de CoCo. Er zal een 

bestand gemaakt worden over faciliteiten, over de opleiding MI en over de opleiding 

geneeskunde dat naar de gremia gestuurd zal worden. Op 27 februari zal het overzicht 

besproken worden op de plenaire vergadering.  

Voor komend jaar zal een standaard basisvragenlijst gemaakt worden. Daarom is de raadsleden 

gevraagd om de vragen kritisch te bekijken.  

13. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

14. Mededelingen en rondvraag 

- Mike zal een planning maken voor het inwerktraject van de toekomstige SR, inclusief 

inwerkweekend.  

- Halverwege maart zullen de dossierhouders individueel op gesprek komen met het dagelijks 

bestuur om hun dossiers te doorlopen.   

15. Nieuwe agendapunten 

Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.  

16. Einde vergadering 

Diederick sluit de vergadering om 20:37.  


