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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, 13 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 Max de Vries, Brenda Fokkink  

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. OTgen 

9. Heraccreditatie 

10. Inwerktraject 

11. WVTTK 

12. Mededelingen & rondvraag 

13. Nieuwe agendapunten 

14. Einde vergadering  

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:38. 

2. Post in/uit 

Er was geen relevante post in/uit.  

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorgenomen.  

4. Vaststellen notulen 

De notulen van 6 februari zijn onveranderd vastgesteld.  

5. Updates 

De updates zijn door de raadsleden individueel doorgenomen.  
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6. Mededelingen en rondvraag 

- Afgelopen week zijn stickers en pennen besteld. Er zullen daarnaast nog notitieblokjes 

besteld worden.  

- Anne is afgelopen week begonnen met de analyse van de sinterklaasenquête. Deze is te 

vinden in de PR map sintenquête. De andere raadsleden die de sinterklaasenquête zullen 

analyseren kunnen in hetzelfde bestand werken.  

7. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld.  

8. OTGEN 

Manoek zal Etienne vragen aanwezig te zijn bij de vergadering met het opleidingsteam 

geneeskunde tijdens college. Als dit niet lukt zal Diederick contact met hem opnemen.  

9. Heraccreditatie 

Bij de heraccreditatie wordt de kwaliteit van de opleiding beoordeeld. De opleiding moet 

beantwoorden aan verschillende eisen om het onderwijs te mogen blijven aanbieden. Er zal 

tijdens de accreditatie een commissie langskomen die met verschillende gremia en een 

studentendelegatie in gesprek gaat.  

De procedure bestaat uit 3 dagen: een dag proefvisitatie en twee dagen visitatie.  

De proefvisitatie zal 16 maart plaatsvinden. Hierbij zal de SR optreden als studentendelegatie. 

Ter voorbereiding hierop zal de SR een kritische reflectie van de opleiding zelf ontvangen.  

Op 26 en 27 september vindt de daadwerkelijke accreditatie plaats. Hiervoor moet de SR een 

studentendelegatie selecteren, bestaande uit 6-8 studenten van de bachelor en 6-8 studenten 

van de master. Deze studenten mogen niet in de opleidingscommissie zitten en er mag maximaal 

1 student die in de jaarvertegenwoordiging zit mee doen.  

Er zal naast deze uitleg een PowerPoint met toelichting over de heraccreditatie worden 

rondgestuurd.  

10. Inwerktraject 

De inwerkcommissie zal bestaan uit Demi en Marit. Zij zullen het inwerkweekend organiseren.  

Begin april zullen sollicitaties voor Ambtelijk secretaris plaatsvinden, zodat die mee kan op 

inwerkweekend.  

Begin maart zullen sollicitaties voor de bachelor assessor plaatsvinden, omdat Ilse Blomberg in 

juni de functie al niet meer kan vervullen.  

11. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

12. Mededelingen en rondvraag 

Er waren geen mededelingen en rondvraag.  

13. Nieuwe agendapunten 

Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.  

14. Einde vergadering 
Diederick beëindigt de vergadering om 20:02.  


