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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 3 april 2017
Aanwezige
raadsleden
Afwezig
Gast
Notulist

Anne Wermelink, Demi Dorrepaal, Diederick Jan van Doorn, Ilse Griffioen, Manoek Spitzers,
Marieke Kap, Marit Schonewille, Brenda Fokkink en Max de Vries.
Mike Keizer
Merijn Kuit

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Dwingend studieadvies
Master Enquête
Rooster herkansingen jaar 1
Coulance nominaal regeling
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

1. Opening
Diederick opent de vergadering om 18:33.
2. Post in/uit
Binnenkort zal een bijeenkomst plaatsvinden over veranderingen van het IHK onderwijs. Max zal
hier waarschijnlijk bij aanwezig zijn. Als hij het niet redt, dan gaat Diederick of Mike.
3. Doorlopen actielijst
De actielijst is doorlopen. Merijn zal deze zo snel mogelijk bijwerken.
4. Vaststellen notulen
De notulen van 27 maart 2017 zijn goedgekeurd nadat enkele aanpassingen zijn gedaan.
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5. Updates
- De begroting van het instituut onderwijs en opleiden(IOO) moet worden gemaakt in een
jaarplan. De SR zal aangeven wat zij belangrijk vinden voor volgend jaar.
- Er is gevraagd of de SR een blog wil schrijven voor op ons.amc.nl. Brenda zal binnen de
Emphasis redactie vragen of iemand het leuk zou vinden om dit te schrijven.
6. Mededelingen en rondvraag
- Er is gevraagd of de SR mee wil denken over de inrichting van intranet. Anne en Marieke
zullen naar een bespreking hierover gaan. Ilse zal eventueel aansluiten.
- Marieke heeft gemaild met Yvonne Lunes en het CEBE, de SR zal vanaf nu de evaluaties
ontvangen van de master. Daarnaast zal Brenda nog vragen naar de evaluaties van het
coschap huisartsgeneeskunde.
- De SR moet weer een stukje schrijven voor de Emphasis voor 2 mei. Marit zal hier mee aan
de slag gaan.
7. Vaststellen agenda
De agenda is onveranderd vastgesteld.
8. Dwingend studieadvies
Het AMC wil graag een dwingend studieadvies(DSA) invoeren in het tweede jaar. Hierbij moeten
studenten aan verschillende voorwaarden hebben voldaan voordat ze mogen beginnen aan het
onderwijs van volgende studiejaar. Momenteel geldt het DSA al voor jaar 1. In het geval van jaar
1 moeten studenten al het verplichte onderwijs uit jaar 1 hebben gevolgd, voor minimaal 48 EC
aan studiepunten uit het eerste jaar hebben behaald en minimaal het lijnonderwijs academische
vorming en professionele ontwikkeling gehaald hebben. Dit is iets milder dan een bindend
studieadvies(BSA), waarbij studenten een bepaald aantal studiepunten moeten halen om de
opleiding te mogen continueren.
De Studentenraad(SR) heeft hierover gediscussieerd en is tot de conclusie gekomen dat ze tegen
een DSA in jaar 2 zijn. Ze zouden graag een met Curius+ vergelijkbare regeling zien, waarbij het
niet mogelijk is om RA-3 te maken zonder RA-2 te hebben gedaan. De SR denkt dat het DSA
demotiverend kan werken, aangezien studenten dan 2 jaar lang bezig zullen zijn met 1
studiejaar. Daarnaast zou er een uitzonderingsregeling moeten komen voor studenten met
persoonlijke omstandigheden waar studievertraging uit voortvloeit. Waar de grens van
voorwaarden voor deze uitzonderingsregeling getrokken zou worden is onduidelijk.
Diederick zal overleggen met Jan Hindrik Ravesloot en Gabor Linthorst over hoe zij het DSA voor
jaar 2 voor zich zien. Na dit overleg zal het nogmaals besproken worden op de plenaire
vergadering.
9. Master enquête
De SR heeft opmerkingen geplaatst bij de analyse van de master enquête. De commissie master
zal het document aanpassen naar aanleiding van deze opmerkingen. Daarnaast zullen zij de lay out aanpassen.
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10. Rooster herkansingen jaar 1
Etienne Verheijck heeft een overzicht gestuurd van de planning van de bezemtentamens. De SR
heeft hierop de volgende opmerkingen:
- OVV-1 van 2017-2018 vindt plaats in de zomer, de SR heeft hier niet mee ingestemd. Deze
zou, na overleg met het OTgen, plaats gaan vinden in de kerstvakantie.
- De herkansingen van OVV-2 en CMI-2 zijn in 2017-2018 op opeenvolgende dagen gepland.
De SR zou graag het tentamen van OVV-2 naar de vrijdag verplaatst zien worden.
- De herkansingen van RA-3 en WDD-2 zijn in 2017-2018 op opeenvolgende dagen gepland. De
SR zou graag het tentamen van RA-3 naar de vrijdag verplaatst zien worden.
- De SR vraagt zich af waarom de tentamens in Epicurus jaar 1 in de planning van 2017-2018
op vrijdag ingepland zijn en de tentamens van Epicurus jaar 2 op maandag. Marieke zal dit
per mail navragen bij het OTgen.
- In de planning voor 2016-2017 zou de SR graag zien dat de herkansing van blok 1.1
verplaatst zal worden naar de maandag na de geplande datum en dat blok 2.3 verplaatst
wordt naar de vrijdag na de nu ingeplande datum.
Marieke zal deze opmerkingen naar Etienne mailen.
11. Coulance nominaal regeling
De MFAS heeft een voorstel neergelegd bij het opleidingsteam geneeskunde om het bestuur van
de MFAS een uitzondering op de nominaal regeling te verlenen. Deze uitzondering zou echter
ook voor andere bestuursorganen die een belangrijk werk doen voor de faculteit moeten gelden.
Het voorstel is gedaan bij wijze van oplossing voor het feit dat er de afgelopen jaren weinig
aanmeldingen zijn geweest voor bestuursorganen.
De SR heeft het voorstel besproken en er verschillende voor- en nadelen aan bevonden. Een
belangrijk voordeel kan zijn dat de drempel voor aanmelding voor besturen met het voorstel
verlaagd kan worden. Een nadeel zou zijn dat het lastig is om te bepalen wie recht heeft op de
uitzondering.
Daarnaast denkt de SR dat bestuursleden al voordeel slaan uit de vergoeding van de UvA. Extra
compensatie voor het werk lijkt de SR overbodig.
De SR heeft geconcludeerd dat het bestaande probleem, de tekorten aan aanmeldingen voor
bestuursorganen niet opgelost zou worden door het invoeren van een dergelijke uitzondering.
Een betere oplossing zou volgens de SR zijn dat bestuursleden de mogelijkheid hebben hun
studie een jaar stop te zetten, zoals dit ook op andere uni versiteiten gebeurt.
De SR vraagt zich daarnaast af hoe de MFAS de uitvoering van deze plannen voor zich ziet.
Aangezien bestuursleden in alle studiejaren zitten, lijkt het de SR lastig te besluiten hoe de
plannen uitgevoerd zullen worden.
12. WVTTK
Er is verder niets ter tafel gekomen.
13. Mededelingen en rondvraag
- De laatste onderdelen van de onderwijs- en examenreglementen zijn nog niet ontvangen.
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Het is Brenda opgevallen dat er vrij vaak individuele problemen gemeld worden bij de SR.
Deze problemen worden nergens bijgehouden. Daarom lijkt het Brenda een goed idee als er
een jaar overstijgend bestand komt, waarin dergelijke problemen worden bijgehouden.
Wanneer een specifiek probleem vaker voorkomt, kan de SR er dan werk van maken. De SR
vindt dit een goed plan.
- Voor UvA sociaal moeten er 5 mensen een lijstje ondertekenen, zodat de partij campagne
mag voeren in het AMC.
14. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
15. Einde vergadering
Diederick sluit de vergadering om 20:22.
-
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