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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, 26 juni 2017 
 

Aanwezige 
raadsleden 

Anne Wermelink, Demi Dorrepaal, Diederick Jan van Doorn, Ilse Griffioen, Manoek Spitzers, 
Marieke Kap, Mike Keizer en Brenda Fokkink. 

Afwezig Max de Vries, Marit Schonewille 
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. Medische bibliotheek 

9. Internationalisering  

10. Begroting  

11. OTGEN nabespreken  

12. Epicurus 

13. WVTTK 

14. Mededelingen & rondvraag 

15. Nieuwe agendapunten 

16. Einde vergadering  

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:30.  

2. Post in/uit 

Afgelopen week heeft de SR geen relevante mailing ontvangen.  

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen.   
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4. Vaststellen notulen 

De notulen van 19 juni 2017 zijn vastgesteld.  

5. Updates 

- De methode van herkansingen professionele ontwikkeling en academische vaardigheden 

wordt op korte termijn door de portfolio opgesteld. De herkansing zal op maat gemaakt 

worden voor de verschillende studenten.  

6. Mededelingen en rondvraag 

Er waren geen mededelingen of rondvraag.  

7. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld.  

8. Medische bibliotheek 

De beddentorens worden binnenkort verbouwd. Onderzoekers die normaal  gesproken in de 

torens zitten, worden verspreid door het AMC ondergebracht. Een van de locaties die daarvoor 

aangewezen is, is het lokaal in de medische bibliotheek. De Studentenraad(SR) vindt dat dit 

lokaal beschikbaar dient te zijn voor studentgebruik, omdat er in de komende jaren een steeds 

hogere capaciteit moet zijn voor het nieuwe curriculum. Lieuwe de Haan heeft aangegeven dat 

hij graag de bibliotheek in de zomer zou willen laten verbouwen. Dit zou het capaciteitprobleem 

kunnen tegenhouden. De SR heeft 3 mogelijkheden:  

1. Lieuwe steunen in zijn plannen.  

2. De huisvesting van onderzoekers in de medische bibliotheek tegengaan.  
3. De verbouwing actief promoten.  

De SR zal controleren of Gabor Linthorst op de hoogte is van de plannen omtrent huisvesting. Als 

Gabor op de hoogte is en het tegen willen gaan, dan zal de SR zich met zijn steun hiervoor 

inzetten. Als Gabor niet op de hoogte is, dan zal de SR steun vragen voor de vervroegde 
verbouwing.  

9. Internationalisering 

Ed van Bavel heeft op het coördinatorenoverleg toegelicht wat de stand van zaken omtrent het 

keuzeonderwijs is. Momenteel kan onderwijs worden aangeboden voor 200 studenten. De 

prioriteit van Ed ligt vanwege het tekort aan aanbod niet bij Engelstalig onderwijs. Ook het 

OTgen heeft aangegeven Engelstalig keuzeonderwijs geen prioriteit te vinden. De SR heeft 

overlegd over de vervolgstap. Besloten is dat Manoek en Demi samen in overleg zullen gaan met 

Ed van Bavel. Zij zullen voorstellen om coördinatoren die al toegezegd hebben een keuzevak te 

organiseren, te mailen met de vraag om het vak Engelstalig op te stellen.   

10. Begroting  

De SR heeft binnenkort een overleg over de begroting. Daarvoor zijn de verscheidene aan te 

dragen toevoegingen voor de begroting toegelicht: 

- Verbeterde beoordeling in de master; Marit zal dit volgende week toelichten.  
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- Blended learning; Etienne Verheijck heeft aangegeven een vast budget nodig te hebben voor 

het behoud en de uitbreiding van blended learning.  

- Collegezaal en andere studieruimtes; Gebleken is dat er een begrotingstekort is geweest bij 

de verbouwing van collegezaal 1. Voor de verbouwing van de andere collegezalen en de 

medische bibliotheek moet genoeg geld worden vrijgemaakt.   

- Cursus biostatistiek; het is nog onduidelijk of er een geldprobleem is bij het aanbieden van 

de cursus. Tevens is mogelijk een online alternatief gevonden, met lagere kosten.  

Daarnaast zijn nog enkele mogelijke toevoegingen gedaan:  

- Internationalisering; Manoek zal proberen om een plan omtrent internationalisering te 

concretiseren.  

- Keuzeonderwijs; Ed van Bavel gaf aan te weinig gelden te krijgen voor de ontwikkeling van 

het keuzeonderwijs. Of dit binnen Epicurus nog altijd nodig zal zijn is onduidelijk.  

Deze punten moeten na het overleg met Jenny Feenstra-Snijder verdeeld worden over de 
raadsleden en kort toegelicht worden in een brief.  

11. OTGEN nabespreken 

De SR heeft de vergadering met het OTgen nabesproken. Demi zal alle notulen van de 

overleggen met het OTgen naslaan om te controleren wat overgedragen dient te worden naar de 

Studentenraad 2017-2018.  

12. Epicurus  

Manoek zal de lijst met goede- en verbeterpunten morgen of overmorgen aanpassen, wat 

betreft indeling, spelling en grammatica. De lijst zal per kopje gecategoriseerd worden, waarbij 

aanbevelingen voor verbeteringen omtrent het curriculum worden gedaan. Daarnaast zal de 

Nationale Studenten Enquête meegenomen worden in de evaluatie. Voor volgende week vrijdag 

zal hij dit af hebben, waarna de raadsleden de ruimte krijgen om dit door te lezen.  

13. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

14. Mededelingen en rondvraag 

- Brenda heeft naar aanleiding van het MSO in overleg met Diederick en Marit een kleine 

wijziging gedaan in de mail aan Albert Kok over de reiskostenvergoeding met betrekking tot 

abonnementen. Zij heeft het volgende naar hem gemaild: ‘Alle reiskosten die bij de NS zijn 

gemaakt kunnen in principe online terug gezocht worden, en overzichten hiervan kunnen 

afgedrukt worden. Studenten zouden dit dus kunnen aanleveren, dit is ook de manier 

waarop PhD’s gemaakte reiskosten declareren. Ons li jkt dat de berekening op basis hiervan 

‘eerlijker’ is en bovendien juist minder werk oplevert voor degene die de claims gaan 

controleren. Voor busreizen is dat lastiger, in dit geval snappen we dan ook een abonnement 

als algemeen uitgangspunt. Wij horen graag of u zich hierin kan vinden.’. 



 
 

 
 

Pagina 4 van 4 
Notulen plenaire vergadering, 26 juni 2017 

 
 

studentenraad.nl/amc  
amc@studentenraad.nl 

 

- De volgende vergadering gaat mogelijk niet door in verband met een tekort aan 

agendapunten.  

15. Nieuwe agendapunten 

- Eindejaar nieuwsbrief; hieraan zal Anne na 4 juli beginnen. 

- Begroting; dit zal opnieuw op de agenda geplaatst worden na het gesprek met Jenny.  

- Inwerkweekend; Hoewel deze nog ver weg is, is dit een optie.  

16. Einde vergadering 
Diederick sluit de vergadering om 20:37.  

 


