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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, 10 juli 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. OER  

9. Medische bibliotheek 

10.  Nazorg Curius+ 

11.  Begroting 

12.  OC 

13.  Inwerkweekend 

14.  WVTTK 

15.  Mededelingen & rondvraag 

16.  Nieuwe agendapunten 

17.  Einde vergadering  

 

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:33. 

2. Post in/uit 

Marieke heeft de raadsleden op de hoogte gebracht van het feit dat er een nieuw sleutelbeleid  

is, waarbij geen sleutel van de SR kamer meer te vinden is bij de receptie.  
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De volgende evenementen en deadlines zullen de komende weken plaatsvinden:  

- 20 juli, 16:00 – 17:00; Vergadering met het opleidingsteam medische informatiekunde  

- Op 13 juli moet de SR de OER brieven hebben ingeleverd.  

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen.  

4. Vaststellen notulen 

De notulen van 26 juni 2017 zijn vastgesteld.  

5. Updates 

Aan de updates die de raadsleden ieder individueel hebben doorgenomen zijn twee updates 

toegevoegd:  

- Marit heeft een bespreking gehad met Glenn Dumont over de farmacologie toets in de 

master. Per oktober zal de toets formatief ingevoerd worden, mits de communicatie naar 

studenten dan volledig kan plaatsvinden. Anders zal de toets in december formatief worden 

ingevoerd. Op dit moment is het inroosteren van extra onderwijsmomenten problematisch 

gebleken, dus worden online colleges aangeboden via YouTube. Glen heeft daarnaast 

aangegeven dat hij graag feedback op de toets te horen krijgt wanneer het zo ver is.  

- Marian Mens heeft aangegeven dat het misschien mogelijk is om een 11e raadslid in de 

vorm van een raadsassistent aan te nemen. Hiervoor zou wel de financiële toestemming van 

Albert Kok nodig zijn. Mike zal dit aan de komende raad voorleggen.  

- Brenda heeft bij Jan Hindrik Ravesloot nagevraagd of geld de beperkende factor voor de e-

learning biostatistics en SPSS is. Jan Hindrik heeft aangegeven dat het dat op dit moment 

niet is.  

6. Mededelingen en rondvraag 

- De overdracht naar de nieuwe raad zal tegelijk met de opening van het academisch jaar 

vallen en zal plaatsvinden op 4 september.  

7. Vaststellen agenda 

De agenda is onveranderd vastgesteld.  

8. OER 

De brieven over de onderwijs en examenregelingen van Curius + bachelor en master, Epicurus en 

medische informatiekunde bachelor en master zijn besproken. De betrokken raadsleden zullen 

de brieven naar aanleiding van de opmerkingen en toevoegingen aanpassen. Marit zal daarnaast 

alle brieven nogmaals doornemen na het verwerken van de spellingssuggesties.  

9. Medische bieb 

De brief over de medische bibliotheek is besproken en waar nodig aangepast. Deze brief is 

geschreven naar aanleiding van de verbouwing van de beddentorens waarbij onderzoekers in de 

medische bibliotheek gehuisvest zullen worden.   

10. Nazorg Curius +  

In verband met de tijd is dit agendapunt van de agenda gehaald.  
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11. Begroting  

De brief over de begroting is besproken en waar nodig aangepast. Deze brief heeft betrekking op 

de begroting van het AMC waar de SR adviesrecht over heeft. De SR heeft de volgende punten 

aangedragen om te worden toegevoegd aan de begroting.  

- Verbeterde beoordeling in de master. 

- Blended learning; Etienne Verheijck heeft aangegeven een vast budget nodig te hebben voor 

het behoud en de uitbreiding van blended learning.  
- Collegezalen 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.  

- Internationalisering; De SR ziet graag geld begroot voor promotie van internationalisering. 
Dit geld zou bijvoorbeeld kunnen gaan naar het stimuleren van studeren in het buitenland in 
de vorm van studiebeurzen, het leggen van contacten met ziekenhuizen in het buitenland en 
de ontwikkeling van Engelstalig keuzeonderwijs.  

12. Wijziging bestuursreglement opleidingscommissie 

Er is een aanpassing van het bestuursreglement gemaakt door de opleidingscommissie. De 

Studentenraad stemt in met deze wijziging.  

13. Inwerken/weekend 

Marit heeft een offerte aangevraagd voor de activiteiten, ongeveer 600 euro voor activiteiten. 

Nog 200 euro over voor boodschappen en benzine, waarschijnlijk iedereen 20 euro zelf inleggen.  

Denk vast na over regelen van auto’s.  

De commissieoverdrachten moeten gepland worden.  

14. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

15. Mededelingen en rondvraag 

- Demi zal haar samenvatting van relevante punten die ter sprake zijn gekomen met het 

opleidingsteam geneeskunde op de drive plaatsen. De huidige SR zal deze doornemen.  

16. Einde vergadering 
Diederick sluit de vergadering om 20:44. 

 


