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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, 12 december 2016 
 

Aanwezige 
raadsleden 

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

Afwezig 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. Plein J 

9. OER 

10. OTgen 

11. Brief internationalisering 

12. Vrijroostering congresdag en anatomische les 

13. WVTTK 

14. Mededelingen & rondvraag 

15. Nieuwe agendapunten 

16. Einde vergadering  

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:47.  

2. Post in/uit 

- 13 december, 17:30-21:00 Cobo ACTA, ACTA gebouw 

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen.  

4. Vaststellen notulen 

De notulen zijn onveranderd vastgesteld.  

5. Updates 

De updates zijn besproken.  
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6. Mededelingen en rondvraag 

- Er zijn verschillende kerstkaarten binnen gekomen. De studentenraad(SR) heeft besloten ook 

een kerstkaart te versturen, Marieke zal dit regelen.  

- Ilse heeft aangegeven de sinterklaas enquête te hebben willen afnemen afgelopen vrijdag. 

Echter, de sinterklaas enquêtes zijn verdwenen. Daarnaast gaf zij aan het vervelend te 

hebben gevonden dat er niemand was om te helpen bij het uitdelen van chocoladeletters. 

De SR heeft gereflecteerd op het proces en geconstateerd dat er niet afgesproken is wie zou 

komen helpen.  

- De TAQT training belbin rollen zal plaatsvinden op 16 januari om 19:30. Op 17 januari zal de 

plenaire vergadering van 16 januari worden ingehaald, waarbij Marieke zal notuleren.  

- Diederick zal de volgende vergadering niet aanwezig zijn.  

7. Vaststellen agenda 

Aan de agenda is het punt ‘Vrij roostering congresdag en anatomische les’ toegevoegd na het 

agendapunt ‘Brief internationalisering’.  

8. Plein J 

Plein J wordt verbouwd. Momenteel moet alleen nog besloten worden hoe de inrichting er uit 

zal gaan zien. Het plein is opgebouwd in 3 delen. De momenteel bestaande plannen zijn aan de 

SR voorgelegd en besproken.  

De SR heeft overlegd en besloten dat er 1 deel van het plein gewi jd moet zijn aan studieplekken 

en 2 delen aan ontspanning. In het studie deel zullen hoogstwaarschijnlijk hokjes voor 6 

personen geplaatst worden om in te studeren. In het deel bestemd voor ontspanning moeten 

meer banken komen dan in het huidige ontwerp.  

Daarnaast heeft de SR besproken dat de SR kamer en de boekenservice wel bij het plein moeten 

blijven horen en niet afgezonderd moeten worden.  

De plannen voor plein J zijn ook gericht op digitalisering: de prikborden zouden moeten worden 

vervangen door grote touchscreens en voor de onderwijsadministratie zou een informatiepaal 

komen, met toegang tot de A-Z lijst. De SR heeft hierover overlegd en denkt dat de MFAS 

misschien zal inleveren door de invoering van prikborden. Echter, dit is voor de MFAS om over n a 

te denken. De vraag is ook of de informatiepaal nuttig zal zijn, aangezien studenten alles zelf ook 

op kunnen zoeken op de telefoon. Dit zal de praktijk moeten uitwijzen.  

Op 12 januari zal opnieuw een vergadering plaatsvinden waarin alle ideeën zullen worden 

geopperd. Als raadsleden nog iets bedenken dan kan dit gemaild worden aan Demi en Ilse.  

9. OER 

Volgens de procedure rondom het onderwijs en examenreglement (OER) zal in februari de 

concept OER naar ons gestuurd worden. Vervolgens zal een vergadering ge houden worden met 

alle gremia die er iets op in te brengen hebben. Daarna zal een nieuwe versie worden 

gepubliceerd die binnen 2 weken goedgekeurd moet worden door de verschillende gremia. De 

afgelopen jaar is dit proces gehaast geweest als gevolg van het verlaat ontvangen van de concept 

OER. Om het proces meer gestructureerd te laten verlopen in een jaar waarin veel verschillende 

OER’en goedgekeurd moeten worden zal een ongevraagd advies geschreven worden. Hierin zal 

aangegeven worden dat de SR graag ziet dat de concept OER structureel eerder moet worden 

gepubliceerd. Daarnaast zal een tijdspad uitgezet worden, waarmee ingestemd moet worden 
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door de OER commissie(?), zodat de SR een been heeft om op te staan wanneer een deadline 

wordt overschreden.  

Daarnaast is aangegeven dat wanneer de SR veranderingen wil aanbrengen in de OER, dit voor 

de publicatie van de conceptversie moet gebeuren. Een voorbeeld van een dergelijke 

verandering is dat de SR graag zou zien dat de herkansing van het eerste blok weer in de 

kerstvakantie zal plaatsvinden voor Epicurus.  

10. OTGEN 

Het doel van het bespreken van de vergadering met het opleidingsteam geneeskunde(OTgen) 

was het verzamelen van agendapunten. De SR heeft besloten de volgende agendapunten aan te 

dragen:  

- Epicurus; Hieronder moeten internationalisering binnen Epicurus, honours onderwijs, 

keuzeonderwijs en zij-instroom vallen.  

o Internationalisering; het lijkt lastig om binnen Epicurus internationalisering mogelijk 

te maken. Echter, het is wel een speerpunt van de opleiding om een deel van de 

studenten de mogelijkheid te bieden naar het buitenland te gaan. De SR zou graag 

navragen wat het OTgen ziet veranderen om de mogelijkheid wel te bieden.  

o Honours onderwijs; dit zal voor Epicurus van start gaan in februari, vooralsnog is het 

onduidelijk hoe dit er uit gaat zien. De SR hoopt dat het OTgen duidelijkheid kan 

bieden.  

o Keuzeonderwijs; ook van het keuzeonderwijs is onduidelijk hoe het er uit gaat zien. 

De SR hoopt dat het OTgen duidelijkheid kan bieden. Daarnaast zou de SR graag 

Engelstalige keuzevakken zien.  

o Zij-instroom; het is niet duidelijk of er ruimte is voor zij -instroom in Epicurus. De SR 

zou graag horen hoe het OTgen hier over denkt.  

- Academische vaardigheden; Marieke heeft de plannen voor academische vaardigheden 

ontvangen, deze zou de SR graag bespreken. Daarnaast komt de cursus SPSS nog niet van de 

grond.  

- Dubbele bachelor; wat is de stand van zaken betreffende de overleggen met de 

coördinatoren over de dubbele bachelor studenten die problemen hebben met gelijk 

vallende werkgroepen?  

11. Brief internationalisering 

De brief is besproken en inhoudelijk onveranderd gebleven. Grammaticaal zijn enkele wijzigingen 

aangebracht. Na deze wijzigingen is de brief goedgekeurd.  

12. Vrij roostering congresdag en anatomische les 

Momenteel worden alle jaarlagen van de bachelor geneeskunde vrijgeroosterd op de 

congresdag en de dag van de anatomische les. Het daadwerkelijke aantal studenten dan bij deze 

evenementen aanwezig is, is veel lager dan het aantal vrijgeroosterde studenten. Gabor 

Linthorst heeft aangegeven dit zonde te vinden. Daarom heeft hij voorgesteld om de congresdag 

na de voortgangstoets te houden en colleges te plannen tot 13:00 op de dag van de anatomische 

les. De SR heeft dit besproken en is het gedeeltelijk eens met Gabor. Zij zouden liever colleges 

voor de congresdag zien dan de voortgangstoets en op de dag van de anatomische les moeten 
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de colleges tot uiterlijk 12:30 duren. Op die manier heeft de student nog de tijd om naar de 

anatomische les toe te gaan.  

13. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

14. Mededelingen en rondvraag 

Er waren geen mededelingen of rondvraag.  

15. Nieuwe agendapunten 

Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.  

16. Einde vergadering 

De vergadering is beëindigd om 20:56.  

 


