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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, 4 oktober 2016 
 

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. Benoeming nieuwe decaan  

9. PR-promo  

10. OTgen 

11. Beleidsplan 

12. WVTTK 

13. Mededelingen & rondvraag 

14. Nieuwe agendapunten 

15. Einde vergadering  

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:56. 

2. Post in/uit 

- 06-10-2016 coördinatorenoverleg geneeskunde 16-18 HvA D1-30  

- 10-10-2016 Onderwijsconferentie 13:30-17:30 rosarium  

Diederick, Marieke, Marit en Mike zullen aanwezig zijn.  

- 13-10-2016 Constitutieborrel Studentenraad(SR) rechtsgeleerdheid 20:30-22:00 

Deze constitutieborrel wordt besproken op de eerstvolgende plenaire vergadering.   

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorgenomen.  
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4. Vaststellen notulen 

De notulen zijn vastgesteld.   

5. Updates 

De updates zijn besproken.  

- Het Allocatiemodel houdt in dat geld de UvA binnen komt uit de overheid, dit geld wordt 

verdeeld over de faculteiten. De faculteit Geneeskunde krijgt geld direct van de staat, dus 

het allocatiemodel is niet van toepassing op de opleiding geneeskunde. Meer informatie 

over het model is te vinden op allocatie.uva.nl.  

- In Maastricht maken ze gebruik van peerpoint, waarbij een student betaald wordt om in de 

bibliotheek te gaan zitten en daar vragen van studenten te beantwoorden. Hiermee wordt 

gepoogd de drempel om hulp te vragen te verlagen.  

- Het is ons opgevallen dat de Medische Bibliotheek nu al vol zit met groepjes. Dit is onhandig 

als hier uiteindelijk 3 jaar Epicurus komt te zitten. Er wordt hier aan gewerkt door het AMC: 

op plein J komen extra plekken, de MB wordt verbouwd, de TBL ruimte kan worden ingezet 

en de SR hoopt het mogelijk te maken voor studenten om L0-lokalen te huren.   

6. Mededelingen en rondvraag 

- Marit heeft de opmerkingen over het voorgenomen besluit MD-PhD gemaild en Brenda zal 

deze over het onvoldoende coschap sturen aan het OTgen.  

- De studentenadministratie heeft doorgegeven half oktober alle 2e-jaars studenten in te 

schrijven. Het tentamen van blok 2.1 vindt plaats op 27 oktober, voor die tijd moeten alle 2e-

jaars studenten ingeschreven staan.  

- Volgende week zal een nieuwe nieuwsbrief opgehangen worden. Raadsleden kunnen 

onderwerpen die hier in moeten komen verwerken in een bestand op de drive. Brenda heeft 

voorgesteld om de nieuwsbrieven ook op te handen in de co-kamers. Hiervoor moet 

geïnventariseerd worden welke dit zijn en wat de codes van de kamers zijn.  

- Brenda vroeg zich af of er van de SR kamer openingstijden zijn, aangezien dat op het bordje 

naast de deur vermeld staat. Er zijn geen openingstijden, wel moeten studenten zich vrij 

voelen om contact op te nemen met de SR. In de nieuwsbrief zal de SR duidelijk blijven 

maken dat studenten vragen en problemen aan de Studentenraad kunnen voorleggen.    

- In de OER van Epicurus staat vermeld dat er minimaal 1 representatief oefententamen moet 

zijn voor ieder vak. Eventueel kan het hertentamen gebruikt worden als oefententamen. De 

opleidingscommissie(OC) en Gabor Linthorst zijn hier mee bezig. De SR zal controleren of dit 

ook daadwerkelijk geregeld wordt.  

- De SR zal de plannen vanuit de commissie diversiteit van de UvA en de gevolgen van de 

definitieve plannen in de gaten houden.  

- Marieke heeft Marit, Max en Brenda gevraagd om zich voor 14 oktober zelfstandig in te 

voeren voor het LMSO. Marieke zal hen de link voor de inschrijving sturen.  

- Het regulier overleg met Enneke Tuinhof zal bijgewoond worden door Manoek en Demi. 

Anne zal aanwezig zijn wanneer dit nodig is. Daarnaast probeert er iedere keer een co-

assistent aanwezig te zijn.  

- In de notulen van het OTgen moet door iedereen gekeken worden of alle uitspraken die het 

OTgen gedaan heeft juist verwoord zijn, deze is namelijk rechtsgeldig.  
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7. Vaststellen agenda 

Het punt ‘begroting’ wordt van de agenda verwijderd.   

8. Benoeming nieuwe decaan  

Gevraagd aan de leden van de raad is welke vragen er aan de kandidaat decaan gesteld moeten 

worden op het gesprek van 6 oktober. De volgende vragen zijn hiervoor aangedragen:  

1. Wat bent u van plan met het onderwijs in het AMC?  

2. Hoe ziet u de ideale communicatie met de SR?  

3. Wat is uw visie op de faculteit en zijn studieverenigingen? 

4. Wat zijn uw ideeën over het academische aspect van de opleiding? 

5. Hoe ziet u de band met de UvA? 

6. Wat bent u van plan aan patiëntenzorg te doen?  

7. Bent u als student op het AMC actief geweest?  

8. Wat is uw visie op onderzoek?  

9. Hoe ziet u de samenwerking met de VU?  

10. Wat wilt u doen om internationalisering te bevorderen?  

11. Ziet u het decaanschap als een nevenfunctie of als hoofdtaak van het 

voorzitterschap?  

12. Hoe lang wilt u op het AMC blijven werken? 

13. Heeft u grote plannen wat betreft het AMC?  

Daarnaast zal het DB overleggen met Remco Molenaar over eventuele vragen.  

9. PR-Promo  

De datum voor de broodjesactie moet opnieuw verzet worden. Hij zal nu plaats vinden op 13 

oktober. Hiervoor moeten verschillende dingen geregeld worden.  

- Een werkvergunning zal geregeld worden door Demi of Mike.  

- Er moeten 3 vragen bedacht worden om de studenten te stellen door Anne.  

- Er moeten inkopen worden gedaan. Demi zal hierover contact opnemen met Jade.  

Anne is naast het bedenken van 3 vragen verantwoordelijk voor de PR.  

Op 6 december zal de sinterklaasenquête afgenomen worden bij jaar 2 en 3. Van jaar 1 zal deze 

afgenomen worden in de eerste collegeweek van januari. Dit wordt op de volgende plenaire 
vergadering besproken.  

10. OTGEN  

De vergadering met het OTgen is geëvalueerd.  

- Volgende keer moeten we er op toezien dat we niet afdwalen van de onderwerpen.  

- Er moet op gelet worden dat enkel de woordvoerders en hun back-up aan het woord zijn. De 

raadsleden die geen woordvoerder zijn moeten extra nadenken voordat ze iets inbrengen.   

- De voorbereiding zal volgende keer meer gestructureerd verlopen. Er zullen 2 

voorbesprekingen gehouden worden en 1 nabespreking.  

- Maandag worden de EPIC computers besproken door de commissie master.  

- We willen zorgen dat actiepunten uit de OTGEN voor de volgende OTGEN afgehandeld zijn. 

Deze actiepunten zullen dikgedrukt in de actielijst vermeld worden.  
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11. Beleidsplan  

Het beleidsplan is besproken.  

12. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

13. Mededelingen en rondvraag 

- Elke twee maanden zal een gesprek met de studieadviseurs gepland worden. Er zal getracht 

worden dit na 17:00 te plannen, zodat er ook een lid van de commissie master aanwezig kan 

zijn. Manoek en Marieke zullen altijd aanwezig zijn bij deze besprekingen.  

14. Nieuwe agendapunten 

15. Einde vergadering 
Diederick sluit de vergadering om 22:05. 

 


