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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 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. Nieuwe decaan 

9. Wet versterking bestuurskracht 

10. Broodjesactie  

11. Begroting 

12. Beleidsplan 

13. Sinterklaas enquête 

14. WVTTK 

15. Mededelingen & rondvraag 

16. Nieuwe agendapunten 

17. Einde vergadering  

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:46. 

2. Post in/uit 

- 13-10 Constitutieborrel rechtsgeleerdheid 20:30-22:00 

Brenda, Marieke en Ilse gaan sowieso. Zij zullen nadenken over een cadeau.  

- 18-10 Constitutieborrel MFAS 

Marieke regelt een cadeau.  

- 19-10 Constitutieborrel FNWI 17:00-20:00 

- 19-10 Wissel LV IMFSA 19:30 (met afsluitende borrel) 
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- De film over de alliantie is te vinden in de email van de Studentenraad(SR).  

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen.  

4. Vaststellen notulen 

De notulen van de OTgen-SR vergadering van 28 september en van de plenaire vergadering van 4 

oktober zijn goedgekeurd.   

5. Updates 

De updates zijn besproken.  

6. Mededelingen en rondvraag 

- Ilse, Anne en Demi zullen na de plenaire vergadering in gesprek over het CDW overleg. 

- Manoek heeft Mike gevraagd contact op te nemen met studenten die een dubbele bachelor 

of het honours programma doen.  

- Manoek heeft gemeld dat een aantal studenten uit het tweede jaar bericht heeft gekregen 

van de onderwijsadministratie dat ze te weinig punten hebben volgens SIS. Wanneer deze 

zelfde studenten de overgangsregeling bekijken zouden zij het studiejaar wel gehaald 

moeten hebben. De studenten zullen hierover individueel naar de studieadviseurs moeten. 

Mocht het probleem blijven bestaan, dan kan de SR hier eventueel bij helpen.  

- Afgelopen weekend heeft Manoek een student-lid van de planningsgroep van het 

keuzeonderwijs Epicurus gesproken. Zij vertelde dat ze niet zeker wist hoe het er voor stond 

met de ontwikkeling van dit onderwijs. Mike heeft hierover een overleg gehad met Gabor 

Linthorst. Het keuzeonderwijs van Epicurus zal plaatsvinden in het tweede jaar en is nog in 

ontwikkeling. Als dit student-lid hier meer over wil weten kan zij hierover zelf contact 

opnemen met de voorzitter van de planningsgroep.  

- Manoek heeft de Coco verzocht de overleggen eerder te plannen.  

- Het regulier overleg met Enneke Tuinhof(hoofd dienstencentrum) is in gang gezet.  

- Blended learning is het principe dat uren die een student thuis maakt, bijvoorbeeld door een 

e-learning te maken, ook tellen als contacturen. De vraag of blended learning ingevoerd kan 

worden op de UvA speelt op de meeste faculteiten. Daarom is aan de SR gevraagd wat zij 

hiervan weten en of zij hier van op de hoogte gebracht willen worden. Marieke zal deze mail 

beantwoorden.  

7. Vaststellen agenda 

De agenda is onveranderd vastgesteld.  

8. Nieuwe decaan 

De Studentenraad heeft adviesrecht met betrekking tot de aanstelling van de nieuwe decaan. 

Om een vertekening van de beoordeling van de kandidaat decaan te voorkomen is eerst het 

gehele kennismakingsgesprek besproken alvorens zijn naam bekend is gemaakt. Bij deze 

bekendmaking heeft Merijn de kamer verlaten.  

Bij het vormen van het advies hebben verschillende overwegingen een rol gespeeld. Het 

dagelijks bestuur van de Studentenraad had over het algemeen een zeer goede indruk van de 

kandidaat decaan. De kandidaat decaan heeft laten blijken dat hij geschikt denkt te zijn voor de 

functie en dat hij daarnaast van toegevoegde waarde zal zijn in de VU alliantie, onder andere 

door zijn ervaring met reorganisaties. In het gesprek met de kandidaat decaan is naar voren 
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gekomen dat met de komst van de alliantie prodecanen aangesteld zullen worden. Dit is een 

tussenpersoon bij wie de Studentenraad terecht zal kunnen met vraagstukken van praktische 

aard. Hij of zij zal bepaalde decaan taken op zich namen, omdat het totaal aantal bestuursleden 

bij een fusie af zal nemen terwijl de taken gelijk blijven. De SR ziet dit niet graag, omdat er een 

extra schakel in het directe contact met de Raad van Bestuur(RvB) ontstaat voor de 

studentenraad aangezien de prodecaan niet in de RvB zit. Dit struikelpunt betreffende de 

alliantie zal dan ook vermeld worden in de adviesbrief aan de Raad van Toezicht (RvT).  

De raad heeft, na zorgvuldige overweging van het kennismakingsgesprek en de bekendmaking 

van de naam van de kandidaat decaan, besloten om positief te adviseren. 

9. Wet versterking bestuurskracht 

Momenteel neemt de SR sollicitaties af van de studentleden van de opleidingscommissie(OC), 

samen met een OC-lid. Volgens de wet bestuurskracht moet per faculteit gekozen worden of er 

verkiezingen voor het OC zullen plaatsvinden. Binnen het OC is nog niet overlegd over dit 

vraagstuk. Zij zullen waarschijnlijk tegen verkiezingen besluiten.  

De SR heeft besloten tegen verkiezingen te zijn. De SR is verkozen om de mening van de 

studenten te vertegenwoordigen. Dit is dan ook wat gedaan wordt door aanwezig te zijn bij de 

sollicitaties voor het OC.  

Het OC zou meer bekendheid moeten krijgen. Zij moeten hier echter zelf werk van maken, de SR 

staat hier los van.  

10. Broodjesactie 

Anne heeft de broodjes besteld, ze kunnen woensdagavond worden opgehaald rond 18:00. 

Marieke en Brenda doen boodschappen op woensdag om 18:30. Max zal de broodjes en de 

boodschappen ophalen met de auto om 19:00.  

Mike, Marieke, Diederick en Ilse zullen helpen met smeren. Marit komt daarnaast vanaf 10 uur 

helpen met Merijn van 9 uur tot 10 uur. Iedereen die komt helpen zal een broodmes en een 

snijplank mee nemen. De SR zal het 121e bestuur der MFAS vragen of er in de Epsteinbar 

gesmeerd mag worden. 

Anne neemt de promotie via Facebook op zich.  

Er is overlegd over de vragen die gesteld zullen worden bij de broodjesactie. Hierbij is het 

grootste doel het behalen van naamsbekendheid van de SR.  

- Voorgesteld is om de alliantie in de vragen te verwerken. Omdat het onderwijs hier nog niet 

aan toe is en er momenteel alleen gepraat wordt over een bestuurlijke fusie, zal hierover 

geen vraag gesteld worden.  

- Combineer de naam met de functie.  

- Wat doet de SR? Wie zitten in de SR?  

- Als jij in de SR zat, wat zou je nu willen veranderen?  

- De vragen van vorig jaar kunnen ook gebruikt worden ter inspiratie.  

11. Begroting 

Aan het DB is gevraagd advies te geven over de facultaire begroting. Echter, hierin zijn alleen 

inkomsten vanuit de UvA en het rijk vermeld. De uitgaven zullen op de facultaire begroting niet 

worden gedefinieerd. In de woordelijke begroting zijn alle adviezen van de SR, waaronder extra 

financiering voor plein J en verruiming van studieplekken, opgenomen. De SR heeft besloten 
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onthouding te stemmen, wegens gebrek aan informatie. Het dagelijks bestuur zal hier een 

adviesbrief over schrijven.  

Uitgaven zullen wel vermeld worden in de AMC begroting. De SR heeft instemmingsrecht over 

deze begroting. Zodra deze bekend is zullen inkomsten voor de universiteit vergeleken worden 

met de facultaire begroting.  

12. Beleidsplan 

De opmerkingen die door de Raad van Advies gemaakt zijn zullen door het schrijfteam verwerkt. 

Daarnaast is de lay-out van het beleidsplan besproken. Er is besloten om het beleidsplan in te 

delen in commissies: CoMa, CoCo, CoMI en overstijgend.  

Het schrijfteam zal een inleiding per hoofdstuk schrijven.  

De opmaak van het beleidsplan is goedgekeurd.  

13. Sinterklaas enquête  

De Sinterklaas enquête moet nog langs Tobias Boerboom. Hij zal de enquête verwerken. Voor de 

PV van 24-10 moeten de vragen van de Sinterklaas enquête worden beoordeeld.  

Anne en Mike zullen kijken naar het tijdspad.  

14. WVTTK 

Er is niets verder ter tafel gekomen.  

15. Mededelingen en rondvraag 

- Mike en Diederick zullen een mail sturen met een overzicht van het beleidsplan en de 

deadlines, en wat iedereen moet doen.  

- De SR vergadert niet in de kerstvakantie.  

16. Nieuwe agendapunten 

17. Einde vergadering 

Diederick sluit de vergadering om 21:30.  

 


