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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, 14 november 2016 
 

Aanwezige 
raadsleden 

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

Afwezig Manoek Spitzers 

Gast Pieter Pekelharing (commissie democratisering en decentralisering), Lydia Schonewille (Raad van 
Advies), Frank Bijvank (Raad van Advies), Daan Zilver (Raad van Advies) 

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. OTGEN na bespreken 

9. Commissie D&D 

10. Financiën  

11. Na bespreken JPP 

12. RvA  

13. WVTTK 

14. Mededelingen & rondvraag 

15. Nieuwe agendapunten 

16. Einde vergadering  

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:38. 

2. Post in/uit 

- 17 en 18 november: NVMO, 17: 10:00 tot 18: 16:15 

- 8 december: uit eten met de RvB 

- De regels en richtlijnen zijn veranderd, Marieke zal deze nog aan de Studentenraad(SR) 

doorsturen.  

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen.  
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4. Vaststellen notulen 

De notulen zijn vastgesteld.  

5. Updates 

De updates zijn door de raadsleden individueel doorgenomen.  

6. Mededelingen en rondvraag 

- Pepijn Bakker (student-lid opleidingscommissie) zal plaatsnemen bij de sollicitatie voor 

student-lid van de opleidingscommissie bachelor geneeskunde. De raadsleden die hierbij 

niet direct betrokken zijn, zullen de gang van zaken bijhouden via schriftelijke updates.  

- Mike zal in de komende weken evaluatiegesprekken gaan houden met de raadsleden.  

- Komende week zal er een oefententamen van Epicurus online geplaatst worden.  

7. Vaststellen agenda 

Om 19:00 zal er een lid van de commissie democratisering en decentralisering (commissie D&D) 

te gast zijn. Daarom zal het agendapunt commissie D&D om 19:00 plaatsvinden, ook wanneer 

hiervoor wijzigingen van de volgorde nodig zijn.  

8. OTgen nabespreken 

De SR heeft de vergadering met het opleidingsteam geneeskunde(OTgen) geëvalueerd. Er zijn 

hierbij enkele verbeterpunten aangedragen. De SR zal vanaf heden de vergaderstukken met de 

agenda mee sturen naar de raadsleden van het OTgen. Op die manier kunnen zij zich 

voorbereiden op de aangedragen punten. Daarnaast zal de voorzitter van de vergadering aan het 

eind van ieder agendapunt een korte samenvatting geven.  

9. Commissie D&D 

Pieter Pekelharing van de commissie democratisering en decentralisering (commissie D&D) heeft 

allereerst het referendum en de oorsprong ervan toegelicht. In 2015 werd het Maagdenhuis 

bezet door studenten van de UvA, wegens grote ontevredenheid over de fusie met de VU en 

andere bestuurlijke kwesties. Na onderhandelingen tussen studenten en bestuur is besloten een 

mandaat op te stellen, waar onder andere in stond dat er een referendum moest komen. Bij dit 

referendum moesten alle studenten en werknemers van de UvA hun mening kunnen laten 

horen. Het referendum zal plaatsvinden van 23 november tot en met 11 december. Over de 

ideeën voor verbetering die zijn geopperd door de commissie D&D zal tijdens het referendum 

gestemd worden. Deze ideeën zijn als volgt:  

- De brede senaat invoeren, waarin alle geledingen gerepresenteerd zullen zijn om 

gezamenlijk te adviseren over het langetermijnbeleid van de UvA. Zij zullen samen een 

universitaire ‘publieke opinie’ ontwikkelen, zodat een bredere basis ontstaat voor het 

beleid dat door bestuursorganen wordt bepaald.   

- Het charter ontwikkelen, waarin de kernwaarden van de universiteit voor de komende 

jaren bepaald worden. Aan de hand hiervan zal de senaat handelen.  

- Verandering van het bestuursprincipe, waarbij meer zeggenschap en autonomie wordt 

gegeven aan studenten en medewerkers. Hiervoor zijn 4 opties geopperd, die terug te 

lezen zijn in het rapport van de commissie D&D.  

Aan de SR is gevraagd om het referendum te promoten onder studenten van de faculteit 

geneeskunde. Na de toelichting van Pieter heeft de SR de ruimte gekregen om vragen te stellen. 

Hieruit zijn de volgende punten ter sprake gekomen:  
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- Op het referendum zullen de meeste vragen gesteld worden in ‘ja of nee’ vorm. Er zal 

dus gevraagd worden of er een senaat moet komen, of er een charter moet komen. 

Daarnaast wordt de keuze van bestuursprincipe aan de doelgroep voorgelegd. Op de site 

van de commissie D&D is een model van de vragen die tijdens het referendum gesteld 

zullen worden te vinden.  

- Er is volgens de commissie D&D een nieuw orgaan nodig om de taak van senaat op zich 

te nemen, omdat de huidige medezeggenschap al genoeg te doen heeft. Hen vragen zich 

bezig te houden met principiële discussies over lange termijn beleid en waarden is niet 

mogelijk.  

- Het nieuwe orgaan mag geen beleidsvormend orgaan worden, maar zal opiniërend 

ingestoken worden.  

- Het is mogelijk dat uit het referendum komt dat men graag een senaat ziet, maar geen 

charter. In dit geval zal het nieuwe orgaan veel gaan lijken op een al bestaand orgaan. De 

huidige senaat vindt dat hun adviezen momenteel door het college van bestuur naast 

zich neergelegd worden.  

- De commissie D&D rekent er op dat aanmeldingen voor senaatsleden vanzelf zullen 

binnenkomen wanneer er publiciteit voor komt.  

- De uitslag van het referendum zal per faculteit en per afdeling geëvalueerd worden. Als 

de faculteit geneeskunde geen verandering vraagt, maar andere faculteiten wel, dan 

zullen de veranderingen hoogstwaarschijnlijk niet doorgevoerd worden in het AMC.  

- Het referendum is niet bindend.  

Na het vertrek van Pieter heeft de SR gediscussieerd over de beste manier van promotie. Er is 

besloten de commissie D&D te vragen een collegepraatje te houden. Daarnaast zal de SR een 

bericht op facebook te plaatsen. De SR zal geen voorkeur uitspreken. Wel zal kort toegelicht 

worden welke verschillende bestuursprincipes ter stemming staan. 

10. Financiën 

Marit heeft toegelicht wat de stappen zijn bij het maken van uitgaven namens de SR. Op de drive 

in de map begroting 16-17 staat het bedrag dat voor een bepaalde uitgave is in begroot. 

Wanneer besloten is wat er gekocht moet worden en waar, stellen de raadsleden de 

penningmeester, Marit, op de hoogte van de uitgave. Is het bedrag groter dan het gestelde 

budget, dan moet hiervoor toestemming worden gevraagd. De gehele SR moet instemmen met 

uitgaven boven de 50 euro. Tot slot moet een declaratieformulier ingevuld worden. Deze is in de 

kast in de SR-kamer te vinden. In het geval van grote bedragen kan de pinpas van de SR gebruikt 

worden.  

11. RvA 

De aanwezige leden van de Raad van Advies hebben zich voorgesteld.  

12. Na bespreken jaarplan en jaarplan presentatie 

De SR heeft het proces rondom het jaarplan(JP) en de jaarplan presentatie(JPP) geëvalueerd, om 

de volgende SR goed te kunnen adviseren. De volgende conclusies zijn getrokken: 

- Er is veel tijd verloren gegaan door het verschuiven van deadlines. Daarom zal de huidige 

SR voor de volgende studentenraad een datum plannen voor de JPP en adviseren het 
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jaarplan op 1 september af te hebben. Op die manier zal de volgende SR al vroeg 

moeten werken aan het jaarplan en hun ideeën moeten ontwikkelen.  

- De SR zal adviseren om het schrijfteam te laten bestaan uit mensen die goed kunnen 

schrijven en dat leuk vinden. Hiermee wordt niet specifiek geadviseerd om leden van de 

verschillende commissies te selecteren. 

- In de zomervakantie van 2017 wordt ieder jaar een week gereserveerd als inwerkperiode 

voor de nieuwe raad, om hen zo goed mogelijk te begeleiden en te informeren. Deze 

week vindt normaal gesproken aan het eind van de vakantie plaats, echter zal deze dit 

jaar aan het begin gepland worden. Op die manier zal de nieuwe studentenraad sneller 

inzicht verwerven in de huidige dossiers en de gang van zaken.  

- De locatie van de JPP, namelijk plein J, was niet ideaal. De mensen die achteraan 

stonden, konden het helaas niet horen. Daarnaast gingen aanwezigen na de presentatie 

direct naar huis, in plaats van mee te gaan naar de Epsteinbar. Waarschijnlijk droeg het 

feit dat er 30 minuten op plein J overbrugd moesten worden daaraan bij.  

- Het draaiboek moet in zijn geheel met de gehele SR van tevoren doorgesproken worden, 

om eventuele haperingen er gezamenlijk uit te halen. Bij de JPP hebben meer dan 4 

mensen gesproken. Dit werd door de sommige leden van de SR als chaotisch ervaren, 

door anderen als leuke afwisseling. 

13. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

14. Mededelingen en rondvraag 

- Voor het afscheid van Marcel Levi zal de SR met de MFAS en de IFMSA een cadeau 

regelen.  

15. Nieuwe agendapunten 

Er zijn geen nieuwe agendapunten ingediend.  

16. Einde vergadering 

De vergadering is afgesloten om 21:11.  


