Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
(020) 56 68 666
studentenraad@amc.uva. nl
studentenraad.nl/amc

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 28 november 2016
Aanwezige Anne Wermelink, Demi Dorrepaal, Diederick Jan van Doorn, Ilse Griffioen, Manoek Spitzers,
raadsleden Marieke Kap, Marit Schonewille, Mike Keizer, Brenda Fokkink en Max de Vries.
Afwezig
Gast
Notulist
Merijn Kuit

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

1. Opening
Diederick opent de vergadering om 18:32.
2. Post in/uit
Allereerst heeft Marieke de afspraken voor de komende twee weken toegelicht.
- 30-11 16:30 Studenten stethoscoopgesprek, 16:30, M. de Visserszaal
- 30-11 18:00 Constitutieborrel Mozaïek
- 30-11 20:00 Constitutieborrel FEB, Café de Havelaar
- 08-12 16:00 Vergadering met OTMI
Daarnaast is er een mail geweest waarin verteld werd dat er binnenkort veranderingen zullen
plaatsvinden op plein J. Er is daarnaast een uitnodiging ontvangen voor een brainstormsessie
over verbeteringen van de collegezalen.
Jan Hindrik Ravesloot heeft een mail aan de Studentenraad(SR) gestuurd met daarin de
mededeling dat hij blauw zal stemmen in het referendum van de commissie democratisering en
decentralisering. Wat het doel van deze mededeling was is onduidelijk. Diederick zal dit
navragen.
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3. Doorlopen actielijst
- Brenda heeft antwoord ontvangen op haar mail aan Paul Krediet over de onduidelijkheid
rondom de e-learning SPSS. Dhr J.E. Seppen(coördinator wetenschappelijke stage) heeft de
mail beantwoord en gezegd dat er aan gewerkt wordt. De SR zal op de hoogte gehouden
worden.
4. Vaststellen notulen
De notulen van 21 november 2016 zijn vastgesteld.
5. Updates
De updates zijn door de raadsleden individueel doorgenomen. De update met betrekking tot het
allocatiemodel behoefde nadere toelichting.
Het allocatiemodel houdt in dat er geld van de overheid naar de UvA gaat. Dit geld wordt
verdeeld over de faculteiten. Hoeveel geld de verschillende faculteiten krijgen is afhankelijk van
het aantal studenten, promovendi en andere factoren. Tot op heden is de faculteit geneeskunde
niet opgenomen geweest in het allocatiemodel. Dit in verband met het feit dat de faculteit
gelden direct van de overheid ontvangt. Uit een overleg met Frida van den Maagdenberg is
gebleken dat de faculteit er financieel sterk op vooruit zou gaan wanneer wij opgenomen zouden
worden in het allocatiemodel. De SR zal dit verder onderzoeken.
6. Mededelingen en rondvraag
- Mike heeft geprobeerd een datum te vinden om de Belbin team roles TAQT training in te
plannen. Momenteel is vooral gezocht op maandagen. Mogelijk zal deze training pas in
januari gaan plaatsvinden.
- Brenda heeft overleg gehad met betrekking tot de afgevaardigden voor het Landelijk Overleg
CoAssistenten(LOCA). Hier zullen een coassistent uit de SR, een coassistent uit de CoRaad en
de masterassessor aanwezig zijn.
7. Vaststellen agenda
De agenda is onveranderd vastgesteld.
8. Brief begroting
De brief is besproken en inhoudelijk onveranderd gebleven. Grammaticaal zijn enkele wijzigingen
aangebracht. Na deze wijzigingen is de brief goedgekeurd.
9. Internationalisering
Mogelijkheden tot internationalisering zijn niet meegenomen bij de ontwikkeling van Epicurus.
Ina ten Have(beleidsmedewerker internationalisering) heeft aangegeven dat in het curriculum
geen mogelijkheid is om naar het buitenland te gaan. Zij zegt dat deze mogelijkheid er wel zou
zijn wanneer het blok inleidend keuzeonderwijs, dat 4 weken duurt, in wordt gekort naar 2
weken. Het blok inleidend keuzeonderwijs is een blok van 4 weken, gelijkend op KWM in
Curius+, dat dus met name ingaat op wetenschappelijke vaardigheden. De SR vindt dat de
doelstelling internationalisering niet ten koste moet gaan van de doelstelling wetenschappelijke
vaardigheden. De data waarop buitenlandse semesters beginnen zijn daarbij onduidelijk en
variabel, waardoor dit geen oplossing voor het probleem is. De coco zal overleggen over
eventuele andere plannen. Zodra er meer bekend is over de startdata van de buitenlandse
stages zal het agendapunt opnieuw besproken worden.
10. Voorinvesteringen
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Medische Informatiekunde heeft aangegeven de voorinvesteringen te willen besteden aan
internationalisering en/of verbetering van het toetsbeleid.
- Wat onder internationalisering valt is onduidelijk. Daarbij zullen niet alle studenten naar het
buitenland gaan gedurende de studie. Daarom vindt de SR het niet vanzelfsprekend dat de
voorinvesteringen hieraan besteed zullen worden.
- De SR heeft gesteld dat verbetering van het toetsbeleid voor alle studenten nut heeft en
belangrijk is.
Hierover zal per e-mail een onofficieel advies gestuurd worden aan het instituut onderwijs en
opleiding(IOO), die het uiteindelijke plan zullen ontwikkelen. Zodra de uiteindelijke plannen
ontwikkeld zijn zal de SR nog een officiële adviesbrief sturen.
Ook de voorinvesteringen van de master geneeskunde zijn besproken. Diederick zal bij Jan
Hindrik Ravesloot navragen of extra geld vanuit de voorinvesteringe n het uitzetten van een pilot
van de e-learning SPSS zou kunnen versnellen. De SR ziet graag een deel van de
voorinvesteringen naar de e-learning SPSS gaan mits er geen plan komt voor de bachelor
geneeskunde.
11. Meerjarenplan
In de jaarplannen en beleidsplannen van studentenraden zijn de afgelopen jaren weinig
vernieuwende punten aangedragen. Daarom heeft Mike voorgesteld een meerjarenplan te
schrijven. Hiervoor zouden allereerst de jaarverslagen en jaarplannen geanalyseerd moeten
worden. Vervolgens zal een plan geschreven worden voor de toekomst. Op die manier zouden
raden in het vervolg een beter beeld krijgen van wat al geprobeerd is en wat nog tot de
mogelijkheden behoort. Het kan beschouwd worden als een gestructureerd overdrachtsbestand.
Een deel van de SR ziet het nut niet geheel in van een dergelijk bestand, aangezien er al
overdrachtsbestanden bestaan van de afgelopen jaren. Mike heeft aangegeven deze
overdrachtsbestanden graag gebundeld te zien, opdat er per onderwerp een duidelijk overzicht
ontstaat.
De SR heeft geconcludeerd dat in elk geval de analyserende fase doorlopen zal worden. Daarna
zal de inhoud van het uiteindelijke bestand besproken worden.
12. WVTTK
Er is verder niets ter tafel gekomen.
13. Mededelingen en rondvraag
- Afgelopen week heeft het OTMI aangegeven dat ze liever niet hebben dat Ilse bij de
nabesprekingen van de blokken aanwezig is. Dit is aan haar doorgegeven via Philip van
Damme (bachelorassessor MI). Bij geneeskunde is er bij dergelijke besprekingen altijd een lid
van de SR aanwezig. Daarom heeft Diederick een mail gestuurd, waarin hij duidelijk heeft
gemaakt dat Ilse aanwezig dient te zijn en dat de manier waarop dit gecommuniceerd was
niet gewaardeerd werd. Als reactie hierop is een vergadermoment gepland op donderdag,
waarbij Ilse en Diederick in gesprek zullen gaan met het OTMI.
- Diederick heeft de verschillende commissies herinnerd aan de mogelijkheid agendapunten
aan te dragen wanneer zij daar behoefte aan hebben.
14. Nieuwe agendapunten

Pagina 3 van 4

Notulen plenaire vergadering, 28 november 2016

s tudentenraad.nl/amc
a mc@s tudentenraad.nl

Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
15. Einde vergadering
Diederick sluit de vergadering om 20:43.
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