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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, 17 januari 2017 
 

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 Merijn Kuit 
Gast  
Notulist Marieke Kap 

 

Agenda 
1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Updates 

6. Mededelingen & rondvraag 

7. Vaststellen agenda 

8. Internationalisering 

9. Collegezaal 

10. Pauze 

11. OTGEN 

12. Verkiezingen 

13.  WVTTK 

14.  Mededelingen & rondvraag 

15.  Nieuwe agendapunten 

16.  Einde vergadering  

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 19:07. 

2. Post in/uit 

De belangrijke mails zijn besproken. 

In de komende week zijn de volgende gebeurtenissen gepland: 

- 18-01-2017: Assessoren nieuwjaarsborrel, La Folie, 19:30-22:00 

- 19-01-2017: Coördinatorenoverleg Bachelor, L2-242, 15:30-17:30 
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- 25-01-2017: CSR nieuwjaarsborrel, CREA, 18:00-20:30 

Er is besloten dat Marit de dossierhouder verkiezingen wordt. 

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen.  

4. Vaststellen notulen 

De notulen zijn vastgesteld.  

5. Updates 

De updates zijn besproken. Hierbij zijn de volgende punten verder toegelicht:  

- Marieke maakt een afspraak met Tobias Boerboom om het heraccreditatie traject te 

doorlopen. 

6. Mededelingen en rondvraag 

- De JVT’s (jaarvertegenwoordigingen) vinden dat de Rode draad Farmacologie en 

Farmacotherapie te veel studielast voor het aantal EC’s beslaat. Zij hebben hier een 

berekening op gedaan en kwamen erachter dat er nu 44 uur studielast is voor één EC. Eén EC 

beslaat echter maar 28 uur. De JVT’s hebben dit nu aan de Studentenraad (SR) gemeld. 

Diederick besluit om dit punt toe te voegen aan de agenda na punt 12. 

7. Vaststellen agenda 

Het agendapunt Farmacologie en Farmacotherapie wordt aan de agenda toegevoegd na punt 12, 

verkiezingen. 

8. Internationalisering 

De tekst van de brief over internationalisering is besproken. De SR wil de brief deels herschrijve n 

en meer nadruk leggen op het doel van internationalisering. De volgende suggesties zijn gedaan:  

- Het creëren van een student met een breed spectrum aan ervaringen. Dit op zowel 

cultureel als taalkundig gebied. 

- Internationalisering helpt je als persoon te definiëren. 

- Internationalisering zorgt voor een hoger academisch taalniveau. 

- Het is dan wel een middel, maar het is toch belangrijk om in aanraking te komen met de 

internationale academische wereld. Het helpt de student met het opbouwen van een 

breed internationaal netwerk. 

- Ook CV-technisch is internationalisering een grote aanwinst. 

Verder is er besloten dat we het volgende PV over de stijl van de brief gaan hebben.  

9. Collegezaal 

Demi heeft gisteren overleg gehad over de verbouwingen van de collegezalen. Zoals het er nu 

voor staat wordt collegezaal 1 in juni en juli 2017 verbouwd. Verder heeft Demi de rede van de 

denktank toegelicht: 

- In de NSE (Nationale Studenten Enquête) scoort faciliteiten al jaren erg laag, ook loopt 

dit elk jaar nog verder terug. Dit is zorgwekkend en moet verbeterd worden.  

- Met het oog op Epicurus moet de bezetting van de collegezalen beter. Nu zijn er te 

weinig plekken en moeten studenten vaak op de trappetjes in de gangpaden zitten. 
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- De samenwerking met de HvA. Profiteren van de faciliteiten en nadenken wat er voor 

beide partijen nog nodig is.  

- Uit didactisch oogpunt, de onderwijsvorm/leervorm is anders in Epicurus. 

Verder moet de SR voor 1 februari 2017 een plan van eisen opstellen. Dit moet de SR uit het 

oogpunt van de student doen. Verder moeten we bepalen of we het er mee eens zijn of de 

capaciteit wordt vergroot. Hier zijn we het allemaal mee eens.   

Dit is het plan van eisen: 

1) Stoelen moeten duurzaam zijn, zodat ze ook altijd gerepareerd kunnen worden als dit 

nodig is. 

2) Tafeltjes moeten weggeklapt kunnen worden. 

3) Er moeten stopcontacten bij elke stoel/om elke stoel komen. 

4) Er moet de mogelijkheid tot het streamen van een college in een andere collegezaal zijn. 

Wij vinden echter niet dat dit standaard onderwijs moet worden. 

5) De collegezaal moet goed geïsoleerd zijn voor geluiden van buitenaf.  

6) De akoestiek van de collegezaal moet verbeterd worden. Het college moet ook achterin 

goed te volgen zijn en de docent moet voor aan geen last hebben van geroezemoes. 

7) De schoolborden moeten worden vervangen door bijvoorbeeld tablets om op te 

tekenen. Zo kunnen de tekeningen ook achterin de collegezaal goed gezien worden.  

8) Verbetering van de microfoons 

9) De WiFi capaciteit moet voldoende zijn en de WiFi moet overal goed bereikbaar zijn.  

10) Het klimaat in de collegezaal zou vanuit de collegezaal zelf te bedienen moeten zijn.  

11) Bij opnames van colleges moet de pointer nog te volgen zijn.  

12) Er moet rekening met patiënten bedden worden gehouden. De deuren moeten groot 

genoeg zijn. 

10. OTGEN  

De OTGEN notulen zijn goedgekeurd. 

11. Verkiezingen 

De verkiezingen voor de nieuwe studenten raadsleden zijn 10 t/m 17 mei. De CSR (centrale 

studentenraad) heeft dit jaar besloten dat de verkiezingstermijn over het weekend wordt heen 

getrokken, zodat studenten meer tijd hebben om na te denken over wat ze gaan stemmen. Mike 

lijkt het een goed idee om wat meer algemene promotie voor de SR te doen. Voorbeelden zijn:  

a. Het maken van een korte film over wat de SR nou allemaal doet. Mike gaat vragen aan 

de communicatieafdeling of ze daarbij kunnen helpen en vragen hoeveel het kost.  

b. Het sturen een algemene mail naar alle studentgerelateerde instanties om hen alvast op 

de hoogte te stellen van de verkiezingen.  

c. Het organiseren van een informatieavond in de Epsteinbar. 

d. Een van de vergaderingen van de SR wordt bestempeld als ‘open’  

Marit gaat een update van de realisatie maken, zodat we weten hoeveel geld we precies over 

hebben voor deze promotieacties. 
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Mike heeft UvAsociaal gemaild of ze mee willen doen aan de verkiezingen, hij wil verder ook bij 

de centrale partijen peilen of ze hier een partij willen opzetten.  

12. Farmacologie 

De JVT’s vinden dat de Rode draad farmacologie en farmacotherapie te veel studielast voor het 

aantal EC’s beslaat. Zij hebben hier een berekening op gedaan en kwamen erachter dat er nu 44 

uur studielast is voor één EC. Eén EC beslaat echter maar 28 uur. De JVT’s hebben dit nu aan de 

Studentenraad gemeld. Mike gaat aan de CSR vragen of dit überhaupt mag. Verder gaan we dit 

aankaarten bij de OC en EC om te kijken wat zij hiervan vinden. 

13. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

14. Mededelingen en rondvraag 

Er zijn geen mededelingen en rondvragen. 

15. Evaluatie PV 

De PV is geëvalueerd. 

16. Nieuwe agendapunten 

De brief internationalisering wordt verder besproken.  

17. Einde vergadering 
Diederick sluit de vergadering om 21:00.  


