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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, 23 januari 2017 
 

Aanwezige 
raadsleden 

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

Afwezig Demi Dorrepaal  
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. OTGEN 

9. Dubbele Bachelor 

10.  Brief internationalisering  
11. Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht 

12. OVV-1 Herkansingsmoment  

13. Ombudsman 

14. WVTTK 

15. Mededelingen & rondvraag 

16. Nieuwe agendapunten 

17. Einde vergadering  

 

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:33 

2. Post in/uit 

- Job van Wijlick (voorzitter MFAS) heeft gevraagd of de SR mee wil doen aan de Marcel Levi 

Challenge. Als raadsleden hier aan mee willen doen of vragen hebben kunnen ze contact 

opnemen met Job.  
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- De Almanakcommissie van de MFAS heeft gevraagd of de SR een bijdrage wil schrijven. Dit 

stukje zal geschreven worden door Diederick, Marit en Manoek voor de deadline van 16 

februari. 

- 24-01-2017: Concept challenge, Fonteijnzaal, 16:00-20:00 

- 25-01-2017: Uitslag resultaten commissie D&D, CREA, 13:00-14:30 

- 25-01-2017: Nieuwjaarsborrel CSR, CREA, 18:00-20:30 

- 02-02-2017: OTMI, J1B-121, 16:00-17:00 

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen.  

4. Vaststellen notulen 

De notulen zijn onveranderd vastgesteld.  

5. Updates 

De updates zijn door de raadsleden individueel doorgenomen.  

6. Mededelingen en rondvraag 

- Afgelopen donderdag is bij een college van het thesisonderwijs verteld dat er, op initiatief 

van de Studentenraad(SR), een verplichte TBL sessie plaatsvindt in de thesis  week. Gezien dit 

niet op initiatief van de SR is geweest en binnen de huidige OER niet mogelijk is, wordt deze 

mededeling teruggetrokken. Op facebook is al gepubliceerd dat de informatie onjuist was.  

- Marieke heeft vernomen dat de vorige studentenraad al goedkeuring heeft verleend over de 

plannen voor academische vaardigheden. Zij zal dit controleren bij het dagelijks bestuur van 

de SR ‘15-‘16.  

- Vandaag hebben 2 sollicitaties van de master assessor plaatsgevonden. Morgen zullen er nog 

2 plaatsvinden. Volgende week wordt de nieuwe assessor aangenomen.  

- De master enquête is vandaag verstuurd. Deze is waarschijnlijk niet bij alle coassistenten 

aangekomen. Brenda zal nagaan waar dit aan ligt en het oplossen. De enquête zal 3 weken 

open staan en iedere week zal een herinnering worden verzonden. Verder zal de SR de 

enquête promoten via facebook, op zowel aanstaande donderdag als donderdag 9 februari.  

- Bij het voorzittersoverleg heeft de Centrale Studentenraad gevraagd alle uitgaande brieven 

te verzamelen. De SR zal controleren of ze hiertoe gerechtigd zijn. Als ze gerechtigd zijn, dan 

zullen de brieven gepubliceerd worden.   

7. Vaststellen agenda  

De agenda is onveranderd vastgesteld.  

8. OTGEN 

De eerstvolgende vergadering met het opleidingsteam geneeskunde(OTgen) zal pl aatsvinden op 

15 februari. Jan Hindrik Ravesloot kan hierbij misschien niet aanwezig zijn. De SR zou graag een 

vergadering tegemoet zien waarbij alle leden van het OTgen aanwezig zijn en zal daarom een 

meer geschikte datum proberen te vinden.  

Daarnaast zijn potentiële agendapunten besproken.  

- Manoek heeft vernomen dat de studie geaccrediteerd zal worden voor Amerika, zodat 
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studenten geen apart certificaat meer hoeven te halen wanneer zij in Amerika willen gaan 

werken. De SR zal navragen wat de status hiervan is in een rondvraag.  

- Het plan met betrekking tot academische vaardigheden van Jan Hindrik Ravesloot zal 

besproken worden. Marieke zal dit agendapunt voor de volgende plenaire vergadering (PV) 

uitwerken.  

- Het onderwijs en examenreglement zal deze week binnen komen. Dit kan eventueel een 

agendapunt worden en zal verder uitgewerkt worden door Mike.  

- Farmacologie en farmacotherapie behelst 1 studiepunt. 1 studiepunt is gelijk aan 28 studie -

uren. De jaarvertegenwoordigingen hebben berekend dat er 44 studie-uren aan besteed 

wordt. Anne en Mike zullen samen dit potentiële agendapunt uitwerken voor de 

eerstvolgende PV. Dan zal besloten worden of dit besproken wordt met het OTgen.  

Morgen zal met Jan Hindrik Ravesloot het vervolg rondom de e-learning statistiek besproken 

worden. Afhankelijk van zijn antwoord zal dit ook besproken worden op het OTgen.  

De agendapunten worden voor de volgende PV uitgewerkt door de betreffende personen.  

9. Dubbele Bachelor 

Manoek is langs geweest bij Jan Hindrik om na te vragen wat de vervolgstap is met betrekking 

tot problemen die de dubbele bachelor studenten ondervinden. Jan Hindrik zou graag een 

werkgroep zien om feiten en getallen te verzamelen. De SR ziet liever dat een mail gestuurd 

wordt naar de studenten die een dubbele bachelor doen met een aantal korte vragen over welke 

problemen ze ondervinden. Als Jan Hindrik hier niet mee instemt, dan zal de SR een 

klankbordgroep voorstellen.   

10. Brief internationalisering  

De brief over internationalisering is taalkundig aangepast en inhoudelijk onveranderd gebleven.  

11. Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht 

Marian Mens (secretaris Raad van Bestuur) heeft goedkeuring gevraagd voor verlenging van de 

termijn van Alexander Rinnooy Kan als voorzitter van de Raad van Toezicht. De SR heeft officieel 

geen adviesrecht, maar Jet Bussemaker (minister van onderwijs, cultuur en wetenschap) ziet 

graag dat de medezeggenschap instemt met verlenging van termijnen van bestuurlijke organen. 

De SR ziet geen problemen in de herbenoeming van Alexander Rinnooy Kans als voorzitter van 

de Raad van Toezicht van het AMC. 

12. OVV-1 Herkansingsmoment  

De herkansing van OVV-1 vindt momenteel plaats in de kerstvakantie. De SR vindt dat de 

herkansing in de kerstvakantie moet blijven plaatsvinden. Argumenten hiervoor zijn:  

- De studielast wordt meer gespreid 

- De herkansing vindt dichter op de eerste kans plaats  

- Het eerste tentamen van het eerste jaar is voor veel studenten wennen, waardoor dit 

tentamen vaak niet gehaald wordt. Dit is niet een kwestie van onwil van de student. Het 

argument dat de student minder graag zou willen herkansen in de zomervakantie dan in de 
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kerstvakantie en daarom harder zal werken om niet te hoeven herkansen, vindt de SR 

daarom niet valide.  

Volgende PV zal dit agendapunt nogmaals besproken worden. Dan zullen heldere argumenten 

worden aangedragen en zal de sinterklaas enquête meegenomen worden in de argumentatie.  

13. Ombudsman 

Een paar maanden geleden is het idee aangedragen om een ombudsman aan te stellen. Dit is 

een persoon waar studenten bij terecht kunnen met problemen. Het is een soort studieadviseur, 

die dichter bij de student komt te staan. Deze kan studenten begeleiden in eventuele procedures 

en met ervaringen. Gabor Linthorst heeft het idee ook aangedragen, omdat veel eerstejaars 

studenten tegen problemen aanlopen tijdens hun stages.  

De vraag waar de studentenraad mee zit is of de ombudsman bij zou dragen aan het huidige 

systeem. In de sinterklaas enquête is een vraag verwerkt over de vraag naar een ombudsman. 

Wanneer de resultaten van de sinterklaas enquête bekend zijn, dan zal dit agendapunt nogmaals 

besproken worden.  

14. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

15. Mededelingen en rondvraag 

- Anne gaat morgen proberen de sint enquête in te scannen, waarna deze verwerkt kunnen 

worden.  

- Ilse heeft het vluchtelingendossier vanuit de centrale studentenraad op zich genomen. 

Volgende week maandag vindt hier een overleg over plaats, waar zij niet bij aanwezig is. Zij 

zal MIKpunt vragen om wel bij het overleg aanwezig te zijn.  

- Brenda heeft het twee weken geleden gehad over de onkostenvergoeding voor 

coassistenten met Albert Kok. Hij zou met een plan komen, dit plan is echter nooit 

ontvangen. Brenda heeft een herinneringsmail gestuurd.  

16. Nieuwe agendapunten 

Eventueel zal het agendapunt ombudsman opnieuw besproken worden.   

17. Einde vergadering 

Diederick beëindigt de vergadering om 20:15. 

 


