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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, 30 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  
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. SR realisatie 

10.  Brief begroting  

11.  Groepsevaluatie  

12.  Bestemming Vakancie 

13.  WVTTK 

14.  Mededelingen & rondvraag 

15.  Nieuwe agendapunten 

16.  Einde vergadering  

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:37. 

2. Post in/uit 

De Centrale Studentenraad(CSR) wil twee dossierhouders overleggen plannen. Een over het 

dossier duurzaamheid en een over het dossier studiesuccessupport. Bij het dossieroverleg over 
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het dossier duurzaamheid zal de Studentenraad (SR) niet aanwezig zijn. Bij het dossieroverleg 

over het studiesuccesrapport zullen Demi en Manoek aanwezig zijn.  

Verder zijn de volgende data de komende weken belangrijk.  

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

- 06-02-2017, 12:00-14:00; Ganglunch, Epsteinbar 

- 06-02-2017, 16:00-17:00; Kennismaking J.E. Kuijken(hoofd dienstencentrum), J0-213 

3. Doorlopen actielijst 

Er zijn enkele actiepunten besproken.  

- Het inscannen van de sinterklaas enquête is gelukt. Echter, de scanner kan niet goed 

verbinden en de resultaten kunnen daardoor niet afgelezen worden. 

- De SR ziet graag dat een mail gestuurd wordt naar de studenten die een dubbele bachelor 

doen met een aantal korte vragen over welke problemen ze ondervinden. Manoek zal 

hierover langs lopen bij Jan Hindrik Ravesloot.  

- De tweede pilot met verruimde openingstijden van de medische bibliotheek zal plaatsvinden 

in de week van 27 februari, omdat Epicurus studenten dan weer tentamens die niet 

samenvallen met Curius+ hebben. Evaluatie van de pilots zal daarna pas plaatsvinden.  

4. Vaststellen notulen 

De notulen zijn onveranderd vastgesteld.  

5. Updates 

De updates zijn door de raadsleden individueel doorgenomen. Naast de schriftelijke updates is 

een mondelinge update gedaan: Frans Hochstenbach(coördinator bachelorthesis) heeft een 

rectificatie op blackboard geplaatst, waarin duidelijk wordt dat de TBL sessie in de thesis week 

niet verplicht is.  

6. Mededelingen en rondvraag 

- Jan Hindrik heeft gezegd dat de vorige SR het plan met betrekking tot academische 

vaardigheden goedgekeurd heeft. Marieke heeft dit nagevraagd bij Jason. Dit blijkt niet het 

geval te zijn.   

- Afgelopen vrijdag heeft de SR een mail ontvangen waarin werkzaamheden in de buurt van 

plein J aangekondigd werden. Marieke heeft geantwoord. De SR zou graag zien dat 

dergelijke mededelingen in het vervolg eerder gedaan worden.  

7. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. Het agendapunt OER is vervangen door het agendapunt 

groepsevaluatie.  

8. OTgen 

Er is besloten welke agendapunten besproken zullen worden op de vergadering met het 

opleidingsteam geneeskunde(OTgen).  

Daarbij zijn enkele agendapunten die vorige plenaire vergadering zijn besproken van de lijst 

afgehaald: 

- Het onderwijs en examenreglement is nog niet naar de SR gestuurd. Daarom kan deze nog 
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niet besproken worden.  

- De studielast voor farmacologie in de bachelor blijkt hoger te zijn dan 1 EC. Mike heeft de 

opleidingscommissie(OC) en de examencommissie(EC) gemaild en wacht het antwoord af. 

Dit zal niet besproken worden tenzij er antwoord van het OC en het EC komt.    

- Het idee van een ombudsman is nogmaals voorgelegd aan Gabor Linthorst. Gabor heeft 

aangegeven dit toch niet nodig te vinden, omdat in de huidige organisatie al mensen 

aanwezig zijn die de wens kan vervullen.  

- De pilot met de e-learning SPSS is nog niet geregeld. Het is niet duidelijk waar het plan op 

stuk loopt, waardoor het ook niet duidelijk is wat eventueel op de vergadering met het 

OTgen kan worden besproken.  

 
De volgende agendapunten zullen wel besproken worden op de vergadering met het OTgen.  

- Er is een farmacologie toetsprogramma van de Nederlandse Federatie van Universitair 

Medische Centra(NFU) voor de master beschikbaar. Paul van Trotsenburg ziet dit graag 

ingevoerd worden in de master. De SR is het hiermee eens. Er is geen coördinator voor 

aangesteld, dit zullen Paul van Trotsenburg en Glen Dumont samen oppakken. Er moet een 

pilot gaan lopen van maart tot september. Per september zullen gevolgen verbonden zijn 

aan het niet halen van de toets. De pilot is nog niet gecommuniceerd naar studenten. 

Daarnaast zullen de resultaten van de pilot niet representatief zijn wanneer studenten zich 

er bewust van zijn dat er geen consequenties aan het niet halen van de toets verbonden zijn. 

Het is bovendien niet duidelijk of het in de OER gezet kan worden. Brenda zal woordvoerder 

zijn voor dit agendapunt.  

- Het plan met betrekking tot academische vaardigheden moet nogmaals besproken worden, 

aangezien de vorige SR deze nog niet heeft goedgekeurd.  

- De OVV-1 herkansing van Epicurus zal besproken worden bij de vergadering met het OTgen. 

Er zijn verschillende argumenten besproken. Diederick zal volgende week bij Maas Jan 

Heineman langs gaan om de argumenten te bespreken.  

9. SR realisatie 

De SR heeft 1500 euro vrij te besteden omdat het overgebleven is. Marit heeft gevraagd naar 

ideeën om dit geld uit te geven. Er is voorgesteld het geld uit te geven aan een promotiefilmpje 

voor de SR, een tosti apparaat, een computer en/of bureaustoelen.  

10. Brief begroting  

De brief over de begroting is besproken en taalkundig aangepast.  

11. Groepsevaluatie  

Vastgesteld moet worden hoe de persoonlijke evaluatie besproken zal worden. Er zijn 

verschillende opties aangedragen. Mike zal aan een groepstrainer vragen hoe een 

evaluatiesessie er uit zou zien. Hoe geëvalueerd zal worden, zal volgende PV besloten worden.  
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12. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

13. Mededelingen en rondvraag 

- De SR zou uit eten gaan met de Raad van Advies. Diederick zal twee data voorstellen en 

rondsturen om tussen te kiezen.  

- De mail met eisen aan collegezaal 1 zal vanavond verzonden worden door Marieke en Demi.  

- Voor de master enquête is gebleken dat sommige studenten geen link in de mail hebben 

ontvangen. Daarom is een algemene link gemaakt die komende donderdag door de SR 

gepubliceerd zal worden.  

- Mike heeft een link ontvangen naar de volledige vragenlijst voor het Belbin. Deze zal eind 

februari door de raadsleden ingevuld worden.   

- De SR zal beginnen na te denken over het inwerktraject van de volgende studentenraad.  

- Mike heeft de raadsleden verzocht de dossiers zorgvuldig bij te houden, zodat de overdracht 

soepel zal verlopen.  

14. Nieuwe agendapunten 

Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.  

15. Einde vergadering 
Diederick sluit de vergadering om 20:19. 

 


