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

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 27 februari 2017
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.
12.
13.
14.

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

1. Opening
Diederick opent de vergadering om 18:30.
2. Post in/uit
Er zijn verschillende mails binnengekomen in de afgelopen periode.
- Er is een mail ontvangen met de vraag om hulp bij de tweede ronde van de decentrale
selectie. Brenda en Max hebben aangegeven hierbij te willen helpen. Zij zullen Francis
hierover mailen.
- Er is een mail binnengekomen van een studente over de reiskostenvergoeding in de master.
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

Momenteel krijgen sommige studenten, met name degene die zonder OV -recht tijdens de
SAS lang in de periferie zitten, veel minder vergoeding dan de hoeveelheid reiskosten die zij
maken. De mail van de studente is hier het perfecte voorbeeld van. Max zal een antwoord
naar de studente sturen.
- De onderwijs en examenregelingen(OER’en) zijn binnen. Deze zijn te vinden op de drive en
op de g-schijf. Per commissie zal een plan gemaakt worden voor het doornemen van de
bestanden. Bij de volgende plenaire vergadering zal het doel van het doornemen besproken
worden.
- Jim Determeijer gaat een reis maken om te onderzoeken hoe betrokken studenten op
andere universiteiten zijn. De SR krijgt de ruimte om hem vragen te laten onderzoeken.
Tijdens deze plenaire vergadering zijn twee vragen geopperd:
o Hoe is internationalisering op andere universiteiten geregeld?
o Hoe regelen ze curriculumherzieningen op andere universiteiten?
Doorlopen actielijst
De actielijst is doorlopen. Hierbij is het actiepunt ‘Pilot medische bibliotheek’ verder toegelicht.
Er wordt momenteel een pilot gehouden waarbij de medische bibliotheek in tentamenweken
van Epicurus verruimde openingstijden hanteert. De verruimde openingstijden zullen via
facebook worden vermeld.
Vaststellen notulen
De notulen zijn vastgesteld.
Updates
De updates zijn besproken.
Mededelingen en rondvraag
- Ilse Blomberg heeft de CoCo geïnformeerd over haar ideeën rondom de sollicitatieprocedure
voor bachelor assessor. Zij wil in maart de vacature opstellen. Eind april zal de deadline voor
aanmelding zijn. In mei zullen de sollicitaties plaatsvinden, waarna in juni/juli het
inwerktraject zal plaatsvinden. Demi, Manoek gaan hier met Jan Hindrik Ravesloot mee aan
de slag.
- De studentendelegaties voor de bachelor heraccreditatie zijn bijna geheel geregeld. Alleen
van jaar 1 zijn nog enkele studenten nodig. Voor de master moeten de studentendelegaties
nog gezocht worden.
- Er moeten stoelen getest worden voor de vernieuwing van de collegezalen. Demi, Marieke,
Manoek en Mike zullen dit oppakken.
- Er moet een stukje geschreven worden voor de Emphasis met als the ma ‘Switch’. Diederick
zal hier een stukje voor schrijven over Epicurus en Demi over de collegezalen.
- De notitieboekjes zijn besteld en worden op 8 maart verzonden.
Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
Jaarplan
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9.

10.

11.
12.

13.
14.

De commissies hebben het jaarplan los van elkaar bekeken. Zij hebben per commissie een
inschatting gemaakt van welke doelen behaald zijn en welke nog werk behoeven.
Sinterklaas enquête
De resultaten van de sinterklaas enquête zijn geanalyseerd. Anne zal kijken wat het beste format
is en zal dit volgende PV aankaarten en bespreken. Daarna zullen de personen die de resultaten
nu hebben uitgeschreven ze verwerken in dit format.
Promotie SR
Er zijn verschillende punten besproken met betrekking tot de promotie van de studentenraad:
- Op 28 januari is er ruimte om op plein J promotiemateriaal voor de SR uit te delen. Manoek,
Diederick, Anne en Marieke zullen hierbij helpen.
- Diederick zal een collegepraatje houden bij alle cohorten geneeskunde en medische
informatiekunde.
- Ilse zal MIKpunt vragen om de verkiezingen onder de aandacht te brengen via de
maandelijkse nieuwsbrief van MIKpunt.
- Marit heeft uitgezocht wat er gedaan moet worden voor het oprichten van een eigen partij.
Hiervoor moeten 5 handtekeningen verzameld worden en een naam worden bedacht.
Vervolgens moet de partij zich aanmelden bij de UvA.
- Op 8 maart is er een informatieavond in de Epsteinbar waarbij de SR aan geïnteresseerden
zal uitleggen wat de SR doet en wat de verschillende functies zijn. Diederick zal hier spreken.
Anne zal een facebook event aanmaken ter promotie. Daarnaast zal Manoek een Pub Quiz
voorbereiden aan de hand van al bestaande vragen van partij MFAS.
- Morgen zal een mail geschreven worden ter promotie van de algemene
studentenraadsverkiezingen. De SR zal de onderwijsadministratie vragen om deze rond te
sturen.
- De SR was van plan om een promotiefilmpje te laten maken door het audiovisueel centrum.
Dit kan echter niet op tijd af zijn. Naar aanleiding hiervan heeft de SR besloten geen
promotiefilmpje te maken, maar het idee over te dragen aan de volgende studentenraad.
WVTTK
Er is verder niets ter tafel gekomen.
Mededelingen en rondvraag
- De sinterklaasenquête voor de master Medische Informatiekunde is ingevuld door 9
personen. Hierdoor kunnen misschien geen waardevolle conclusies getrokken worden. De
CoMI gaat een inschatting maken van de waarde van de enquête en eventueel opvallende
waarden onder de aandacht maken. Zij zullen een inschatting maken van de noodzaak de
resultaten te analyseren.
Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
Einde vergadering
Diederick sluit de vergadering om 20:40.
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