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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, 8 mei 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. Plein J 

10.  Uniforme jaarindeling  

11.  Nominaal regeling MFAS 

12.  OC-vacatures  

13.  Rol CSR-afgevaardigde  

14.  Model OER 

15.  WVTTK 

16.  Mededelingen & rondvraag 

17.  Nieuwe agendapunten 

18.  Einde vergadering  

 

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:34. 

2. Post in/uit 
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Marieke heeft de binnengekomen post besproken. Hieruit kwamen de volgende punten naar 

voren:  

- De brief over mental health die vorige vergadering is besproken, is verzonden.  

- De SR heeft twee brieven ontvangen van de opleidingscommissie, waarvan een over de 

kwaliteit van de nabesprekingen en een over de uitbreiding van de OC van 8 naar 10 leden.  

- De SR heeft een brief ontvangen van de centrale studentenraad over het feit dat de CSR de 

rol van de raad van toezicht onduidelijk vindt.  

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen. Enkele actiepunten zijn nader toegelicht.  

- Brenda zal deze week het CRU benaderen.  

- Marit en Manoek zullen vandaag bespreken wanneer zij een gesprek over de promotie van 

internationalisering kunnen inplannen.   

4. Vaststellen notulen 

De notulen van 1 mei 2017 zijn vastgesteld.  

5. Updates 

De updates zijn schriftelijk overgedragen. De volgende updates zijn nader toegelicht:  

- Het AMC heeft gedurende lange tijd een claim uit staan met betrekking tot huisvesting bij de 

UvA. De commissie Onderzoek, Financiën en Huisvesting bracht in juni 2016 de 

eindrapportage 'bouwen aan wetenschap' uit, waarin de aanbeveling werd gedaan dat de 

faculteit geneeskunde opgenomen zou worden in het allocatiemodel. In het huidige 

allocatiemodel is deze aanbeveling niet opgenomen.  

- De decanen van de verschillende faculteiten van de UvA schrijven periodiek een 

onderwijsvisie ten behoeve van de onderwijsvisie van de UvA. Deze is al geschreven over 

Epicurus. Gezien deze al bestaande onderwijsvisie van Epicurus, kiest Hans Romijn er nu voor 

om geen visie te schrijven.  

- De beoordeling van de model OER moet de SR voor 30 mei inleveren bij de CSR.  

- Het OTgen wil de farmacologietoets zo snel mogelijk en uiterlijk per september formatief 

invoeren. Vanaf het jaar daarop zal deze meetellen voor 1 studiepunt. Dit studiepunt wordt 

waarschijnlijk afgenomen van het MPV-onderwijs jaar 3, dat momenteel 4 EC telt.  

- Het Slotervaart ziekenhuis heeft geen gynaecologie en kinderafdeling meer. Ter vervanging 

van de vervallen coschapplekken zijn voor verschillende coschappen vervangende plekken 

gecreëerd, die soms twee weken later beginnen. Dit heeft de vakantie van enkele studenten 

weggenomen. 1 Student heeft aangegeven dat ze dit als een probleem ervaart. Het is echter 

niet mogelijk voor het AMC om een andere vervangende plek te vinden. Daarom zal 

studente aangeraden worden zelf contact op te nemen met de opleider van de betreffende 

afdeling.   

6. Mededelingen en rondvraag 

- Een tentamen van Epicurus, RA1, had een slagingspercentage van 54%. Hierover hebben 

Epicurus studenten hun ontevredenheid geuit. Zij willen mogelijk een protestactie beginnen, 
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bestaande uit onder andere een boycot van colleges en een petitie tegen het 

opleidingsteam. De SR gaat Gabor Linthorst hierover inlichten en proberen het proces in 

goede banen te leiden. Mike heeft daarnaast aan de jaarvertegenwoordiging duidelijk 

gemaakt dat ze bij de SR terecht kunnen als er een structureel probleem optreedt.  

- Job van Wijlick heeft op verzoek van de Studentenraad de plannen van de MFAS omtrent de 

nominaal regeling duidelijk proberen te maken. Een bespreking van zijn plannen is 

toegevoegd aan de agenda na het agendapunt ‘Plein J’.  

- De SR zal tijdens de verkiezingsweek op facebook een mededeling plaatsen, waarin 

studenten zullen worden aangespoord om te stemmen.  

7. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld met toevoeging van het agendapunt ‘Verzoek MFAS nominaal regeling’ 

en ‘Uniforme jaarindeling’.  

8. OTGEN 

De agendapunten die bij de vergadering van 1 mei 2017 zijn aangedragen zijn toegewezen aan 

onderstaande woordvoerders.  

- Farmacotherapie toets – Brenda  

- Notitie ziekteverzuim– Brenda  

- Beoordelingsboekje – Marit  

- Wachttijd – Max  

Alleen de bespreking van de wachttijd is nader toegelicht. Bij dit agendapunt zullen de plannen 

omtrent het inkorten van de wachttijd nagevraagd worden. Als er geen oplossing is uitgedacht, 

dan zal gevraagd worden naar mogelijke oplossingen.  

9. Plein J 

De op- en aanmerkingen op de ongevraagde adviesbrief met betrekking tot de verbouwing van 

plein J zijn besproken en verwerkt.  

10. Uniformere jaarindeling  

De opmerkingen op de brief van de centrale studentenraad die afgelopen vergadering zijn 

gedaan, zijn niet verzonden aan de CSR. De SR besluit alsnog de opmerkingen te versturen en de 

brief dan voorwaardelijk te ondertekenen. Daarnaast zal telefonisch contact gezocht worden om 

de opmerkingen te verduidelijken en excuses aan te bieden voor de vertraging.  

11. Nominaal regeling MFAS 

De SR heeft Job van Wijlick, voorzitter van de MFAS gevraagd hoe zij de uitzondering op de 

nominaal regeling voor zich zien. Zij zijn van mening dat deze voor elke functie van het bestuur 

van de MFAS zou moeten gelden. Zij vinden echter niet dat deze zou moeten gelden voor de SR, 

de assessoren of andere verenigingen, omdat dit betaalde functies zijn. Job zal een lijst toesturen 

van andere faculteiten waar een dergelijke regeling al werkzaam is.  

De SR heeft de regeling besproken en gediscussieerd over mogelijke uitzonderingen. Daaruit is 

geconcludeerd dat er wel degelijk redenen kunnen zijn voor een uitzonderingsregeling voor 
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andere studenten die ook veel extra curriculaire, studie gerelateerde bezigheden hebben. 

Echter, de SR zal het huidige plan niet actief steunen. Als er overkoepelende, concrete plannen 

op papier gezet worden, dan zal de SR deze plannen opnieuw beoordelen. Dit zal als mededeling 

genoemd worden op het OTgen.   

12. OC-vacatures  

Er zullen vacatures uitgezet worden voor de opleidingscommissie(OC). De SR heeft tijdens 

eerdere vergaderingen besproken dat functies in principe niet automatisch verlengd worden. De 

functies van de opleidingscommissie en de examencommissie(EC) zullen op verzoek van leden 

van het OC en het EC en in overleg met de voorzitters wel verlengd worden voor de periode van 

een jaar.  

13. Rol CSR-afgevaardigde  

Tijdens het voorzittersoverleg met de verschillende facultaire studentenraden is naar voren 

gekomen dat de rol van de CSR-afgevaardigde onduidelijk is. Aan de verschillende facultaire 

studentenraden is gevraagd of zij voor zichzelf de rol van afgevaardigde willen definiëren.  

De SR heeft gesteld dat een dergelijke bespreking, waarin de rol van afgevaardigde wordt 

vastgesteld, in het bijzijn van de afgevaardigden moet gebeuren.  

Door de Studentenraad besproken wat de functie van CSR-afgevaardigde zou moeten 

betekenen. Deze persoon zou het AMC moeten vertegenwoordigen in discussies. Daarnaast kan 

hij/zij eventueel de eigen mening op de tweede plaats vermelden. Ook is hij/zij de ogen en oren 

van de facultaire studentenraad op centraal niveau. Bovendien denkt de SR dat het goed is als de 

afgevaardigde aanwezig is bij het voorzittersoverleg in plaats van de vicevoorzitter. 

Diederick zal de mening van de SR uitdragen bij het volgende voorzittersoverleg.  

14. Model OER 

De model OER’en zijn besproken. Hieruit zijn enkele punten als opvallend gemarkeerd, 

waaronder de 8-8-4 weken structuur die wordt besproken in punt 3.1.2. De SR zal aan de CSR 

doorgeven dat het opvallend is dat er een adviesbrief over de rigiditeit van de 8-8-4 structuur is 

geschreven, waarna deze nog wel vermeld staat in de model OER.   

Daarnaast is punt 4.2.1 besproken, waarin vermeld staat dat studenten die niet ingeschreven 

staan voor een master, geen mastertentamens mogen doen. Dit staat niet eenduidig vermeld en 

vond de SR daarom opvallend.  

De SR zal de CSR mailen over punt 3.1.2, en daarnaast Hanneke Lips mailen met het bericht geen 

verdere opmerkingen te hebben.  

15. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

16. Mededelingen en rondvraag 

- Op 22 mei is Marit mogelijk afwezig vanwege nachtdienst.  

- De toets kwaliteit commissie(TKC) vraagt een student een rol te vervullen met betrekking tot 

de kwaliteitstoetsing van tentamens. Deze functie zal voor de bachelor ongeveer 8 uur in 

beslag nemen. Voor de master zal de functie hoogstwaarschijnlijk minder tijd in beslag 
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nemen, omdat hier maar een beperkt aantal toetsen voor bestaat. Het EC student-lid zal 

deze functie naast zijn gebruikelijke werkzaamheden moeten oppakken. Het salaris blijft 

echter hetzelfde. De SR zal vragen of extra geld ter beschikking gesteld kan worden voor de 

functie van student-lid EC wegens deze extra werkzaamheden.  

17. Nieuwe agendapunten 

Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.  

18. Einde vergadering 
Diederick sluit de vergadering om 21:25.  

 


