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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, 15 mei 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. Plein J 

9. Vacature raadsassistent en huishoudelijk reglement  

10.  Allocatiemodel brief +uitleg  

11.  Collegezaal 1 

12.  WVTTK 

13.  Mededelingen & rondvraag 

14.  Nieuwe agendapunten 

15.  Einde vergadering  

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:35. 

2. Post in/uit 

De volgende evenementen vinden de komende weken plaats.  

- 18-05-2017: CvB uurtje, 13:00-14:00, plein J 

Mike, Anne, Marieke en Diederick zijn er bij.  

- 23-05-2017: ASVA presentatie: De Amsterdamse student in 2022, 15:30-17:30  
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- 23-05-2017: Speeddaten raad, 18:30  

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen.  

4. Vaststellen notulen 

De notulen zijn vastgesteld.  

5. Updates 

De updates zijn schriftelijk doorgenomen en besproken.  

6. Mededelingen en rondvraag 

- Gabor Linthorst heeft aangegeven niet tevreden te zijn met de lage opkomst bij het GKLO 

onderwijs van jaar 2. Hij heeft naar aanleiding hiervan de oefententamens van blackboard 

gehaald en aangegeven de tentamens van vorig jaar niet beschikbaar te stellen aan de MFAS.  

- Voor de bespreking met het opleidingsteam geneeskunde(OTgen) en voor de toekomstige 

studentenraad zal Manoek een overzicht maken van goede en slechte kanten van het 

nieuwe curriculum.  

- De jaarlijkse evaluaties van de verschillende masteronderdelen worden vanaf heden 

gepubliceerd op blackboard.  

- Brenda zal enkele aanpassingen doen aan de master enquête en deze vervolgens op de G-

schijf plaatsen.  

- Dinsdag 23 mei zal Speeddaten met de nieuwe raad over de nieuwe functies plaatsvinden op 

plein J. VCMS heeft een borrel in de Epsteinbar, waar de SR en de kandidatenlijst naar toe 

kunnen gaan na het speeddaten. Anne komt misschien het eerste deel van de avond.  

- Remco Molenaar zat in de werkgroep voor de vernieuwing van de hoofdingang van het AMC. 

Hij zal niet meer plaatsnemen in deze werkgroep, Marit zal hem vervangen.  

- Annabel Wildschut van de centrale studentenraad heeft gevraagd of een raadslid plaats wil 

nemen in de commissie functiebeperking. Deze commissie gaat zich met name ontfermen 

over de toegankelijkheid van gebouwen voor studenten met een handicap, maar ook over 

studenten met dyslexie en andere functiebeperkingen. Diederick zal vragen of zij de agenda 

voor de vergaderingen op kan sturen. Indien er voor het AMC relevante onderwerpen 

besproken worden, zal een raadslid aanwezig zijn.  

7. Vaststellen agenda 

De agenda is onveranderd vastgesteld.   

8. Plein J 

De brief over de verbouwing van plein J, waarin wordt aangekaart dat er, op de vloer na, geen 

veranderingen hebben plaatsgevonden aan het plein, is besproken en aangepast.  

9. Vacature raadsassistent en huishoudelijk reglement  

Mike heeft met de kandidaten voor de nieuwe studentenraad vergaderd over de vacature van 

raadsassistent. De kandidatenlijst heeft daarbij duidelijk gemaakt dat zij, op basis van een ruim 

2/3 meerderheid van de stemmen, de raadsassistent graag stemrecht zouden geven. De 
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raadsassistent mag zich aanmelden voor functies van het DB. Formeel is het niet mogelijk om 

een bachelorplek door een raadsassistent uit de master te laten opvullen.  

De studentenraad heeft besloten om na bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen een 

vacature online te plaatsen voor de raadsassistent. Dit zal op aanstaande woensdag, 17 mei zijn. 

De nieuwe studentenraad zal vervolgens een sollicitatiecommissie samenstellen.  

Voor de start van volgend studiejaar moet het huishoudelijk reglement aangepast worden 

alvorens een raadsassistent in dienst gesteld kan worden. Welke aanpassingen gedaan zullen 

worden moet nog besproken worden op een volgende vergadering. In ieder geval zullen de 

sollicitaties naar de studentenraad gestuurd worden. Daarnaast zal gesproken worden over ‘de 

(aspirant) studentenraad’ in de wijziging.  

10. Allocatiemodel brief + uitleg  

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 brief over het allocatiemodel die de SR wil sturen aan het CvB van de UvA, met betrekking tot  

de aanspraak van de faculteit geneeskunde hierop, is inhoudelijk en grammaticaal 

gecontroleerd. Daarbij zijn verscheidene suggesties gemaakt ter verbetering van de brief. Mike 

zal deze suggesties verwerken en de brief laten controleren door het F&C.   

11. Collegezaal 1  

De definitieve collegezaal indeling is getoond. Deze heeft geen TBL mogelijkheid. Wel is de 

capaciteit verhoogd door gebruik van balkons. De SR staat positief tegenover de schetsen. Voor 

aankomend studiejaar zal de verbouwing van de collegezaal af zijn.  

12. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

13. Mededelingen en rondvraag 

Er waren geen mededelingen of rondvragen.  

14. Nieuwe agendapunten 

Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.  

15. Einde vergadering 
Diederick beëindigt de vergadering om 21:05.  

 

 


