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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, 22 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. Marcel Levi challenge  

9. Bestuursreglement 

10.  Internationalisering 

11.  Gesprek Maas Jan 

12.  Speeddaten plan van aanpak 

13.  WVTTK 

14.  Mededelingen & rondvraag 

15.  Nieuwe agendapunten 

16.  Einde vergadering  

 

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 19:00. 

2. Post in/uit 

De volgende evenementen vinden de komende weken plaats.  

- 23-05-2017; Bijeenkomst over de verbetering van dienstverlening, planetarium  
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- 23-05-2017; ASVA presentatie: de Amsterdamse student in 2022, 15:30-17:00  

- 23-05-2017; Speeddaten raad, vanaf 18:30  

- 31-05-2017; UvA onderwijsdag, 12:00-18:00  

Daarnaast is een mail binnen gekomen met de vraag of alle aanpassingen aan de OER’en goed 

zijn doorgekomen. Voor aankomende woensdag moet de SR reactie geven op de OER’en van de 

studie geneeskunde. Voor aankomende vrijdag moet reactie gegeven worden op de OER’en van 
medische informatiekunde. 

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen.  

4. Vaststellen notulen 

De notulen van 15 mei 2017 zijn vastgesteld.  

5. Updates 

De updates zijn door de raadsleden individueel doorgenomen. Er is een enkele update nader 

toegelicht: er gaan geruchten de ronde dat er gediscrimineerd is bij de stationstoets onderdeel 

SEH. De SR zal navragen wat de specifieke situatie is geweest en hier zo nodig werk van maken.  

6. Mededelingen en rondvraag 

- Er komt een nieuwe proefopstelling met collegezaal stoelen. Hiervoor moet opnieuw 

promotie plaatsvinden op facebook.  

- Afgelopen week is besproken dat de SR geen promotie wilde doen voor het maken van foto’s 

gericht op diversiteit van de universiteit. Inmiddels is de oproep voor studenten aangepast. 

Volgende week dinsdag zal een fotoshoot plaatsvinden waar alle studenten aan mee kunnen 

doen. Anne zal hiervoor promotie doen op facebook.  

De SR zal in een van de volgende vergaderingen de vakantieperiode bespreken.  

7. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld.  

8. Marcel Levi challenge  

De SR is gevraagd geld te doneren aan de Marcel Levi challenge, in ruil voor bekendheid van de 

Studentenraad. Aangezien de verkiezingstijd inmiddels voorbij is en de SR geen extra bekendheid 

behoeft onder promovendi en andere bezoekers van het evenement, heeft de SR besloten geen 

geld te doneren.   

9. Bestuursreglement 

In het bestuursreglement van het AMC staat vermeld: ‘Indien voor bezetting van een zetel in een 

kiesdistrict geen kandidaat is of geen kandidaat voor benoeming in aanmerking wenst te komen, 

wordt de zetel toegekend aan de lijst in het andere kiesdistrict die na toekenning van deze zetel 

het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel heeft.’.  

Hieruit maakt de SR op dat er 4 coassistenten in de SR mogen zitten. Hier is men tot op heden 

niet vanuit gegaan. Daarom zijn er al gesprekken geweest over het aannemen van een 

raadsassistent. De huidige raad zal het reglement niet met terugwerkende kracht aanpassen op 

basis van eerdere overleggen over de raad assistent.  
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10. Internationalisering 

De SR heeft een plan van aanpak vastgesteld met betrekking tot een Engelstalig keuzevak.  

- Het dagelijks bestuur zal de wens van een Engelstalig keuzevak meenemen in de 

eerstvolgende bespreking met Maas Jan Heineman.  

- Vanavond zal aan Ed van Bavel een mail gestuurd worden, waarin de wens tot een 

Engelstalig keuzevak duidelijk gemaakt wordt.  

- Marit en Manoek zullen alvast een adviesbrief schrijven, opdat deze bij negatief antwoord 

direct verstuurd kan worden.  

11. Gesprek Maas Jan 

De volgende agendapunten zullen besproken worden met Maas Jan:  

- Mental health 

- Keuzeonderwijs 

- Sinterklaas enquete master en MI 

- Bestuursreglement  

- Plein J  

12. Speeddaten plan van aanpak 

Het speeddaten met de nieuwe raadsleden zal hetzelfde georganiseerd worden als afgelopen 

jaar. Er zal begonnen worden met een plenaire sessie, waarin uitleg gegeven wordt over het 

inwerktraject, de DB verkiezingen en de sollicitatiecommissie. Daarna zal het speeddaten buiten 

plaatsvinden.  De boodschappen worden gedaan door Mike.  

Mike zal voor morgen contact opnemen met Sofie over het speeddaten van morgen. Daarnaast 

zal een mail gestuurd worden naar de kandidatenlijst van partij MFAS over het 

bestuursreglement.  

Manoek is er niet bij, Ilse en Mike gaan vroeg weg. Anne zal misschien toch wel aanwezig zijn.  

13. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

14. Mededelingen en rondvraag 

Anne gaat beginnen aan de laatste nieuwsbrief van het jaar. Deze wordt gepubliceerd in juni. De 

raadsleden zijn gevraagd om suggesties voor onderwerpen te doen.  

15. Nieuwe agendapunten 

Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.  

16. Einde vergadering 
Diederick beëindigt de vergadering om 20:27.  

 


