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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 29 mei 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
OV onkostenvergoeding
Inwerkboek
Vakantieperiode
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

1. Opening
Diederick opent de vergadering om 18:32.
2. Post in/uit
Het concept van de kritische zelfreflectie van de opleiding is door de SR ontvangen. Komende
dinsdag zal deze besproken worden. Marieke heeft de andere raadsleden aangerade n de tijd te
nemen voor de beoordeling van dit document, omdat het een groot bestand is.
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

De CSR heeft een brief gestuurd over de procedure omtrent het benoemen van de decaan,
waarin zij duidelijk maken dat alle faculteiten inspraak moeten hebben in de
sollicitatieprocedure.
Op 31 mei 2017 zal de UvA onderwijsdag plaatsvinden van 12:00 tot 18:00.
Doorlopen actielijst
Van de volgende actiepunten is de stand van zaken verder toegelicht:
- Pilot verruimde openingstijden medische bibliotheek: Deze zal dit studiejaar niet meer plaats
kunnen vinden, omdat Epicurus studenten niet meer los van Curius+ studenten
tentamenweek hebben.
- Manoek zal na zijn tentamens beginnen aan een lijst met goede - en verbeterpunten van
Epicurus.
- Voor de volgende vergadering zullen Marit en Manoek de eerste opzet voor de brief over het
Engelstalig keuzevak schrijven.
Vaststellen notulen
De notulen van 22 mei 2017 zijn vastgesteld.
Updates
De updates zijn door de raadsleden individueel schriftelijk doorgenomen.
Mededelingen en rondvraag
- Afgelopen week heeft de Studentenraad(SR) besloten geen geld te doneren aan de Marcel
Levi Challenge. Rien de Vos heeft in vervolg hierop de SR gevraagd om een campagne te
organiseren waardoor de student bijdraagt aan de AMC young talent foundation. Mike heeft
voorgesteld om het ‘Marcel Levi’ biertje in te voeren in de Epsteinbar, waarbij een speciaal
biertje iets duurder gemaakt wordt voor het goede doel. Sophie Noordzij (commissaris
Epsteinbar MFAS) vindt dit een goed idee en zal dit gaan overleggen met het MFAS bestuur.
- Manoek heeft aangegeven de studiegids van de master niet overzichtelijk te vinden. Hij zal
een voorstel voor verbetering sturen aan de CoMa. Merijn zal eventueel kijken of zij dit
voorstel kan verwerken bij de onderwijsadministratie.
- Sofie heeft ervoor gekozen in de SR te komen als masterlid, en hierbij enkele
bachelordossiers te beheren.
- De junior coschappen beginnen over twee weken, waardoor Manoek mogelijk afwezig is bij
enkele plenaire vergaderingen.
Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld na toevoeging van het agendapunt ‘Vakantieperiode’.
OV onkostenvergoeding
Voor de totale reiskosten van de master krijgen studenten die gratis OV hebben momenteel
€230,- vergoed. Studenten die dat de gehele master niet meer hebben, krijgen €1400,- vergoed.
Studenten hebben aangegeven dat zij meer OV kosten maken dan dat ze vergoed krijgen. Voor
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9.

10.

11.
12.

13.
14.

de studenten die hierdoor benadeeld worden ziet de SR graag een speciale regeling voor de
onkostenvergoeding. De voorwaarden die de SR zal stellen aan deze regeling zijn als volgt:
- Voor reiskosten naar de semi-arts stage in de affiliatieziekenhuizen van het AMC, inclusief
ziekenhuizen binnen Amsterdam, zou vergoeding geen belemmering moeten zijn.
- De SR vindt het acceptabel dat studenten OV-kosten onder de €500,- in de gehele master
zelf betalen. Bij overschrijdingen van dit bedrag ziet de SR graag een vergoeding van 100%.
- Studenten die aanspraak willen maken op de regeling moeten woonachtig zijn in gemeente
Amsterdam of omliggende gemeentes.
Inwerkboek
Het inwerkboek moet gemaakt worden. Hiervan is het tijdspad besproken:
- 17-06: conceptversie af
- 24-06: Inhoud definitief
- 01-07: opmaak af en inwerkboek naar de drukker
- 08-07: inwerkboek af en geprint
De leden van de studentenraad is gevraagd om de hen toegewezen stukken te schrijven.
Hiervoor dient het bestand op de drive in de map ‘Inwerkboek’ gebruikt te worden.
Op 14 juni a.s. wordt het dagelijks bestuur van de komende SR gekozen.
Vakantieperiode
De SR heeft besloten dat er in principe door vergaderd wordt in de vakantieperiode. Als er niets
te bespreken is, dan is er geen vergadering, zoals gebruikelijk. Op 28 augustus zal de huidige raad
het stokje overdragen aan de nieuwe raad.
WVTTK
Er is verder niets ter tafel gekomen.
Mededelingen en rondvraag
- Anne gaat de nieuwsbrief maken en heeft de raadsleden nogmaals verzocht onderwerpen
aan te dragen. De volgende suggesties zijn gedaan:
o Evaluaties van coschappen zijn vanaf heden te vinden op Blackboard.
o Er gaat een pilot van start met de thuiswerkomgeving binnen medische
informatiekunde
- Komende week vindt de vergadering plaats op dinsdag in verband met Pinksteren. Brenda is
afwezig in verband met avonddienst. Manoek en Ilse zijn afwezig.
Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
Einde vergadering
Diederick beëindigt de vergadering om 19:55.
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