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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 6 juni 2017
Aanwezige
raadsleden
Afwezig
Gast
Notulist

Anne Wermelink, Demi Dorrepaal, Diederick Jan van Doorn, Marieke Kap, Marit Schonewille,
Brenda Fokkink en Max de Vries.
Manoek Spitzers, Mike Keizer, Ilse Griffioen
Onno Baur
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
Marcel Levi Challenge
OV-onkostenvergoeding
Kritische zelfreflectie
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

1. Opening
Diederick opent de vergadering om 18:37.
2. Post in/uit
Afgelopen week hebben nieuwsberichten vermeld dat de decentrale selectie van de UvA niet
zou voldoen aan de wettelijk eisen, doordat de motivatie van de kandidaten niet zou worden
meegenomen. Jan Hindrik Ravesloot heeft per mail de toelichting gestuurd waarmee de UvA
naar buiten treedt. Deze houdt kort samengevat in dat motivatie getoetst wordt middels het
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

leren van studiestof. Studenten die gemotiveerd zijn, zullen de studiestof beter tot zich nemen.
Daarnaast vindt de selectie plaats tijdens de eindexamens. Deelnemers moeten hun tijd dus
goed kunnen indelen, waarmee ook planningsvaardigheden getoetst worden.
Doorlopen actielijst
Bij de volgende plenaire vergadering zal de actielijst in zijn geheel doorlopen worden.
Vaststellen notulen
De notulen van 29 mei 2017 zijn vastgesteld.
Updates
De updates zijn door de raadsleden individueel doorgesproken. De volgende updates zijn nader
toegelicht:
- Mike heeft gecontroleerd of het mogelijk is om het bestuursreglement van het AMC aan te
passen. Dit is mogelijk, mits het betreffende onderdeel alleen betrekking heeft op een enkel
orgaan, namelijk de Studentenraad(SR). Als het betreffende onderdeel betrekking heeft op
andere organen, dan moet het gehele AMC goedkeuring verlenen. Als dit het geval is, dan
wordt het verstandiger geacht de wijziging pas door te voeren na de fusie met de VU.
- De brief over plein J is door enkele gremia heftig ontvangen. De SR vindt dat hij coulant is
omgegaan omtrent het verleggen van de deadlines. Daarom vindt de SR dat hij in zijn recht
stond bij het verzenden van deze brief.
- De herkansingen voor de lijnen academische vaardigheden en professionele ontwikkeling
zijn nog niet gepland.
- Het mogelijk invoeren van het BSA staat in de kritische zelfreflectie.
Mededelingen en rondvraag
- Volgende week vind vergadering plaats van de CoMa, waar de uitkomsten van de master
enquête besproken zullen worden.
Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘Internationalisering’ is van de agenda gehaald in verband met de afwezigheid
van Manoek.
Marcel Levi Challenge
Onno Baur komt binnen om 19:07.
Onno was bij de vergadering aanwezig om de ideeën met betrekking tot de Marcel Levi
Challenge verder toe te lichten. Bij dit evenement wordt geld opgehaald voor de Young Talent
Foundation van het AMC. Dit fonds biedt master studenten en PhD kandidaten de kans om
kennis uit het buitenland te halen, en deze te helpen implementeren in het AMC.
De organisatie denkt dat dit een goede gelegenheid is om de SR op de kaart te zetten, door de
mensen die mee fietsen te steunen. Het zou de SR naamsbekendheid kunnen opleveren.
Daarnaast is de SR gevraagd om bij het OTgen te vragen om een geldbedrag ter ondersteuning
van de actie.
De SR is van mening dat de actie niet afdoende gericht is op bachelor en masterstudenten.
Daarnaast denkt de SR dat de naamsbekendheid die het oplevert klein zal zijn, aangezien
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studenten waarschijnlijk het evenement niet zullen bezoeken. Toch is besloten de actie te
steunen door een klein bedrag te doneren en het OTgen te vragen dit substantieel te
vermenigvuldigen. Diederick zal het OTgen mailen.
Brenda komt binnen om 19:22.
Onno vertrekt om 19:23.
9. OV-onkostenvergoeding
Albert Kok heeft gemaild over het voorstel voor de reiskostenvergoeding dat Brenda hem
gemaild had. Hierin gaat hij akkoord met de grens van €500,- die gesteld is door de
Studentenraad. Hij heeft echter gezegd de reiskosten voor de wetenschappelijke stage niet te
vergoeden, omdat dit in de huidige regeling ook niet het geval is. Tevens wil hij de ziekenhuizen
binnen Amsterdam niet in de regeling meenemen. De SR zal terugmailen de grens van €500, - te
willen verlagen naar €350,- in ruil voor het excluderen van Amsterdamse ziekenhuizen en de
wetenschappelijke stage. Bovendien denkt de SR dat vergoedingen instellen op basis van
abonnementen niet haalbaar is, aangezien het niet mogelijk is om voor korte coschappen een
abonnement af te sluiten. Daarnaast zal de SR navragen waarom de reiskosten voor de
wetenschappelijke stage niet vergoed zullen worden.
Tot slot heeft de SR ingestemd met de termijnen die Albert Kok heeft voorgesteld: aanspraak op
de vergoeding kan met terugwerkende kracht worden gemaakt door coassistenten die
afgestudeerd zijn tussen maart 2016 en heden. Daarnaast krijgen coassistenten na het
afstuderen 6 maanden de tijd om de vergoeding aan te vragen.
De SR vindt dat de huidige regeling voor de reguliere coschappen in België en Bergen op Zoom
moet blijven bestaan, zoals vermeld in het document ‘Regeling reiskostenvergoeding coschap
Kindergeneeskunde in Brussel, Antwerpen en Bergen op Zoom’.
10. Kritische zelfreflectie
De SR heeft de kritische zelfreflectie doorgenomen en er commentaar op geleverd. Al het
spellings- en grammatica gerelateerd commentaar zal naar het OTgen teruggestuurd worden.
Daarnaast zal de SR het OTgen vragen goed te kijken naar consequent hoofdlettergebruik.
Inhoudelijk zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
- Een reactie op de nieuwsberichten omtrent de decentrale selectie ontbreekt;
- Onder het kopje profileringsonderwijs staat vermeld dat het keuzeonderwijs beschouwd
wordt als academisch vormend. De SR is het hier niet mee eens;
- In de reflectie staat vermeld dat het BSA mogelijk ingevoerd wordt wanneer Epicurus in zijn
totaliteit studeerbaar blijkt. Hiervoor moet het gehele curriculum minimaal 1 keer zijn
doorlopen.
- In de reflectie staat dat Blackboard courses centraal geregeld zijn. Dit is tot op heden nog
niet het geval en moet dus ook niet in de reflectie staan.
- Er is momenteel geen oplossing voor het feit dat studenten die de bachelor al behaald
hebben, die daardoor niets meekrijgen van de veranderingen in het curriculum op gebied
van academische vaardigheden, onvoorbereid aan de wetenschappelijke stage beginnen. Dit

Pagina 3 van 4

Notulen plenaire vergadering, 6 juni 2017

s tudentenraad.nl/amc
a mc@s tudentenraad.nl

kan een toevoeging aan de kritische zelfreflectie zijn.
Marieke zal deze opmerkingen verwerken in een mail.
11. WVTTK
Er is verder niets ter tafel gekomen.
12. Mededelingen en rondvraag
- Marieke heeft de master enquête verstuurd naar de verschillende gremia.
13. Nieuwe agendapunten
Volgende week zullen de agendapunten ‘internationalisering’ en ‘Ranking the SR’ op de agenda
geplaatst worden.
14. Einde vergadering
Diederick beëindigt de vergadering om 21:24.
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