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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, 12 juni 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. Begrotingscyclus  

9. Allocatiemodel 

10.  Internationalisering 

11.  OTgen 

12.  WVTTK 

13.  Mededelingen & rondvraag 

14.  Nieuwe agendapunten 

15.  Einde vergadering  

 

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:39.  

2. Post in/uit 

Er was geen relevante mailing.   

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen. De volgende punten zijn nader toegelicht:  
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- Het draaiboek voor het jaarplan zal Mike volgende week af hebben.  

- Het meerjarenplan zal Mike oppakken met de vice-voorzitter van Studentenraad(SR) 17-18. 

Het doel is om dit plan op 1 september af te hebben. De planning zal besproken worden op 

een van de volgende vergaderingen.  

- Voor het inwerkweekend is Wouda geboekt. Volgende week zullen de ideeën voor 

activiteiten op het inwerkweekend besproken worden op de vergadering.  

- Diederick en Manoek zullen volgende week op het coördinatorenoverleg navragen of er 

behoefte is aan een hoofd studentassistent voor de verrichting van administratieve taken.  

- Marieke heeft de PDCA cyclus huisartsgeneeskunde opgevraagd, maar nog geen antwoord 

mogen ontvangen. Zij zal mailen naar Sander Corssmit, met de mail waarin de SR 

toestemming krijgt tot inzage bijgevoegd, of hij de laatste PDCA cyclus kan doorsturen.  

- De groepsevaluatie zal vervangen worden door een jaarevaluatie en plaatsvinden op een 

maandag in de zomervakantie waarop geen vergadering nodig blijkt. Daarnaast zullen alle 

raadsleden die dit nog niet gedaan hebben de Belbin rollentest invullen en 4 beoordelaars 

aanwijzen. De deadline voor de rollentest is gesteld op zaterdag 12:00.  

- Manoek heeft Ina gemaild over het inplannen van een gesprek over de promotie van 

internationalisering. Dit gesprek zal na 26 juni plaatsvinden, wanneer zij terug is van 

vakantie.  

- Op de vergadering met het opleidingsteam geneeskunde(OTgen) zal het plan van de MFAS 

om de nominaalregeling aan te passen worden besproken. De SR zal Job van Wijlick 

nogmaals vragen het concrete voorstel op te sturen. Daarnaast zal ook in het kader van de 

nominaalregeling ter tafel worden gebracht hoe de regeling er voor Epicurus uit zal gaan 

zien. 

- Diederick gaat Gabor Linthorst mailen over de planningsproblemen binnen Epicurus, 

waardoor zowel studenten als docenten soms onnodig aanwezig zijn.  

- Manoek gaat deze week werken aan een jaarevaluatie van Epicurus.  

- In de maanden juni en juli zal het bier in de Epsteinbar iets duurder zijn in het kader van de 

Marcel Levi challenge. De opbrengst van de actie zal gedoneerd worden aan de AMC young 

talent foundation.   

- Komende zaterdag moeten alle raadsleden hun stukken hebben aangepast in het 

inwerkboek.  

4. Vaststellen notulen 

De notulen van 5 juni 2017 zijn vastgesteld.  

5. Updates 

 De volgende updates zijn nader toegelicht:  

- De SR heeft bericht ontvangen over discriminatie bij de beoordeling van de stationstoets. 

Hierover heeft de SR contact opgenomen met Jan Hindrik Ravesloot, die de kwestie zeer 

serieus heeft genomen en een onderzoek heeft ingesteld. Dit onderzoek is gericht op 

mogelijke discriminatie door individuele beoordelaars. Diederick zal zeker stellen dat de 
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betreffende student bericht ontvangt over de genomen maatregelen.  

- Brenda heeft Jan Hindrik Ravesloot gemaild over de e-learning Practical Biostatistics (SPSS en 

statistiek cursus) en de wensen van de Studentenraad met betrekking tot deze cursus. Jan 

Hindrik gaat vergaderen met professor Haas van het CRU.  

6. Mededelingen en rondvraag 

- Het slot van de SR kamer wordt vervangen. Alle raadsleden hebben een nieuwe sleutel 

gekregen van Marieke. Bij de volgende PV moeten de oude sleutels ingeleverd worden.  

- Demi heeft voorgesteld om de Nationale Studenten Enquête te bespreken. Dit zal volgende 

plenaire vergadering gebeuren.  

- Mike is volgende vergadering en de vergadering met het OTgen afwezig.  

- Na de vergadering met het OTgen zullen een aantal raadsleden naar het MSO gaan.  

7. Vaststellen agenda 

Het agendapunt ‘e-books’ is van de agenda gehaald omdat het plan niet langs de Raad van 

Bestuur is gekomen en vervangen door het agendapunt ‘OTgen’.  

8. Begrotingscyclus  

De SR heeft de ruimte gekregen om ideeën aan te leveren voor de AMC begroting voor 2018. 

Mike heeft de raadsleden verzocht na te denken over eventuele suggesties. Overleg met de 

verschillende gremia wordt aangemoedigd. De volgende ideeën zijn aangedragen:  

- De verschillende verbouwingen van de studentenruimtes van het AMC, waaronder plein J, 

de collegezalen en de medische bibliotheek; 

- Verbetering van de beoordeling in de master, middels onder andere externe beoordelaars 

en verbeterde beoordelingsformulieren; 

- Het aanbieden van de  e-learning Practical Biostatistics (SPSS en statistiek cursus); 

- Het verbeteren van de thuiswerkomgeving.  

De raadsleden krijgen nog tot 5 juli de tijd om input te leveren voor de begroting.  Marieke zal 

per mail inventariseren wat de verschillende gremia graag op de begroting zien verschijnen.  

9. Allocatiemodel 

De SR heeft een brief ontvangen van Geert ten Dam (voorzitter College van Bestuur), waarin 

staat dat de CvB onze brief meeneemt ter kennisgeving naar het centraal bestuurlijk overleg 

(CBO). Het CvB zal niet inhoudelijk reageren, omdat de brief niet via de centrale Studentenraad is 

gegaan. Het dagelijks bestuur zal contact opnemen met Hans Romijn.  

10. Internationalisering  

Manoek heeft gesproken met Ed van Bavel over internationalisering binnen het keuzeonderwijs. 

Ed heeft aangegeven de mogelijkheden te inventariseren. Daarnaast heeft hij de coördinatoren 

van de vakken die al bijna geheel in het Engels gegeven worden gevraagd deze geheel Engels te 

maken. Deze kunnen in de studiegids vermeld worden als Engelstalig onderwijs. Tot slot heeft Ed 

aangegeven studenten de mogelijkheid te willen bieden om zelfstandig en individueel een 

internationale stage te organiseren.  
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De SR is tevreden met voornoemde ontwikkelingen. Daarom zal de SR de, in eerdere 

vergaderingen besproken, reeds geschreven brief niet versturen, mits het Engelstalig onderwijs 

daadwerkelijk ontwikkeld wordt. Daarnaast zal de SR het OTgen vragen wat de huidige insteek is 

met betrekking tot internationalisering en of zij het Engelstalig keuzeonderwijs steunen. Tot slot 

zal Manoek Ed mailen ter bevestiging van hetgeen besproken is.  

11. OTgen  

Volgende week woensdag vindt er een vergadering met het OTgen. De volgende agendapunten 

zullen op de agenda verschijnen:  

- Evaluatie Epicurus  

- Kritische zelfreflectie/visitatie 

- Nominaalregeling  

- Overdracht nieuwe raad  

- Internationalisering 

- Begroting  

12. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

13. Mededelingen en rondvraag 

- Mike heeft een SR 16/17/18 appgroep gemaakt, waaraan hij ons binnenkort toe zal voegen.  

14. Nieuwe agendapunten 

- Planning meerjarenplan 

- ideeën inwerkweekend 

- NSE bespreking 

15. Einde vergadering 

Diederick sluit de vergadering om 20:18.  
 

 

 


