Meibergdreef 15
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(020) 56 68 666
studentenraad@amc.uva.nl
studentenraad.nl/amc

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 28 augustus 2017
Aanwezige
raadsleden
’16-‘17

Demi Dorrepaal, Brenda Fokkink, Ilse Griffioen, Diederick Jan van Doorn, Marieke Kap, Mike
Keizer, Manoek Spitzers, Marit Schonewille, Anne Wermelink

Aanwezige
raadsleden
’17-‘18

Sofie ten Brink, Youri Broekhuizen, Milou van Goor, Janneke Hendriks, Nikki Lemmers, Kimia
Milani Sabzewar, Michelle Ruhe, Judith Scherpenisse, Kathelijn Verdeyen, Patrick Witvliet

Afwezig

Max de Vries

Gast
Notulist

Merijn Kuit en Bodine Schotsman

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vaststellen agenda
Huisartscoschap werkgroep
Wisselmoment
Slack
Jaarplan StaVaZa
Kleding
RvA
Werkafspraken
WVTTK

Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag

16. Mededelingen & rondvraag
17. Nieuwe agendapunten
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18. Einde vergadering

1. Opening
Diederick opent de vergadering om 18:37.
2. Post in/uit
In september 2018 wordt Blackboard vervangen door Canvas. Studentenraad ’17-’18 zal
contact leggen voor uitleg met betrekking tot Canvas. Informatie hierover is te vinden in de
Studentenraad mailbox.
3. Doorlopen actielijst
De actielijst is doorlopen.
4. Vaststellen notulen
De notulen van de plenaire vergadering van 10 juli 2017 en de vergadering met het
opleidingsteam geneeskunde (OTgen) van 21 juli 2017 zijn goedgekeurd.
5. Updates
De updates zijn doorgenomen.
6. Mededelingen en rondvraag
- Alle raadsleden van Studentenraad ’17-’18 zullen een sleutel van de Studentenraad
kamer ontvangen van de raadsleden van Studentenraad ’17-’18.
- Er moet actie ondernomen worden voor de onkostenvergoeding in de master. Het
raadslid dat dit dossier op zich neemt, kan zich melden bij Brenda voor verdere
informatie.
- Vandaag zou een overleg plaatsvinden met Paul van Trotsenburg, echter dit ging niet
door. Dit overleg is verplaatst naar aanstaande donderdag. Kathelijn, Janneke en Nikki
zullen hierbij aanwezig zijn. De volgende punten zullen bij dit overleg ter sprake komen:
o De coschappen in België worden al tijden niet goed geëvalueerd. De
coördinatoren van de betreffende coschappen zouden afgelopen jaar daar heen
gaan om te evalueren. De Studentenraad ’17-’18 zal navragen of hier al
resultaten van bekend zijn.
o Paul van Trotsenburg heeft een plan ontwikkeld ter verbetering van de
beoordelingen in de master. Dit plan wordt langzaam ten uitvoer gebracht. De
Studentenraad ’17-’18 zal navragen wat de stand van zaken is.
o De entrustable professional activities(EPA) zijn voorbehouden taken die
normaal gesproken aangeleerd worden tijdens het specialiseren. Er is
gesuggereerd dat deze vaardigheden al tijdens de SAS behaald kunnen worden.
Studentenraad ’16-’17 stond positief tegenover dit plan. Het dedicated
schakeljaar is nooit goed geëvalueerd en is afgeschaft.
- Manoek heeft aangegeven graag mondelinge overdracht te willen doen van de dossiers.
Hij hoort daarom graag wanneer de dossiers zijn verdeeld.
- SR ’16-’17 heeft volgende week woensdag 18:30 een groepsevaluatie ingepland.
7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
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8. Huisartscoschap werkgroep
Brenda heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met het organiseren van stageplekken
binnen het huisartscoschap. Momenteel bestaan er grote tekorten. Om dit op te lossen is een
landelijke werkgroep opgericht, waar verschillende Studentenraden, coraden, het LOCA en
de Geneeskundestudent aan bijdragen en deelnemen. Deze werkgroep heeft een promotie
actie georganiseerd, die in het Medisch Contact een artikel zal plaatsen over het gebrek aan
stageplekken. Dit artikel zal onder andere bestaan uit een motiverende tekst en anekdotes
van coassistenten en opleiders. Op 6 oktober zal het artikel rondgestuurd worden naar de
verschillende deelnemende organen ter goedkeuring en ondertekening met een deadline
van 1 week.
9. Wisselmoment
Diederick en Kathelijn hebben gehamerd voor de decharge van alle leden van de
Studentenraad 2016 – 2017 en de installatie van alle leden van de Studentenraad 2017 –
2018. De Studentenraad 2016-2017 heeft de vergadering verlaten.
10. Slack
De afgelopen week heeft de SR het communicatieprogramma Slack getest om te kijken of dit
een handig middel is om met elkaar te communiceren.
Evaluatie:
- Op de telefoon komen meldingen niet altijd goed door en is het onoverzichtelijk
- Er is geen handige zoekfunctie
- Tijdens coschap is het niet handig om Slack te openen op de computer, danwel telefoon
- Het is niet duidelijk welke berichten je wel of niet hebt gelezen
- Veel mensen vergeten erop te kijken
- Conclusie: De meerderheid van de raad stemt tegen het verdere gebruik van Slack (9
stemmen tegen, 2 stemmen voor). Dus voor nu wordt Slack niet verder gebruikt. Mocht
Whatsapp toch erg chaotisch worden in de toekomst dan kan er altijd nog worden
gekeken naar een alternatief.
11. Jaarplan StaVaZa
- De documenten waar alles bij elkaar staat wordt concept “…” genoemd en deze moeten
gecontroleerd worden door het leesteam.
- Het leesteam moet voor 4 september alles hebben gelezen en suggesties hebben
gegeven.
12. Kleding
Het budget voor de kleren van de raadsleden van de SR is nog niet duidelijk, Milou heeft
namelijk vrijdag pas de overdracht. De kleding wordt gedragen op formele gelegenheden,
zoals congressen, op constitutieborrels, etc. Bij gesprekken wordt de SR kleding niet
gedragen.
Mogelijke opties: bloesje, vest, trui, T-shirt en jasje. Bijvoorbeeld: een bloesje van stevigere
stof met het logo erop geborduurd. Milou gaat uitzoeken hoeveel alles kost en komt
volgende vergadering met voorstellen waarover wordt gestemd.
13. RvA
Kathelijn heeft nagevraagd of de RvA precies uit 6 leden moet bestaan. Dit maakt niet uit. De
SR gaat de oude RvA (5 mensen) plus Diederick Jan van Doorn en Brenda Fokkink vragen.
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14. Werkafspraken
De studentenraad heeft werkafspraken gemaakt.
15. WVTTK
16. Mededelingen en rondvraag
- Op 29 augustus om half 4 is de ontmoeting met de CSR
- Nikki kan donderdag naar het overleg over de regelgeving omtrent de
uitzonderingsregeling voor het ondergaan van lichamelijk onderzoek tijdens het
vaardigheidsonderwijs. Op dit moment is het zo dat voornamelijk studenten vanuit
religieuze overwegingen weigeren dat andere studenten (mannelijke studenten)
lichamelijk onderzoek op hen uitvoeren. Nikki wil er wel heen gaan, maar het is een
lastig punt want er is hier van tevoren nog niet echt goed over nagedacht. Nikki gaat hier
even over informeren bij Marit en Nikki stuurt een mail wat iedereens mening is.
Michelle wil ook meegaan naar de afspraak.
- Sofie is nog niet begonnen met het schrijven van een stukje voor de Emphasis, maar dit
gaat nog wel lukken. Voor aankomende zaterdag 12:00 gaat ze het als vergaderstuk
indienen zodat iedereen het kan nalezen.
- CSR ontmoeting: De bedoeling van de ontmoeting is om banden met CSR aan te halen:
wie we zijn, hoe we met dossiers omgaan en hoe zij ons en wij hen kunnen helpen, etc.
Het doel is om ervoor te zorgen dat we elkaar beter kunnen vinden. We gaan de
verschillende onderwerpen eerst plenair bespreken, daarna gaan we het in kleine
groepjes over de dossiers hebben en de onderwerpen en ideeën verder uitwerken. De
bedoeling is dat iedereen zich inleest en zich een beetje voorbereidt in zijn of haar
onderwerp. De stukken staan in de mail (mapjes CSR -> onderwerpen). Hier staan
allerlei dingen in over de onderwerpen. Na de bespreking wordt er geborreld.
- Verdeling dossiers: Voor 4 september moet er een datum geprikt zijn om de dossiers te
verdelen. Iedereen moet voor het verdelen zich goed hebben ingelezen, zodat een
voorkeur kan worden aangeven. Per commissie wordt een datum geprikt (Bachelor, MIK
en faciliteiten apart).
17. Actielijst
Wie?
Wat?
Het leesteam

Het leesteam moet voor 4 september
alles hebben gelezen en suggesties
hebben gegeven

Milou

Milou komt volgende vergadering met
voorstellen en prijzen voor de SR
kleding

Nikki

Nikki gaat uitwerken wie wanneer
jarig is

Nikki

Nikki stuurt een mail wat iedereens
mening is over de discussie rondom

Pagina 4 van 5
Notulen plenaire vergadering, 28 augustus 2017

studentenraad.nl/amc
amc@studentenraad.nl

het lichamelijk onderzoek tijdens
vaardigheidsonderwijs.
Sofie

Sofie dient voor zaterdag 12:00 het
Emphasis stukje in als vergaderstuk

Elke commissie

Elke commissie een datum om de
dossiers te verdelen

Schrijfteam

Het schrijfteam zet de
jaarplandocumenten in documenten
genaamd "concept
[commissie/hoofdstuknaam]" als ze
gelezen kunnen worden.

18. Nieuwe agendapunten
- Bodine komt volgende vergadering met agendapunten over het notuleren.
19. Einde vergadering
Kathelijn sluit de vergadering om 20:43.
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