Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
(020) 56 68 666
studentenraad@amc.uva.nl
studentenraad.nl/amc

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 18 september 2017
Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig

Janneke Hendriks

Gast
Notulist

Bodine Schotsman

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening
Post in/uit
Persoonlijk
Actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
StaVaZa Jaarplan deel 1
StaVaZa Jaarplan deel 2
Concept uitnodiging presentatie
PR
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Einde vergadering

1. Opening
Kathelijn opent de vergadering om 19:02.
2. Post in/uit
- De ganglunch staat gepland op 27 september van 12:30 tot 13:15, maar dan is ook de
voortgangstoets. Kimia gaat vragen of de datum van de ganglunch veranderd kan
worden.
- Er is een sollicitatie binnen voor de OC en EC van MI.
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3. Persoonlijk
4. Actielijst
- Kathelijn heeft een afspraak met Ina ten Have gepland. Het zou fijn zijn als de raad hier
meer input voor geeft.
- Kathelijn heeft nog niet naar een andere deur gekeken voor de SR kamer. Dit gaat ze nog
doen.
- Judith heeft een datumprikker aangemaakt voor de borrel met de raad van het VUmc. 20
oktober is tot nu toe de beste datum. Het wordt dus 20 oktober rond 20:00.
- Sofie heeft de Facebook persoon gedeactiveerd.
- Youri heeft gekeken naar hoe duur het is om een openingsbordje te maken. We willen
een bordje met open/dicht erop, maar aangezien dit ook heel makkelijk zelf te maken is
en te plastificeren gaan we er geen kopen, maar zelf maken.
- Milou heeft gekeken naar hoeveel het kost om het jaarplan in te binden. Ze heeft Mike
hierover een berichtje gestuurd, maar nog geen antwoord terug gehad en ze kon het
nergens terugvinden op de Drive. Milou gaat het nog uitzoeken.
- De inschrijvingen voor het NVMO-congres zijn gedaan.
- Het schrijven van de jaarplan stukjes: maandag wil de RvA ons jaarplan hebben.
Donderdag is de laatste deadline voor alle afgeschreven stukjes van het jaarplan, zodat
er in het weekend nog tekstuele aanpassingen (zoals spelfouten eruit halen) kunnen
worden gedaan. Vervolgens zal volgende week maandag op de PV de laatste dingen
worden besproken en daarna zal het naar de RvA worden gestuurd.
- Youri heeft een lay-out voor het jaarplan gemaakt.
- Sofie heeft haar reiskosten doorgegeven aan Milou.
- Janneke is naar de H&M geweest voor de kleding van de SR. De vrouwen geven aan
Bodine haar maat door. Kathelijn gaat ze morgen kopen.
- Sofie gaat de website opschonen.
- Kathelijn gaat aan Bodine doorgeven welke adviesbrieven op de site moeten worden
gezet.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 11/09/2017 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- MSO vergadering: iedereen was vooral aan het opstarten en met elkaar aan het
kennismaken. Verder zijn er nog niet veel bijzonderheden. Eind oktober is de volgende
vergadering.
- Van de facultaire begroting en de AMC begroting wordt een geüpdatet versie geschreven
en op de volgende PV kort besproken. Alleen de punten die belangrijk zijn voor de SR
zullen op de PV worden besproken. Judith gaat er deze week aan werken.
7. Mededelingen en rondvraag
- Sofie heeft een nieuw artikel voor de Emphasis geschreven met de bijdrage van Patrick
en Kimia. De logo’s laten we eruit. Sofie mag sowieso altijd stukjes die moeten worden
geschreven (bijv. voor de nieuwsbrief/Emphasis) gewoon uitbesteden.
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Sofie moet binnenkort de eerste nieuwsbrief maken. Vraag aan elke commissie of zij een
stukje willen maken. Kathelijn wil wel iets schrijven: misschien over Mental Health of
het allocatiemodel. Milou gaat iets over de jaarplanpresentatie schrijven.
- De raad wil graag dat alle studenten via hun studentenmail worden uitgenodigd voor de
jaarplanpresentatie.
- Tijdens de constitutieborrel hebben we een gastenboek nodig. Hier moet nog even over
worden nagedacht. Waarschijnlijk wordt het een boek.
- Er is een vraag vanuit de raad of het zomaar mag de voortgangstoets als bonuspunt te
laten meerekenen. De opleidingsdirecteur van het huidige curriculum is hier toen der
tijd goed over in overleg geweest.
- Mogelijk zijn de latjes in collegezaal 1 achter de docenten storend. Iedereen van de raad
gaat de latjes bekijken en volgende PV zal de vraag nog een keer worden gesteld.
- Op dit moment kun je bij geneeskunde niet cum laude slagen als je 1 keer een 6 haalt. Bij
andere faculteiten is het dan nog wel mogelijk om cum laude te slagen. Milou gaat dit
onderzoeken.
- Youri heeft van ex-derdejaars MI studenten de vraag gekregen of hun uitreiking naar
collegezaal 1 mag worden verplaatst. Youri gaat dit uitzoeken en onderwijssupport
hiervoor benaderen.
- Collegezaal 1 is gereserveerd voor de jaarplan presentatie.
- LMSO congres: Iedereen moet aan Bodine doorgeven of die kan. Sofie moet nieuwe
reiskosten doorgeven aan Milou. Voor woensdag moet zijn doorgegeven of je kan of niet.
- Bij Stichting Toekenningen kan een aanvraag worden ingediend voor iets wat voor alle
studenten toegankelijk is en hier kan dan subsidie voor worden gegeven. De raad zou
vanuit de opleiding samen met de RvB een kerstborrel willen organiseren voor alle
studenten. Michelle gaat hier samen met Youri mee aan de slag.
- Volgende week staat een vergadering gepland met de studieadviseurs. De agenda staat
op de drive. Tot donderdag heeft iedereen de tijd om puntjes in te sturen voor de
agenda.
- Sollicitatiecommissie OC geneeskunde: vraag wie hier vanuit de raad graag in wilt. De
geïnteresseerden sturen een mailtje naar Bodine.
8. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
9. StaVaZa Jaarplan deel 1
- Algemeen: Donderdag moeten alle stukjes afgeschreven zijn. Als iemand een stukje af
heeft stuur het dan meteen door naar andere mensen zodat het eerder klaar is en
Kathelijn en Nikki in het weekend nog tijd hebben om de rest te doen. Iedereen moet
zaterdag om 12:00 de stukjes volledig af hebben. Als je iets niet zeker weet of erover
twijfelt zet er dan een suggestie bij voor het leesteam. Als je er niet over twijfelt gewoon
weghalen.
- De stukjes internationalisering zijn te lang en moeten korter.
- Het was heel lastig om de academische vaardigheden stukjes van MI en geneeskunde
samen te voegen. Nikki gaat het proberen samen te voegen. Michelle gaat kijken naar
Epicurus bij academische vaardigheden, want dit is nu heel weinig genoemd.
-
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De stukjes over camera’s vaardigheidsonderwijs en moderne faculteit worden er allebei
uitgehaald.
- Honours: het is moeilijk om te bepalen of het onder student engagement of juist onder
onderwijsinnovatie valt. Honours kan namelijk onder student engagement worden
geplaatst als je het insteekt dat studenten moeten meedenken over hoe het wordt
ingericht. Het past juist weer onder onderwijsinnovatie als het het doel is dat het goed
wordt gemonitord en dat studenten het laagdrempelig kunnen evalueren en de
ontwikkeling kunnen bijsturen. Kimia kent twee studenten uit Epicurus die het honourstraject volgen. Ze gaat contact met hen opnemen om te vragen wat zij er van vinden. De
raad besluit honours onder student engagement te plaatsen. Sofie kijkt even mee met
Milou hierover.
10. StaVaZa Jaarplan deel 2
- Communicatie:
o Titel studieadviseurs en informatievoorziening masterkeuze -> we kunnen de
stukjes wel samenvoegen maar we moeten wel een betere titel hebben, niet zo’n
samengevoegde titel.
- Onderwijsinnovatie:
o Beoordeling en feedback wordt eruit gehaald.
o Canvas wordt verwerkt in Youri’s stukje.
o Michelle kon studiebelasting niet goed verwerken in Epicurus. Dus de vraag of
iedereen daar even naar wilt kijken of het goed staat en daarnaast ook of het
goed loopt.
- Studentenbegeleiding:
o Stoppen coschappen: hele gedeelte over de master kan weg, want dit was
besloten tijdens de vorige PV. Het staat namelijk dubbel.
o De online tool voor studieadviseurs kan onder communicatie, maar zou ook
onder studentenbegeleiding kunnen. Het is allemaal niet precies duidelijk, Nikki
kijkt dit na.
- Youri heeft een lay-out van het jaarplan gemaakt
o Het is erg mooi geworden.
o In de lijn onderin komt nog het SR logo te staan.
11. Concept uitnodiging presentatie
- Bij de mailversie komt het gewoon onder elkaar (dus foto en daaronder de tekst, in
plaats van op de achterkant de foto).
- Welke tijd? 17:00u tot 17:30u inloop en om 17:30u gaan we echt beginnen.
- We gaan nog uitzoeken hoeveel het kost om het op karton uit te printen.
- We kunnen kiezen of we het jaarplan of beleidsplan noemen. We gaan de term jaarplan
gebruiken. Als Judith het af heeft gaat ze het sowieso nog even laten nalezen.
12. PR
Kathelijn heeft Sofie gebeld met de vraag of er nu niet te veel PR-taken bij Sofie terecht
komen:
-
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Belangrijk is dat voortaan iedereen de Facebook-pagina bijhoudt door te reageren op
reacties en berichten. Via Facebook zijn meerdere rollen toe te kennen aan iedereen van
de raad.
- Er zijn een aantal pagina’s op de website die veranderd moeten worden. Sofie gaat in een
latere vergadering een overzicht voorleggen over wie wat aan de site moet aanpassen.
Voor nu moeten al wel voorstelstukjes per commissie worden geschreven. De
voorstelstukjes die nu op de website staan zijn op zich prima maar moeten dus een klein
beetje worden aangepast.
- Sofie gaat voor de nieuwsbrief vragen of mensen stukjes willen aanleveren.
13. WVTTK
14. Mededelingen en rondvraag
- Kimia gaat het smoelenboek nog even sturen naar de gremia.
- Canvas wil de SR betrekking bij hun proces van communicatie en inrichting. Ze zoeken
twee studenten die mee willen praten over de inrichting. Youri en Michelle gaan dit
doen.
15. Actielijst
Wie?
Wat?
-

Kimia

Gaat vragen of de datum van de ganglunch
veranderd kan worden

Kathelijn

Gaat naar een deur kijken voor de SR kamer

Milou

Gaat uitzoeken hoeveel het inbinden van het
jaarplan kost

Iedereen

Donderdag moeten de stukjes zijn geschreven,
zaterdag moet alles helemaal klaar zijn zodat
Kathelijn en Nikki laatste check kunnen doen

Kathelijn

Gaat blazers kopen bij de H&M

Kathelijn

Gaat aan Bodine aangeven welke
adviesbrieven op de site moeten worden gezet

Milou

Gaat het cum laude slagen bij geneeskunde
uitzoeken

Kimia

Gaat de vacature voor master geneeskunde EC
uitzoeken

Iedereen

Geïnteresseerden voor de
sollicitatiecommissie OC geneeskunde sturen
een mailtje naar Bodine.

Iedereen

Geeft aan Bodine door of die aanwezig kan zijn
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bij het LMSO
Youri

Gaat een mailtje sturen dat wij graag het plan
voor de bachelor MI in 2018 willen hebben.

16. Einde vergadering
Kathelijn sluit de vergadering om 21:15.
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