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

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 25 september 2017
Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig
Gast
Notulist

Bodine Schotsman

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opening
Post in/uit
Persoonlijk
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
PR jaarplan
Draaiboek jaarplan
Doorspreken jaarplan
Mental Health Day
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

1. Opening
Kathelijn opent de vergadering om 19:04.
2. Post in/uit
- De ganglunch is, vanwege de voortgangstoets die op hetzelfde tijdstip stond gepland,
verplaatst naar 11 oktober om 13:00u. Kimia gaat iedereen mailen met de vraag wie erbij
zou kunnen zijn. Iedereen moet dat deze week laten weten (Milou, Judith en Youri kunnen
niet).
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3.
4.
-

-

-

-

5.
6.

Er is op 9 oktober vanaf 16:30u een officiële opening van collegezaal 1.
Op 12 oktober is er in café de Havelaar de constitutieborrel van de raad van de faculteit
maatschappij en gedragswetenschappen. Het begint om 20:00u.
Er is een klacht binnengekomen over de latjes in collegezaal 1. Youri en Michelle gaan dit
verder oppakken.
Persoonlijk
Doorlopen actielijst
Kimia heeft gevraagd of de datum van de ganglunch veranderd kan worden.
Kathelijn heeft nog niet gekeken naar een nieuwe deur voor de SR kamer. Dit gaat ze nog
doen.
Milou heeft uitgezocht wat het kost om de jaarplannen in te binden.
Kathelijn heeft de blazers gekocht als SR kleding. Kimia of Kathelijn gaat ze laten bedrukken
bij Your Style. Sofie gaat Your Style mailen hoe we het precies bedrukt willen hebben zoals
welk lettertype. Na een stemming is er besloten geen naam op de blazer te zetten (2
stemmen voor, 5 stemmen tegen, 3 onthouding). Het logo van de SR komt erop en de tekst
‘faculteit der geneeskunde’.
Kathelijn gaat nog aan Bodine aangeven welke adviesbrieven op de site moeten worden
gezet.
Milou heeft uitgezocht hoe het zit met cum laude slagen bij andere universiteiten: Het is
wisselend per universiteit, bij sommige universiteiten is het wel mogelijk om cum laude te
slagen met een cijfer 6. Milou gaat voor de volgende PV hier een vergaderstuk over maken.
Kimia heeft de vacature voor master geneeskunde EC uitgezocht. Het bleek dat deze
vacature al is vervuld en alle brieven hierover waren ook gewoon te vinden.
Geïnteresseerden voor de sollicitatiecommissie van het OC moesten aan Bodine doorgeven
of ze interesse hadden. Sofie en Michelle hadden gemaild naar Bodine dat zij graag zouden
willen deelnemen. Milou had dit gemaild naar de mail van de Studentenraad en aangezien de
OC voor 10 oktober compleet wilde zijn en er opeens haast achter zat is alleen Milou naast
Judith als geïnteresseerde meegenomen. In het vervolg zullen we niet meer op deze manier
te werk gaan. Uiteindelijk is besloten dat Judith gaat deelnemen aan de sollicitatiecommissie.
Iedereen heeft zijn aanwezigheid voor het LMSO doorgegeven aan Bodine.
Youri heeft een mailtje gestuurd dat de SR graag het plan voor de bachelor MI in 2018 wil
hebben, maar er is een termijn van twee weken voor reageren. We wachten een reactie dus
nog af.
Vaststellen notulen
De notulen van 18/09/2017 zijn besproken en vastgesteld.
Updates
- Kathelijn heeft vandaag met Ina ten Have van de internationaliseringcommissie
gesproken over internationalisering. Ina is hier druk mee bezig. In Epicurus is alleen
minder ruimte voor internationalisering. Daarnaast is het keuzevak al in het tweede jaar
en hebben studenten dus minder kennis wanneer zij dan naar het buitenland zouden
willen. Daarom is er gekeken naar of er niet geschoven kan worden met de keuzevakken
naar het derde jaar. Daarnaast is het belangrijk dat het international office weer gaat
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draaien. Op dit moment zit hier namelijk niemand. We moeten zorgen dat dit weer gaat
draaien. De SR gaat hier achteraan.
- Hans Romijn (decaan van Faculteit der Geneeskunde) vroeg waarom wij geen
afgevaardigde hebben voor de CSR. Hij is het er niet mee eens dat wij geen stemrecht
hebben, omdat wij onze voorzitter als afgevaardigde hebben gestuurd. Kathelijn gaat
voor de vergadering van de CSR aankomende woensdag een vergaderstuk schrijven met
betrekking tot het wel of geen stemrecht hebben in de CSR.
- Youri heeft een mailtje ontvangen van Floris Wiesman over de comeniusbeurs. Kathelijn
pakt dit samen met Youri op. 9 oktober wordt dit op de PV besproken.
- De stukjes over alle SR leden staan op de schermen en de website.
7. Mededelingen en rondvraag
- De CoRaad is door de Nationale Studenten Enquête (NSE) benaderd. De NSE gaven aan
dat zij een tijd geleden de CoRaad hadden gevraagd of zij een vakgroep coassistenten
konden leveren om mee te kijken en te evalueren. Echter, de CoRaad zegt hier niks over
te hebben gehoord. Hierdoor hebben ze dus een kans gemist om inspraak te kunnen
leveren. Kimia gaat na of er in de SR mail iets over is binnengekomen en we gaan ook bij
de MFAS navragen of daar misschien een oproep is binnengekomen. Kimia gaat kijken of
ze het in de mail kan vinden en houdt Janneke op de hoogte.
- Milou gaat naar de honours adviescommissie en wil van deze mogelijkheid gebruik
maken om ideeën vanuit de SR aan te kaarten. Milou stuurt over de mail naar iedereen of
er suggesties en ideeën zijn die moeten worden besproken.
- Mail over bestuursbeurs en aanvraag daarvan: we krijgen daar een mail over.
- Er is een mail verstuurd vanuit de CSR of alle raden het OER-model willen lezen. Verder
heeft de SR daar geen advies of stemrecht over.
- De uitslag van het geneeskunde master NSE komt goed overeen met de speerpunten van
het jaarplan van de SR.
- Donderdag heeft de SR een gesprek met Rien de Vos en Albert kok. De coschap
vergoeding is nog niet geregeld. Patrick stuurt Kathelijn hier een mailtje over.
- Er komt snel een nieuwe nieuwsbrief. Volgende week wil Sofie hem op de PV bespreken.
Patrick gaat een stukje schrijven over de uitslag van de NSE.
- Op 11 oktober van 17:00u tot 18:00u is de vergadering met het OTgen (opleidingsteam
geneeskunde). Dit is elke zes weken. We gaan vragen of het ook op een ander tijdstip
kan. Iedereen van de raad wordt verwacht hierbij aanwezig te zijn. Iedereen moet
nadenken over punten voor op de agenda en dit voor vrijdag naar Kathelijn mailen. We
gaan onder andere bespreken hoe ze het willen oplossen qua hertentamens uit jaar 1 of
jaar 2 die een aantal studenten uit Curius+ nog niet hebben behaald. Kathelijn gaat
maandag de agenda als vergaderstuk inleveren en stuurt dan maandag de agenda naar
het OTgen.
- Morgen is de vergadering met de studieadviseurs. Michelle, Milou, Judith en Kathelijn
zullen hierbij aanwezig zijn.
8. Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘World Mental Health Day’ is toegevoegd aan de agenda.
9. PR jaarplan
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De uitnodiging voor de jaarplanpresentatie wordt naar alle studenten gemaild. Hierbij wordt
de uitnodiging onder elkaar op 1 A4tje verstuurd. De lay-out hiervan moet nog worden
aangepast. Sofie gaat dit doen.
- De poster voor de jaarplanpresentatie moet nog gemaakt worden. Janneke gaat dit doen.
- Janneke heeft een lay-out gemaakt voor het jaarplan. Er komt ‘Studentenraad Faculteit der
Geneeskunde’ op de voorpagina te staan.
- Kimia gaat uitzoeken hoe je een mail naar alle studenten kan versturen, zodat de uitnodiging
per mail naar alle studenten verstuurd kan worden.
10. Draaiboek jaarplan
Judith heeft een draaiboek gemaakt voor de dag van de jaarplanpresentatie.
- Janneke en Youri gaan boodschappen doen. Het boodschappenlijstje hiervoor wordt
volgende PV gesproken.
- Janneke en Youri gaan de Epsteinbar en de hapjes klaarmaken. Youri en Milou gaan
over hapjes nadenken en komen volgende vergadering met voorstellen.
- Youri, Janneke, Michelle en Judith gaan helpen alles klaarzetten. Kathelijn is er om
16:15.
- Judith haalt de sleutel op van collegezaal 1.
- Voor de presentatie delen we een welkomstdrankje uit (iets als champagne).
- We gaan de RvA niet laten spreken.
- Het meerjarenplan zal niet worden gepresenteerd, maar we gaan het wel benoemen
en onze ideeën benoemen. Judith gaat hier nog mee aan de slag.
- Bij de uitreiking van het jaarplan gaan we wel allemaal staan en naar voren komen
en proosten.
- We gaan een generale repetitie doen.
- We laten eerst Diederick-Jan aan het woord en daarna pas Maas-Jan voor het
dankwoord.
- We gaan Thijs vragen als fotograaf.
- Qua kleding doen we onze blazers aan.
11. Doorspreken jaarplan
- We hebben alle speerpunten samengevoegd en gekeken naar de spelling.
- Het voorwoord schrijft Kathelijn later. Dit wordt tijdens de volgende PV besproken.
Kathelijn dient het in als vergaderstuk.
- De term ‘thema’s’ moet worden veranderd in ‘speerpunten’.
- Student engagement: hier moet een zin aan worden toegevoegd. Bijvoorbeeld:
‘studenten meer betrokken bij het onderwijs, onderwijsontwikkeling en bij de
omgeving op en om de faculteit’
- Er komen nog icoontjes bij, deze staan in de map lay-out en dan de map logo’s op de
Drive.
- De zin ‘de input is duidelijk aanwezig, maar een goede output ontbreekt’ wordt
weggehaald.
- Communicatie: van ‘topic’ maken we ‘onderwerp’
- Mental Health: hiervoor gebruiken we wel de Engelse terminologie, omdat de vorige
raad en de CSR dit ook gebruiken. Het wordt met hoofdletters geschreven.
-
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- Kathelijn gaat de inleiding voor student engagement nog verder aanvullen.
- ‘Opleidingsteam’ schrijven we met kleine letter.
- Het nieuwe allocatiemodel van de UvA gaan we wel benoemen in het jaarplan.
- Slotwoord/nawoord: Kathelijn gaat dit verder uitschrijven.
12. World Mental Health Day
World Mental Health Day is op 10 oktober. De SR wil hier aan meedoen. Mogelijke ideeën:
- Tijdschriften verzamelen en deze uitdelen aan de studenten. Nikki gaat hier
achteraan.
- We gaan De Advieswinkel uitnodigen of ze iets willen komen vertellen. Nikki gaat
het aan hun vragen.
- We kunnen op Plein J gaan staan en misschien thee uitdelen. Mogelijk kunnen we
dan ook een enquête houden onder de studenten over in welke mate zij burn-out
klachten hebben. Eventueel kunnen dan de resultaten worden getoond in de
nieuwsbrief. Kathelijn gaat morgen kijken of het mogelijk is een vergunning voor
plein J te regelen.
- Volgende PV komt hier een update over
13. WVTTK
- Kimia gaat elke week een update-Excel bestandje op de Drive zetten.
14. Mededelingen en rondvraag
- De agenda voor de vergadering met de studieadviseurs staat online.
- We gaan de nieuwsbrief op de deur van de SR kamer hangen. Nikki gaat iets over Mental
Health schrijven.
- Nikki gaat de MFAS mailen of wij hun percolator mogen lenen voor de Mental Health Day.
15. Actielijst
Wie?

Wat?

Kimia

Mailt iedereen of ze bij de ganglunch aanwezig
kunnen zijn. Iedereen moet dat deze week
laten weten.

Kathelijn

Gaat kijken naar een nieuwe deur voor de SR
kamer

Sofie

Gaat Your Style mailen

Kathelijn

Geeft aan Bodine aan welke adviesbrieven op
de website moeten komen.

Milou

Maakt een vergaderstuk voor volgende PV
over cum laude slagen

Kathelijn

Schrijft voor de vergadering van de CSR een
vergaderstuk over ons stemrecht.
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Kimia

Gaat na of er een mailtje is van de NSE over de
vakgroep van de CoRaad en houdt Janneke
hierover op de hoogte

Milou

Milou mailt iedereen voor suggesties voor de
honours adviescommissie

Patrick

Stuurt Kathelijn een mailtje over de coschap
vergoeding

Patrick

Schrijft een stukje voor de nieuwsbrief over
het NSE

Iedereen

Mailt voor vrijdag agendapunten naar
Kathelijn voor de vergadering met het OTgen

Sofie

Past de lay-out aan van de uitnodiging die
naar alle studenten wordt gemaild

Kimia

Zoekt uit hoe je een mail naar alle studenten
kan versturen

Youri en Milou

Bedenken voor volgende PV welke hapjes we
willen bij de jaarplanpresentatie

Nikki

Verzamelt tijdschriften voor de World Mental
Health Day en gaat de Advieswinkel
uitnodigen

Nikki

Mailt de MFAS of wij hun percolator mogen
lenen

Nikki

Schrijft een stukje over Mental Health voor de
nieuwsbrief

Kathelijn

Kijkt of we een vergunning kunnen krijgen
voor plein J

16. Nieuwe agendapunten
17. Einde vergadering
Kathelijn sluit de vergadering om 21:49.
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