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

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 23 oktober 2017
Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig

Kimia Milani Sabzewar

Gast
Notulist

Bodine Schotsman

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Opening
Persoonlijk
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Inhoudelijke mededelingen
Jaarplan: evaluatie
Begroting: update
SCRUM: maanddoelen november
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

1. Opening
Kathelijn opent de vergadering om 18:47.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
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3. Post in/uit
- Er is geen post in/uit.
4. Doorlopen actielijst
- Alleen Sofie en Patrick moet nog met Kathelijn een datum prikken voor een
koffieafspraak.
- Kimia had op tijd aan de onderwijsadministratie gevraagd of zij de mail over Mental
Health Day naar alle masterstudenten wilden doorsturen. De onderwijsadministratie
ging hiermee akkoord, alleen om onbekende reden is de mail niet verstuurd.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 16/10/2017 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- Het symposium van de Epicurus studenten over vitaliteit vindt waarschijnlijk rond 7
december plaats.
- Updates dienen voortaan zaterdag om 12:00 te zijn ingevoerd in het bestand op de
Drive, latere updates kunnen als mededeling tijdens de PV worden besproken.
- Judith en Kathelijn hebben een gesprek gehad met Roelof-Jan Oostra over Epicurus. De
inhoud van dit gesprek wordt in de bachelorcommissie verder besproken.
7. Mededelingen en rondvraag
- Nikki heeft vanuit IMS (Interfacultair Medisch Studentenoverleg) een vacature gekregen
met de vraag of wij deze willen verspreiden. Ze zijn opzoek naar een nieuw bestuur voor
IMS. We gaan dit op de website plaatsen. De deadline van de vacature is 5 november.
- Vanaf aankomende woensdag (25 oktober) is het mogelijk om je aan te melden voor de
workshops van het NVMO congres. Dit moet gedaan worden via de App van het NVMO.
We gaan elkaar mailen over wie waarheen gaat.
- Volgende week dinsdag (31 oktober) staat er een afspraak gepland met Hotze Lont over
de Nationale Studenten Enquête. Janneke, Nikki en Kathelijn kunnen erbij zijn en zullen
om 15:00 worden opgehaald in de SR kamer.
- Het is nog niet bekend wanneer wij de ganglunch moeten organiseren. De IFMSA is nog
voor ons.
- Janneke heeft uitgezocht hoe het ervoor staat met de startdatum van de SPSS cursus:
eerst was het zo dat wanneer je je als student aanmeldde voor de SPSS cursus je door
iemand van de Clinical Research Unit (CRU) rechtstreeks toegang kreeg tot de cursus.
Deze toegang was dan een aantal weken geldig. Nu hoort het zo te zijn dat als je je
aanmeldt voor de cursus, je zelf een link krijgt die je pas op het moment dat het voor jou
uitkomt kan sturen naar de CRU. Alleen de Blackboard doorlinking werkt nu nog niet
goed. Janneke gaat hier achteraan.
8. Vaststellen agenda
Het agendapunt “mededelingen” is toegevoegd aan de agenda.
9. Inhoudelijke mededelingen
Om goed binnen de raad met elkaar te kunnen blijven samenwerken zijn er een aantal
punten besproken en afspraken gemaakt.
10. Jaarplan: evaluatie
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Vorige week was onze jaarplanpresentatie. Het is erg goed gegaan en we hebben mooie
complimenten ontvangen. Voor de volgende SR is het een goed idee om op een PV
voorafgaand aan de jaarplanpresentatie een generale repetitie met de volledige presentatie
te houden zodat de raad meer input kan geven. Dit zullen wij aan hen doorgeven.
11. Begroting: update
Judith heeft met Albert kok een gesprek gehad over de facultaire begroting. Zowel het AMC
als de UvA levert een bijdrage aan de begroting. Het gaat nu over het UvA gedeelte van de
begroting. Op dit moment wordt de aandacht meer gevestigd op het allocatiemodel dan op
de begroting, omdat het allocatiemodel nu erg speelt. Voor 3 november moet de
studentenraad een adviesbrief schrijven over de begroting. De studentenraden van de
afgelopen twee jaren hadden zich onttrokken van advies. Dit omdat de begroting slechts een
grove schatting is en de kaderbrief al door de voorgaande Studentenraad is geschreven met
daarin welke punten precies op de facultaire begroting moeten komen. Het gaat nu dus
alleen nog om de numerieke invulling. De instemming van het UvA-gedeelte van de
begroting gaat via de CSR. Om alles meer begrijpelijk en duidelijk te maken gaat Kathelijn
voor de volgende PV (31 oktober) een korte presentatie maken over hoe de financiën en de
begroting precies werken.
12. SCRUM: maanddoelen november
Tijdens eerdere vergaderingen is de SCRUM-methode genoemd als manier om taken aan te
pakken en doelen te stellen. Er is een voorstel gedaan om met deze methode te werken en
daarbij cycli van 3 tot 4 weken aan te houden, zodat op de laatste PV van de maand kan
worden besproken hoe ver iedereen is met zijn doelen.
Echter, de raad stemt in om per commissie zelf te kijken op welke manier met taken wordt
omgegaan en doelen worden gesteld. Alleen bij belangrijke zaken kan dit naar de PV worden
gebracht. Belangrijk is wel dat er ook echt daadwerkelijk doelen worden gesteld.
13. Mededelingen
Tijdens de vergadering is de vraag gesteld of de ‘mededelingen en rondvraag’ tijdens de PV’s
op dit moment niet te veel tijd in beslag neemt en daarom beter kan worden ingekort.
Echter, op dit moment is het niet zo dat er veel discussie rondom de mededelingen zijn.
Mochten er discussies ontstaan tijdens de ‘mededelingen en rondvraag’ dan dient er een
agendapunt van te worden gemaakt.
14. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
15. Mededelingen en rondvraag
- Op dit moment wordt er gewerkt aan een programma om een tweede master te kunnen
volgen naast geneeskunde. Sofie wil misschien een mailtje sturen naar de studenten die
op dit moment een dubbele bachelor volgen om meer informatie te vragen. Sofie
bespreekt dit verder in de commissie master.
- Het stuk wat geschreven moet worden voor de Emphasis dient 500 woorden in totaal te
zijn. Er komen 3 stukken, dus ongeveer 100-150 woorden per stukje.
- Tijdens de vergadering met het OTgen is besproken dat de studentenraad zelf de
vacature voor de studentassessor in de master regelt. De commissie master gaat hier de
praktische kant van bespreken.
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16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
17. Actielijst
Wie?

Wat?

Sofie, Patrick

Maken een koffie-afspraak met Kathelijn

Kimia

Zet de juiste tijden van de PV in de studentenraad agenda

Iedereen

Mailt elkaar over de workshops van het NVMO congres

Kathelijn

Maakt voor volgende PV een minipresentatie over financiën

18. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
19. Einde vergadering
Judith sluit de vergadering om 21:23.
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