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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 9 januari 2018
Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig

Janneke Hendriks, Kathelijn Verdeyen

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
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
PR puntjes
Vaststellen agenda
Emphasis
Verkiezingsactie / naamsbekendheid SR
Korte evaluatie reces + nieuwjaarskaarten (zonder VS)
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering
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1. Opening
Judith opent de vergadering om 18:52uur.
2. Post in/uit
- Op 10 maart is de constitutieborrel van IMS (Interfacultair Medisch Studentenoverleg).
De locatie wordt nog opgestuurd.
- Yvonne Lunes zal helaas stoppen met haar werkzaamheden in het onderwijs. Ze blijft
nog wel werken in het AMC. Vanaf 23 januari gaat Yvonne Graafsma het overnemen.
3. Doorlopen actielijst
- Kimia heeft iedereen gemaild over de ganglunch.
- Milou heeft de datumprikker voor de trainingen aangepast.
- Sofie heeft gemaild over dat Mozaïek ons scherm op plein J deelt. Ze heeft nog geen
reactie ontvangen.
- Patrick gaat nog een stukje schrijven over de reiskostenvergoeding voor coassistenten.
Vrijdag heeft hij het af en posten we het direct op Facebook.
- Sofie heeft niet meer een stukje op Facebook geplaatst om de studenten een fijne
vakantie te wensen.
- Janneke heeft de nieuwjaarskaarten gemaakt. Kimia heeft hiervoor de adressenlijst
opgevraagd bij de onderwijsadministratie.
- Michelle heeft een stukje over het sein van de collegezaal geschreven. Sofie gaat het
nalezen en morgenochtend (10 januari) posten op Facebook.
4. Vaststellen notulen
De notulen van 18/12/2017 zijn besproken en vastgesteld.
5. Updates
- We hebben een sollicitatie binnen voor de vacature bachelor-assessor van MI.
- De sinterklaasenquête is voor de bachelor geneeskunde bij alle jaren afgenomen.
- Het Canvas template voor de bachelor geneeskunde is af en goedgekeurd.
- Youri heeft gister de uitslag gekregen van de enquête van de master MI. De vraag is of
we hier nog een kort verslag over gaan schrijven. Judith gaat uitzoeken of ze dit vorig
jaar hebben gedaan.
- Sofie heeft FNWI gemaild over dat er niks over het dubbele bachelor staat in de OER van
Biomedical Sciences. Ze heeft hier een reactie op ontvangen dat de examencommissie
hier nog mee bezig is.
- Kathelijn heeft 12 januari een gesprek met commoning UvA en de CSR over het
stemrecht.
6. Mededelingen en rondvraag
- De OER-training staat gepland op 24 januari. Nikki en Kathelijn kunnen er helaas niet bij
zijn. De training begint om 18:30. Bodine gaat kijken of de M. de Visserzaal gereserveerd
kan worden.
- De training met Frank zal plaatsvinden op zondagmiddag 28 januari. Hij gaat ons nog
een opzet sturen met wat hij allemaal wil behandelen en van te voren wil hij met
iedereen korte gesprekjes houden. Deze gesprekjes duren 20 minuten per persoon en
zullen plaatsvinden op 23 januari en 25 januari vanaf 18:30 op het AMC.
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Judith gaat iedereen nog persoonlijk appen voor de gesprekjes met haar.
Voor het coördinatorenoverleg hebben we vanuit de raad geen agendapunten.
Nikki gaat de LOCA-enquête “Personalisatie van de masteropleiding” bespreken in de
volgende CoMa-vergadering.
- Wie gaan er naar de nieuwjaarsreceptie op 11 januari? Youri en Nikki gaan misschien,
Milou en Sofie zijn er vanaf het begin.
7. PR puntjes
Er zijn geen nieuwe PR puntjes. De punten die tijdens de vorige PV zijn besproken zullen
worden gebruikt.
8. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
9. Emphasis
- Milou heeft een stukje geschreven voor de Emphasis. Aan het stukje zal nog een foto van
Milou werkend in de SR kamer worden toegevoegd.
- Het persoonlijke voorbeeld in het stuk zal in het meervoud worden gezet (‘de
studenten), om het voorbeeld meer algemeen en anoniem te houden.
- Milou verwerkt het commentaar en daarna zal het naar de Emphasis worden gestuurd.
10. Verkiezingsactie/naamsbekendheid SR
- Het is belangrijker dat we voordat de partijen zich gaan promoten, we een
naamsbekendheidsactie voor de SR gaan doen.
- We gaan in de collegezaal praatjes houden over de SR. Sofie gaat hiervoor een
PowerPoint presentatie maken. Op de PV van volgende week (15 januari) zetten we dit
agendapunt nog een keer op de agenda en werken we het verder uit hoe we precies deze
praatjes gaan inrichten. Het schema uit het vergaderstuk zal worden aangehouden. Er
moet wel rekening worden gehouden met de tentamenweken voor de collegepraatjes.
- Mogelijke opties voor een naamsbekendheid actie zijn: een pubquiz of een
promotiefilmpje. Echter, partij MFAS wilde mogelijk ook een pubquiz of een filmpje
maken ter promotie. Milou gaat met Roos van Rhijn van de MFAS bespreken wat Partij
MFAS precies wil en wat wij willen en via de mail geeft Milou hier een update over en
delegeert de taken/draagt dit over.
- Er is ook over nagedacht of we een Instagramaccount voor de SR moeten aanmaken ter
promotie. Echter, het is heel lastig om in zo’n korte tijd veel volgers te krijgen en dus
houden we het voor nu bij Facebook.
11. Korte evaluatie reces + nieuwjaarskaarten (zonder VS)
- We hebben nog veel nieuwjaarskaarten over, deze moeten nog verspreid worden. Bij
jaar 2 en 3 van MI zijn ze inmiddels al verspreid. Iedereen moet voor zijn eigen
jaar/studie even goed opletten dat ze worden verspreid.
12. WVTTK
- We krijgen binnenkort een uitnodiging van Hotze Lont voor de bespreking van de OER.
De uitnodiging voor de OER van MI is al verstuurd, die van geneeskunde zal later deze
week nog worden verstuurd.
13. Mededelingen en rondvraag
-
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Er zijn geen mededelingen of rondvragen
14. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
15. Actielijst
Wie?
Wat?
Patrick
Patrick schrijft een stukje over de reiskostenvergoeding voor
coassistenten
Sofie
Sofie leest het stukje na van Michelle over het sein van de collegezaal en
post het op Facebook
Judith
Judith zoekt uit wat ze vorig jaar hebben gedaan met de uitslagen van
de enquêtes
Bodine
Reserveert de M. de Visserzaal voor de OER-training
16. Nieuwe agendapunten
Het agendapunt ‘verkiezingsactie/naamsbekendheid SR’ is aangedragen.
17. Einde vergadering
Judith sluit de vergadering om 20:08uur.
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