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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 15 januari 2018
Aanwezige
raadsleden

Sofie ten Brink, Youri Broekhuizen, Milou van Goor, Janneke Hendriks, Nikki Lemmers, Michelle
Ruhe, Kimia Milani Sabzewar, 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.
17.
18.
19.
20.

Opening
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
PR puntjes
Vaststellen agenda
Adviesaanvraag herbenoeming RvT lid
Sterke medezeggenschap: raadsstandpunt
Decaansbenoeming: raadsstandpunt
OTGEN: relevantie regulier overleg
Neutraliteit kandidatenwervingsproces
Verkiezingsactie SR
Spreker + PowerPoint voor werving SR
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering
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1. Opening
Kathelijn opent de vergadering om 19:05.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- De nieuwjaarsdrink van de FDR, FDG en CSR is op 18 januari om 16:00uur op
Roeterseiland. 23 januari is de constitutieborrel van de CSR. Deze duurt van 17:00uur
tot 20:00uur. Kimia stuurt deze beide door.
- 1 februari is het coördinatorenoverleg voor de bachelor en master geneeskunde.
Michelle en Patrick kunnen hierbij zijn.
4. Doorlopen actielijst
- Patrick heeft een stukje over de reiskostenvergoeding voor coassistenten geschreven en
deze is geplaatst op Facebook en op de website
- Sofie gaat het stukje van Michelle over het sein van de collegezaal nog doorlezen.
- De M. de Visserzaal is gereserveerd voor de OER-training.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 09/01/2018 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- Sofie heeft Mozaïek een bericht gestuurd over het scherm op Plein J. Zij gaan nu verder
kijken of ze misschien een eigen scherm kunnen krijgen of het scherm van het
onderwijssupport kunnen delen.
- Ilse Wissink is als nieuwe master assessor Geneeskunde gekozen.
- Er staan nu ook notulen van het DB overleg online op de Drive. Het is optioneel om dit te
lezen aangezien belangrijke dingen altijd zullen worden vermeld op de PV.
7. Mededelingen en rondvraag
8. PR puntjes
– Kathelijn gaat een stukje schrijven over de NSE.
– Stukje over het sein van de collegezaal (is al geschreven door Michelle).
– Voor in het achterhoofd: een stukje over de wissel van masterassessor wanneer deze
plaatsvindt. Patrick gaat dit schrijven.
– Een facebookpost over dat je cadeaubonnen kan winnen bij het invullen van de
masterenquête.
– We gaan mensen interviewen op de faculteit over wat ze goed vinden aan de faculteit of
wat verbeterpunten zijn. Milou gaat dit een keer doen. Dit punt komt volgende week op
de agenda.
9. Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘neutraliteit kandidatenwervingsproces’ is toegevoegd aan de agenda.
10. Adviesaanvraag herbenoeming RvT lid
- De Raad van Bestuur heeft ons advies gevraagd over de extra benoemingstermijn van
Pauline Meurs (als lid van de RvT).
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We hebben haar nog nooit officieel ontmoet en willen haar graag eerst ontmoeten
voordat we een advies geven. We willen haar vragen stellen over hoe ze tegen de fusie
aankijkt en hoe zij het onderwijs heeft staan.
- Jaarlijks heeft het DB standaard al een gesprek met de RvT. We willen van deze
mogelijkheid gebruik maken om meteen Pauline Meurs te kunnen ontmoeten. Mocht het
niet lukken om haar tijdens dit gesprek te zien, dan zullen we ons onthouden van advies.
11. Sterke medezeggenschap: raadsstandpunt
De werkgroep Sterke Medezeggenschap heeft een advies geschreven. De CSR wil van de
facultaire raden weten wat de mening over het advies sterke medezeggenschap is.
Hieronder worden de verschillende voorstellen doorgenomen:
o Voorstel 1.1: Het voorstel moet duidelijker en concreter worden omschreven. Er
moet meer informatie worden gegeven over de Nederlandse Vereniging van
Medezeggenschap of anders eventueel een verwijzing worden vermeld. Verder is het
voorstel zelf wel goed.
o Voorstel 2.1: Er moet duidelijker worden geformuleerd wat er precies wordt
bedoeld met “een gezamenlijke voortschrijdende kalender die circa een jaar
vooruitkijkt”. Daarnaast wordt op onze faculteit vaker ad hoc gewerkt met
verschillende gremia. Wij vinden structureel overleg goed, maar de agenda moet niet
bindend zijn voor afspraken, maar meer een globaal overzicht geven.
o Voorstel 2.2: Binnen onze raad zijn er mensen die zowel positief als negatief over dit
voorstel denken. Men zou niet alleen moeten kiezen voor een termijn
medezeggenschap omdat dit een goede aanvulling is aan de loopbaan, maar ook
omdat het een toevoeging is aan de academische gemeenschap. Daarnaast ontbreken
er mogelijke oplossingen in het voorstel en daarom zal het voorstel concreter
kunnen worden omschreven.
o Voorstel 2.3: Wij als raad prefereren juist een dakpansysteem om de continuïteit van
de raad te bewaken. Het duurt namelijk een aantal maanden voordat een raadslid
goed is ingewerkt en zijn draai begint te vinden. Daarnaast is het belangrijk dat er
gekeken wordt naar de beschikbaarheid van de kandidaten.
o Voorstel 2.4: Dit voorstel is niet relevant voor ons.
o Voorstel 2.5: Geen advies, want dit voorstel is niet relevant voor ons.
o Voorstel 3.1: Bij dit voorstel zouden concrete manieren moeten worden genoemd
hoe dit kan worden bewerkstelligd. Een mogelijkheid is om bijvoorbeeld een
soortgelijke tool als “Denk mee met de UvA” te introduceren op de faculteiten.
Daarnaast zou we graag zien dat de universiteit ons hier ook meer in ondersteunt en
zorgt voor gewaarwording vanuit de universiteit.
o Voorstel 3.2: Het is belangrijk dat de documenten uiteindelijk wel
beleidsconsequenties hebben. Daarnaast moeten de documenten toegankelijk zijn en
niet te technisch, zodat ze voor studenten begrijpelijk zijn.
o Voorstel 3.3: Er kan onderzocht worden of de kiesdeler naar de helft kan, maar de
kiesdeler moet wel bepaald worden voordat de verkiezingen plaatsvinden. Op
andere faculteiten is het misschien wel een optie, maar bij ons op de faculteit zijn
-
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vaak zo weinig deelnemers dat iedereen sowieso de helft van de kiesdeler altijd wel
haalt en dit maakt het dus onnodig ingewikkeld bij ons. Daarnaast zullen de meeste
kiezers aangetrokken worden tijdens de campagneweek. Dit is realistischer dan om
mensen te trekken via een biljet. Daarnaast zijn er niet veel centrale partijen die op
het AMC campagnevoeren. Het is beter om de centrale partijen zelf te laten bepalen
hoe zij hun campagnebudget willen benutten. Een deel van de raad was het wel eens
dat voor de verkiezingen van de centrale studentenraad dit mogelijk wordt
ingevoerd. Aangezien de centrale partijen op het AMC ook weinig campagne komen
voeren, is het misschien dan toch voor de centrale partijen wel een goed idee een
foto en standpunt op het stembiljet te plaatsen.
o Voorstel 3.4: Wij zijn het erg met dit voorstel eens. Vooral de mogelijkheid mail-to-all
zou een goed hulpmiddel zijn.
o Voorstel 4.1: Geen advies, want dit voorstel is niet relevant voor ons.
o Voorstel 4.2: Geen advies, want dit voorstel is niet relevant voor ons.
o Voorstel 4.3: Geen advies, want dit voorstel is niet relevant voor ons.
o Voorstel 4.4: Geen advies, want dit voorstel is niet relevant voor ons.
o Voorstel 5.1: 9 van de 10 raadsleden vonden dit een goed voorstel. Het zou fijn zijn
als er een duidelijke en transparante samenvatting komt.
o Algemene opmerkingen:
▪ Veel voorstellen zijn niet concreet genoeg omschreven en missen
bijvoorbeeld oplossingen of concrete tips.
▪ Veel voorstellen zijn niet erg toepasselijk voor onze raad, maar meer voor
andere raden.
▪ Hoe op dit moment de leden van de CSR worden gekozen en samengesteld
werkt nadelig voor faculteiten met studies die veel verplicht onderwijs
bevatten. Van het medezeggenschap worden veel uren verwacht en veel van
deze uren zijn overdag en vallen samen met verplicht onderwijs. Dit kan
leiden tot een scheve verdeling in de CSR en kan daarom nadelig zijn voor
sommige faculteiten. Er moet gekeken worden naar mogelijke oplossingen
hiervoor, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een secretariaat of het aantal
uren voor medezeggenschap te verminderen.
12. Decaansbenoeming: raadsstandpunt
Tijdens de vorige PV van de CSR werd er gevraagd welke van de opties omtrent
decaansbenoemingen wij als raad het meest vinden aansluiten bij onze faculteit en of wij in
deze een raadsstandpunt willen innemen.
We gaan tijdens de PV van de CSR vermelden dat wij niet kunnen voldoen aan de
verschillende opties omtrent de decaansbenoeming, omdat we in het AMC te maken hebben
met het bestuur van een ziekenhuis dat tevens het faculteitsbestuur is en de procedure al
staat omschreven in het AMC reglement. Mochten we iets willen veranderen dan regelen we
dat met het AMC zelf en niet via de CSR.
13. OTGEN: relevantie regulier overleg
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De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat het aandragen van relevante agendapunten op het
periodieke overleg met het Opleidingsteam Geneeskunde steeds minder wordt. De reden dat
dit gebeurt komt mede omdat het Dagelijks Bestuur nauw contact heeft met Rien de Vos en
Albert Kok van het Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO). Daarnaast zijn er veel zaken die
laagdrempelig met de leden van het OTgen worden besproken. Daarom is de vraag hoe
relevant het regulier overleg voor ons is.
- Coassistenten kunnen overdag moeilijker het OTGEN contacteren. Daarom is het voor
hen fijn om een regulier overleg te hebben zodat zij agendapunten kunnen aandragen.
- Daarnaast is het fijn als tijdens de periodieke overleggen afspraken zwart-op-wit komen
te staan.
- Een mogelijkheid is om minder vaak de overleggen in te plannen. Daarnaast is het
belangrijk dat iedereen goed nadenkt en brainstormt over mogelijke agendapunten.
- We gaan voor de komende PV (22 januari) nadenken over agendapunten voor de
eerstvolgende vergadering met het OTGEN. Er komt een document in de PV map op de
drive voor stukjes van het OTGEN. Een week voor de vergadering met het OTGEN zullen
we deze punten dan voorbereiden. Na de komende OTGEN vergadering zullen we de
volledige OTGEN-cyclus van 6 weken een keer goed doorlopen en ons hier goed
aanhouden om te kijken of dit leidt tot meer agendapunten. De cyclus wordt als vast
agendapunt op de agenda van de PV van de raad gezet.
14. Neutraliteit kandidatenwervingsproces
Afgelopen PV’s hebben we overlegd over de verkiezingsactie van de SR. Binnen de raad
ontstond het idee bij sommigen dat niet alle partijen even gelijkwaardig worden betrokken
en we daarom als raad niet helemaal neutraal meer zouden zijn. Dit komt vooral doordat
partij MFAS als enige partij op de faculteit aanwezig is en de SR daarom korte lijntjes heeft
met de MFAS. Echter, we vinden het belangrijk om als SR zo neutraal mogelijk te blijven en
proberen daarom zo onafhankelijk mogelijk te handelen wanneer we informatie krijgen van
partij MFAS om onze neutraliteit te bewaken. Daarnaast proberen we alle partijen
gelijkwaardig te betrekken.
15. Verkiezingsactie SR
- Op 5 februari zullen we een broodjesactie houden op plein J.
o We gaan tosti’s uitdelen van 11:45uur tot 13:30uur.
o Iedereen met een tosti ijzer neemt deze mee voor komende PV (of eerder).
o Nikki maakt een boodschappenlijstje en inventariseert hoeveel het gaat kosten.
Mochten we geld over hebben dan kunnen we dit gebruiken voor hapjes voor de
baravond.
o Maandagochtend 5 februari gaan Janneke en Youri boodschappen doen.
o Kimia reserveert plein J.
o Sofie, Janneke, Youri en Milou zijn op de dag zelf aanwezig om de tosti’s te
maken.
- Op 6 februari zullen we een barinformatieavond/pubquiz houden
o Sofie, Michelle en Nikki gaan de pubquiz maken
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We nodigen alle partijen uit om kort een praatje te houden over hun partij. We
laten ze ook een aantal vragen toevoegen aan de pubquiz. Sofie gaat de partijen
benaderen en houdt contact met hen. Sofie gaat hen vragen of ze willen bijdragen
aan muntjes voor de bar.
o Kathelijn gaat een korte presentatie houden en benoemt daarin ook kort de
mogelijkheid je eigen partij op te richten en daarnaast de CSR.
o De inloop is van 17:00uur tot 17:30uur.
o Youri, Patrick en Nikki gaan tappen.
o We hebben een informatiepakket over wat de SR inhoudt. Deze gaan we op de
bar leggen, zodat studenten er eentje kunnen meenemen.
o We gaan een Facebookevent aanmaken voor de baravond en ook voor de
broodjesactie. Youri maakt deze aan voor 22 januari. Janneke maakt een poster
voor op Plein J en voor het Facebookevent en stuurt deze naar Youri.
16. Spreker + PowerPoint voor werving SR
We gaan collegezaalpraatjes houden met als doel om mensen aan te sporen zich kandidaat te
stellen voor de verkiezingen.
De punten A en D uit het vergaderstuk zullen niet worden verwerkt in de presentatie. Punt E
zal worden vervangen door een informatieboek dat we uitprinten en in de SR kamer zullen
leggen. Tijdens de presentatie zullen we benoemen dat als mensen meer informatie willen
ze dit boeken kunnen komen bekijken voor meer informatie.
We gaan alleen kort benoemen dat er ook iemand vanuit de raad afgevaardigde is voor de
CSR. De verschillende partijen zullen we alleen heel kort en algemeen noemen.
Voor de volgende PV van 22 januari maakt Kathelijn de PowerPoint. Kathelijn en Youri gaan
samen een keer zitten over hoe ze de presentatie willen invullen voor MI. Daarnaast checkt
Kathelijn wanneer de collegeroosters zijn en de collegepraatjes kunnen worden gehouden.
17. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen
18. Mededelingen en rondvraag
Er zijn geen mededelingen.
19. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
20. Actielijst
Wat?
Wie?
Kathelijn
Schrijft een stukje over NSE
Iedereen
Denkt na over agendapunten voor het OTGEN en plaatst de stukjes
in de PV map op de Drive
Iedereen
Iedereen met een tosti ijzer neemt deze mee naar de PV van 22/01
Nikki
Maakt een boodschappenlijstje voor de broodjesactie
Janneke en Youri
Gaan boodschappen doen voor de tosti’s
Sofie, Michelle en Nikki
Maken de pubquiz
Sofie
Mailt alle partijen of ze willen reageren en vraagt of ze willen
bijdragen aan de muntjes voor de bar
Youri
Maakt een Facebookevent voor de baravond/broodjesactie.
o

Pagina 6 van 7
Notulen plenaire vergadering, 15 januari 2018

studentenraad.nl/amc
amc@studentenraad.nl

Janneke
Kathelijn

Maakt een poster voor de baravond
Maakt voor de PV van 22/01 de PowerPoint voor de
collegepraatjes

21. Einde vergadering
Kathelijn sluit de vergadering om 22:11.
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