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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 26 februari 2018
Aanwezige
raadsleden

Sofie ten Brink, Janneke Hendriks, Michelle Ruhe, Judith Scherpenisse, Nikki Lemmers

Afwezig

Youri Broekhuizen, Milou van Goor, Patrick Witvliet

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
Persoonlijk
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Punten PR
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Campagnefinanciering
OTgen vergaderpunten bespreken + verdelen
Stethoscoop gesprekken voorbereiding/verdeling
Mental Health week
Diversiteit
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Nieuwe actielijst
Einde vergadering
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1. Opening
Judith opent de vergadering om 18:45uur.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
4. Doorlopen actielijst
- Sofie heeft de evaluaties van de coschappen naar Yvonne gemaild.
- Michele en Sofie hebben naar de A-Z lijst van de UvA gekeken.
- Milou gaat het stukje schrijven over de Emphasis over het student-engagement plan van
Jim en mailt het vervolgens naar iedereen door.
- Janneke gaat nog een datumprikker aanmaken voor eind mei/begin juni voor een etentje
met de RvA.
- Milou heeft in de app-groep met oud-raadsleden gegooid wie wilt meedenken over de
medische psychologie.
- Nikki heeft Marcel Fabriek gemaild over de informatievoorziening omtrent de verplichte
symposia tijdens de SAS.
- Patrick is achter de masterenquête aangegaan en heeft iedereen gemaild over het
overdrachtsweekend.
- Milou heeft gemaild dat we graag nog een reactie willen op de input die we vanuit de SR
op de OER van de bachelor geneeskunde hebben gegeven. We hebben hierop een reactie
ontvangen.
- Judith en Milou hebben met Jan Hindrik gesproken over de addenda van de OER. Hij is
het met ons eens dat alle reglementen als bijlage bij de OER moeten.
- Volgende week zullen we de conceptbrief over de zij-instroom op de PV bespreken.
- Judith zou het OTgen mailen over agendapunten. Echter, voorgaande jaren liepen de
voorzitters eigenlijk gewoon altijd langs bij het OTgen om te bespreken of er nog
agendapunten zijn en om deze kort te bespreken in plaats van vergaderstukken te
maken.
- Youri heeft de Drive gecheckt. Als het goed is, is er niks per ongeluk verwijderd nadat
Kathelijn en Kimia de drive hebben verlaten.
- Nikki heeft de informatiemail voor de MI studenten over de SR gemaakt, maar nog niet
verstuurd.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 19/02/2018 zijn besproken en vastgesteld.
- We hebben weinig reacties gehad op de poll die we op Facebook hadden geplaatst over
de WiFi. Echter, de meerderheid vond het wel verbeterd. Mochten er in de toekomst toch
nog klachten komen dan gaan we er weer achteraan.
- We hadden tijdens vorige PV het idee om met de JVT een brainstormsessie te houden
over nieuwe ideeën voor de OER. Michelle en Milou brengen dit tijdens de komende JVT
bijeenkomst ter tafel.
6. Updates
- We willen graag een update van Youri over het communicatieplan. Judith gaat hem
vragen of hij dit wil schrijven.
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De resultaten van de masterenquête van geneeskunde zijn binnen. Er zijn best wel wat
mensen die hem hebben ingevuld. Hij zal snel worden uitgewerkt.
- Nikki gaat de bol.com bonnen van de MI enquête versturen.
- Janneke heeft een mail van Remco Molenaar gekregen dat hij in juni een cursus wil
geven over wetenschappelijk schrijven.
- Michelle en Judith hebben vandaag een alliantiegesprek gehad. Ze schrijven hier nog een
update over voor aankomende PV van 5 februari.
7. Punten PR
- We gaan een open PV houden. Nikki gaat hier een berichtje voor op Facebook over
schrijven.
8. Mededelingen en rondvraag
- Nikki gaat de informatiemail over de SR die eerst alleen naar MI studenten zou worden
gemaild, naar alle studenten van het AMC sturen (dus alle bachelors en master), zodat
we iedereen bereiken.
- Mocht iemand nog vragen hebben voor tijdens de sollicitatie met de raadsassistenten
dan kan je dit aan Nikki of Milou laten weten.
9. Vaststellen agenda
Het agendapunt “inventarisatie inwerkperiode” is toegevoegd aan de agenda.
10. Campagnefinanciering
- We hebben de regeling voor campagnefinanciering voor de FSR-verkiezingen ontvangen.
We mogen nog schuiven met de genoemde bedragen. Het gaat om een basisbedrag dat
evenredig te verdelen is tussen de deelnemende partijen en om een extra bedrag dat
gedeeld wordt door het aantal raadszetels van de desbetreffende FSR, maal het aantal
direct in deze FSR gekozen raadsleden van de partij in het verkiezingsjaar waarop de
aanvraag betrekking heeft.
- De financiering zoals het nu is, is niet oneerlijker voor de kleinere partijen die willen
groeien, omdat je de financiering in hetzelfde jaar nog moet gebruiken. Grotere partijen
krijgen hierdoor meer geld waardoor ze ook weer meer promotie kunnen doen. Je houdt
de grote partijen hier groot door. Aan de andere kant is het wel meer een stok achter de
deur en meer motivatie om die extra zetels te behalen.
- De meerderheid van de raad is voor de financiering zoals hij nu is. We gaan dit in de
brieven zetten, maar er wel bij vermelden dat we wel graag meer gespecificeerd willen
zien wat er bedoeld wordt met ‘evenredig te verdelen tussen de deelnemende partijen’.
- Daarnaast gaan we aankaarten dat er meer bekend moeten worden bij de partijen dat ze
überhaupt aanspraak kunnen maken op deze financiering.
11. OTgen vergaderpunten bespreken + verdelen
- We gaan het agendapunt “addenda OER” op de vergadering met het OTgen bespreken en
ook het punt “evaluatie Epicurus”. Michelle en Milou maken een vergaderstuk over het
agendapunt “evaluatie Epicurus”.
- Judith gaat Jan Hindrik Ravesloot vragen of er nog andere punten zijn.
12. Stethoscoop gesprekken voorbereiding/verdeling
- We zijn uitgenodigd voor het stethoscoopgesprek. Bij deze gesprekken kunnen we in een
informele setting onze reflecties, zorgen, ideeën, etc. delen met de bestuurders.
-
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We gaan gewoon kijken hoe het loopt, de volgende punten willen we wel ter tafel
brengen:
o Dat er bij de alliantie rekening moet worden gehouden met de coassistenten.
o Dat er ruim de tijd wordt genomen voor de evaluatie van Epicurus en dit niet te
snel wordt afgehandeld.
o De docentbelasting + waardering
o Bachelorherziening MI
o Het is belangrijk dat we ook positieve punten benoemen, bijvoorbeeld de
koffieautomaten die gratis zijn gemaakt voor studenten.
- Het is meer de bedoeling dat er van te voren wordt nagedacht, maar daarnaast ook dat
er ter plekke wordt gekeken wat eruit komt. Er is ook geen agenda.
- Voor degene die naar de stethoscoopgesprekken gaan is het handig om bovenstaande
punten voor te bespreken. We willen dit misschien ook doen met de besturen van
MIKpunt en MFAS.
- Degenen die aanwezig zullen zijn bij de gesprekken nemen bovenstaande punten uit de
PV mee.
13. Mental Health week
- Van 16 tot en met 20 april wordt een algemene Health Week georganiseerd. Hier komt
ook veel mental health in voor.
- De workshop ‘floreren in een competitieve wereld’ is waarschijnlijk het meest
toepasselijk voor ons. We weten alleen niet goed wat de andere workshops inhouden.
Sofie gaat navragen wat de andere workshops inhouden.
- De workshop is maar voor 30 personen. Het is belangrijk dat we nog naar de roostering
kijken van de bachelors. De workshop kan helaas niet na 17:00 uur gegeven worden, dus
waarschijnlijk zullen niet veel coassistenten naar de workshop komen. We gaan de
workshop in de middag plannen, aansluitend aan college. Het is ook belangrijk om te
weten hoe lang de workshop duurt, zodat we dit aan studenten kunnen vertellen.
- Er zal misschien ook een filmvertoning komen waarbij de maker van de documentaire
aanwezig zal zijn. We willen hiervoor CZ-1 reserveren, of anders een K01 lokaal. Sofie
gaat vragen hoe het met de financiering zit van de collegezaal. We willen deze vertoning
in de middag laten plaatsvinden, omdat de kans klein is dat coassistenten na hun
coschap speciaal voor de film naar het AMC toe zullen komen.
- We willen 1 slide op de schermen van plein J plaatsen ter promotie van de Health Week.
Sofie gaat aan centraal vragen of ze hiervoor iets hebben.
- Janneke gaat aan de CoRaad vragen of het mogelijk is dat Podium T tijdens de Health
Week langskomt.
- Het USC wil misschien tijdens de Health Week een open dag houden. Dit is een leuk idee.
14. Diversiteit
- Sofie is aanwezig geweest bij het diversiteitsoverleg en heeft op een rijtje gezet wat er
speelt.
- Sofie zou met specialisten willen overleggen in hoeverre diversiteit onderbelicht is in
ons onderwijs en ze wil dan misschien vragen aan de RvB om dit mee te nemen in
raamplan herziening.
-
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Diversiteit in het curriculum: dit kunnen we ook bespreken bij de herziening van het
curriculum. Het is een goed punt om het punt diversiteit op de OTgen vergadering te
bespreken.
- Echter, als dit een project wordt, dan wordt het ook wel echt een heel groot project wat
je eigenlijk zou moeten uitbesteden omdat het zo enorm bevattend is. Je moet iemand
hiervoor hebben die goed weet welke dingen belangrijk zijn om te weten, je kan
studenten namelijk niet alle details leren. We gaan eerst het OTgen benaderen, voordat
we hier verder groots mee bezig gaan.
- Professioneel gedrag van docenten: Rien en Albert zouden over een (anoniem) meldpunt
voor de bachelor nadenken en komen hier nog op terug.
- Diversity officer: deze is aanwezig op het AMC. We willen hier een gesprek mee
inplannen.
- Steunen van vluchtelingen: het VUmc reserveert 5 geneeskunde plekken per jaar voor
vluchtelingen. Michelle en Judith gaan bij hun navragen hoe zij dit doen met de
taalbarrière en hoe zij dit geregeld hebben. Daarnaast gaan we vragen hoe zij in brede
zin omgaan met diversiteit.
- Janneke gaat kijken naar de mogelijkheden om vanuit de CoRaad workshops hierover te
houden.
- Genderneutrale toiletten: we gaan aankaarten bij Rien en Albert dat het misschien een
goed idee is om een proefsetting te maken bij de wc’s in het gangetje bij de SR-kamer.
- De rest is voor de CoBa om achteraan te gaan.
15. Inventarisatie inwerkperiode
- Michelle is naar het vicevoorzittersoverleg geweest en hier werd gevraagd om onze
mening over de inwerkperiode. Over de volgende punten willen ze graag onze mening
horen:
o Startdag medezeggenschap: Judith en Nikki waren hierbij aanwezig. Het was
lastig omdat veel Engelse termen werden gebruikt. Het spel (de
krokodillenrivier) was leuk, maar deze overlapt veel met andere trainingen die
je tijdens je raadsjaar krijgt. Daarnaast moet het doel van de dag van te voren
meer duidelijk worden gemaakt. Het was wel leuk dat de rector magnificus van
de UvA er was.
o De afgevaardigde deadline (23 juni) is kort dag voor ons na de verkiezingen.
Michelle gaat een tijdspad maken voor de inwerkperiode.
o Over de financiële training kunnen we op dit moment nog geen terugkoppeling
maken, want alleen Kathelijn is aanwezig geweest en zij is niet op de PV
aanwezig.
o Maagdenhuisweekend: het was leerzaam, maar soms ook wel een beetje schools.
Het kon meer interactief zijn. Het fijne is wel dat je een basis krijgt en het
daarmee een fijn begin van het jaar is. Echter, zouden er ook wat meer leuke
activiteiten aan moeten worden toegevoegd, bijvoorbeeld in de vorm van
teambuildingopdrachten of iets als een pubquiz. Een leuke optie is om het in
CREA te houden.
16. WVTTK
-
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17. Mededelingen en rondvraag
- De CSR regelt normaalgesproken altijd de vergunningen voor de verkiezingsweek. De
CSR heeft aan ons gevraagd voor welk plein we een vergunning willen hebben. Nikki
koppelt aan de CSR terug dat we plein J gaan reserveren en dat daarbij vermeld moet
worden dat de spullen/blokken die op plein J staan moeten worden weggehaald.
- We gaan een gemeenschappelijk verslag van de sinterklaasenquêtes schrijven voor het
jaarverslag.
18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
19. Actielijst
Wie?
Wat?
Milou

Milou schrijft het stukje over de Emphasis over het student-engagement plan
van Jim en mailt het vervolgens naar iedereen door

Janneke

Maakt een datumprikker aan voor eind mei/begin juni voor een etentje met de
RvA

Iedereen

Denkt voor de PV van 26 februari na over agendapunten voor de vergadering
met het OTgen

Michelle en
Milou

Brengen tijdens de komende JVT bijeenkomst de OER branstormsessie ter tafel.

Judith

Vraagt aan Youri of hij een update over het communicatieplan wil schrijven

Nikki

Gaat de bol.com bonnen van de MI enquete versturen

Michelle en
Judith

Schrijven een update over het alliantiegesprek voor de PV van 05/02

Nikki

Gaat de informatiemail over de SR die eerst alleen naar MI studenten zou
worden gemaild, naar alle studenten van het AMC sturen.

Michelle en
Milou

Michelle en Milou maken een vergaderstuk over het agendapunt “evaluatie
Epicurus” voor de OTgen vergadering.

Judith

Vraagt aan Ravesloot of er nog agendapunten voor de OTgen vergadering zijn

Aanwezigen bij
de
stethoscoopgesp
rekken

Nemen de punten uit de PV mee naar de stethoscoopgesprekken

Sofie

Gaat navragen wat de workshops voor de mental health week inhouden

Sofie

Gaat vragen hoe het met de financiering van de collegezaal zit
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Sofie

Gaat aan centraal vragen of ze een slide over de Health Week voor de schermen
op plein J hebben

Janneke

Gaat aan de CoRaad vragen of het mogelijk is dat Podium T tijdens de Health
Week langskomt.

Michelle en
Judith

Gaat navragen bij het VUmc hoe zij diversiteit hebben geregeld.

Janneke

Gaat kijken naar de mogelijkheden om vanuit de CoRaad workshops te houden
over diversiteit

Michelle

Gaat een tijdspad maken voor de inwerkperiode

Nikki

Nikki koppelt aan de CSR terug dat we plein J gaan reserveren voor de
verkiezingsweek en dat daarbij vermeld moet worden dat de spullen/blokken
die op plein J staan moeten worden weggehaald.

20. Nieuwe agendapunten
De volgende agendapunten zijn aangedragen:
- Sollicitatiebespreking raadsassistenten
- Nieuwe versie stukje over studentenhuisvesting
- OTgen vergaderpunten bespreken + verdelen
21. Einde vergadering
Judith sluit de vergadering om 21:35uur.
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