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Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

(020) 56 68 666 
studentenraad@amc.uva. nl 

studentenraad.nl/amc 

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad 
AMC, 9 januari 2017 
 

Aanwezige 
raadsleden 

Anne Wermelink, Demi Dorrepaal, Diederick Jan van Doorn, Ilse Griffioen, Manoek Spitzers , 
Marieke Kap, Marit Schonewille, Mike Keizer, Brenda Fokkink en Max de Vries. 

Afwezig  
Gast  
Notulist Merijn Kuit 

 

Agenda 
1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Updates 

6. Mededelingen & rondvraag 

7. Vaststellen agenda 

8. Regulier overleg Maas Jan Heineman 

9. Emphasis 

10.  WVTTK 

11.  Mededelingen & rondvraag 

12.  Nieuwe agendapunten 

13.  Einde vergadering  

 

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 19:00. 

2. Post in/uit 

In de komende week zijn de volgende gebeurtenissen gepland.  

- 10 januari 2017, 16:00-17:00 – Afscheid Enneke Tuinhof, M. de Visserzaal J0-221 

- 12 januari 2017 – Sinterklaas enquête Epicurus 

- 12 januari 2017, 18:00-18:45 – Affiliatie overleg, F4-119 

- 16 januari 2017, 12:00-13:00 – Denktank collegezalen, M. de Visserzaal J0-221 

- 16 januari 2017, 18:30-21:00 – TAQT training  

- 17 januari 2017, 18:30-21:00 – PV 

- 18 januari 2017, 19:30-22:00 – assessoren nieuwjaarsborrel, La Folie 

mailto:studentenraad@amc.uva.nl


 
 

 

Pagina 2 van 3 
Notulen plenaire vergadering, 9 januari 2017 

 

studentenraad.nl/amc  
amc@studentenraad.nl 

 

3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen.  

4. Vaststellen notulen 

De notulen zijn vastgesteld.  

5. Updates 

De updates zijn door de raadsleden individueel doorlopen.  

6. Mededelingen en rondvraag 

- Bij de eerstvolgende vergadering over de inrichting van plein J zullen twee technisch 

adviseurs aanwezig zijn. Van de studentenraad(SR) zullen Demi en Ilse de vergadering 

bijwonen.  

- Donderdag 12 januari om 13:00 zal de sinterklaasenquête worden afgenomen van jaar 1. 

Marieke, Anne, Mike en Manoek zullen aanwezig zijn.  

- Marieke is bezig met het plannen van sollicitaties voor de bachelor assessor van Medische 

Informatiekunde.  

- De vacature voor de master assessor geneeskunde is uitgezet.  

- Diederick heeft de raadsleden verzocht om stukken die door de Raad van Advies(RvA) gezien 

moeten worden in de PV map te plaatsen, zodat de RvA hier toegang toe heeft.  

7. Vaststellen agenda 

Agenda onveranderd vastgesteld. 

8. Regulier overleg Maas Jan Heineman 

Aanstaande donderdag zal het regulier overleg met Maas Jan Heineman plaatsvinden. De 

raadsleden hebben de volgende agendapunten aangedragen:  

- Internationalisering; De opleidingscommissie heeft in december een brief gestuurd met 

betrekking tot internationalisering. Aan Maas Jan zal zijn mening met betrekking tot deze 

brief gevraagd worden.  

- Plein J; De onderhandelingen over plein J duren voort. De SR zal aan Maas Jan vragen 

wanneer het plein volgens de planning af zal zijn.  

- Herkansing OVV-1; Aan Gabor Linthorst zal gevraagd worden of de resultaten van de 

herkansing van het eerste blok van Epicurus, OVV-1, al binnen zijn.  Deze resultaten zullen 

dan besproken worden met Maas Jan.  

9. Emphasis 

De tekst die de SR in de Emphasis zal publiceren is door de raad nagelezen en aangepast.  

10. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

11. Mededelingen en rondvraag 

- Manoek zal een overleg met de studieadviseurs plannen.  

- Brenda en Diederick hebben een overleg gehad met Maas Jan Heineman en Albert Kok over 

de onkostenvergoeding voor coassistenten. Momenteel krijgen sommige studenten, met 

name degene die zonder OV-recht tijdens de SAS lang in de periferie zitten, veel minder 

vergoeding dan de hoeveelheid reiskosten die zij maken. Wij zouden graag een loket zien, 

waar deze studenten bij wijze van uitzondering een aanvraag voor extra vergoeding kunnen 
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indienen. Maas Jan Heineman is het hiermee eens. Albert Kok zal nadenke n over de verdere 

invulling en de SR hiervan op de hoogte houden. 

- Anne heeft gevraagd of er 50 extra chocoladerepen gekocht kunnen worden voor de 

sinterklaasenquête van aanstaande donderdag. De SR heeft hiermee ingestemd.  

12. Nieuwe agendapunten 

Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen. 

13. Einde vergadering 
Diederick heeft de vergadering gesloten om 19:45. 

 


