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Notulen	  plenaire	  vergadering	  Facultaire	  Studentenraad	  
AMC,	  07-‐‑09-‐‑2020	  
	  
Aanwezige	  
raadsleden	  

Sarah	  Lutterman,	  Sonja	  Yona,	  Pien	  van	  Putten,	  Tycho	  De	  Greve,	  Parsa	  Alibakshi,	  Sophie	  Noordzij,	  
Onno	  Smeulders,	  Wouter	  Meijer,	  Eline	  Alofs,	  Evrim	  Hotamis	  

Afwezig	   	  

Gast	   	  

Notulist	   Özgü	  Varan	  

	  

Agenda	  
1.   	   	   Opening	   	   	   	   	   	   	   Om	  18:45	  uur	    
2.   10	  min	   Puntje	  persoonlijk	   	   	   	   	   	   Update	  
3.   2	  min	   Post	  in/uit	  en	  afspraken	   	   	   	   	   Informerend 
4.   5	  min	   Notulen	  en	  actielijst	   	   	   	   	   	   Vaststellen/Update 
5.   5	  min	   Updates	   	   	   	   	   	   	   Update	    
6.   1	  min	   Mededelingen	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Informerend 
7.   1	  min	   Vaststellen	  agenda	   	   	   	   	   	   Vastellen	   
8.   10	  min	   Jaarplan	   	   	   	   	   	   	   Oordeelsvormend	  
9.   15	  min	   Werkafspraken	  	   	   	   	   	   	   Besluitvormend	  
10.   10	  min	   Huishoudelijk	  Reglement	   	   	   	   	   Besluitvormend	  

10	  min	   Pauze	  
11.   10	  min	   Raad	  van	  Advies	   	   	   	   	   	   Oordeelsvormend	  
12.   10	  min	   Trainingen	  TAQT	   	   	   	   	   	   Besluitvormend	  
13.   15	  min	   Gezamenlijk	  fotomoment	   	   	   	   	   Besluitvormend	  
14.   1	  min	   WVTTK	  	   	   	   	   	   	   	   Informerend 
15.   5	  min	   Onderwerpen	  CSR/OTgen/OTmi/PR	   	   	   	   Informerend 
16.   3	  min	   Rondvraag	   	   	   	   	   	   	   Informerend 
17.   5	  min	   Evaluatie	  PV	   	   	   	   	   	   	   Informerend 
18.   1	  min	   Nieuwe	  agendapunten	   	   	   	   	   	   Informerend 
19.   1	  min	   Nieuwe	  actielijst	   	   	   	   	   	   Informerend 
20.     Einde	  vergadering      Om 20:45 uur   
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1.   Opening  

Sarah	  opent	  de	  vergadering	  om	  18:45	  uur.	  
	  

2.   Puntje	  persoonlijk	  
Dit	  punt	  is	  vertrouwelijk	  en	  wordt	  daarom	  niet	  in	  de	  notulen	  gepubliceerd.	  

	  
3.   Post	  in/uit	  en	  afspraken  

De	  Raad	  van	  Bestuur	  (RvB)	  heeft	  een	  brief	  betreffende	  de	  oplopende	  wachttijd	  gestuurd.	  
	  

4.   Notulen	  en	  actielijst  
1.   Gemaild,	  

nog	  geen	  
reactie	  

2.   Gedaan	  
3.   Gedaan,	  

Sonja	  
overgeno
men	  

4.   Gemaild,	  
nog	  geen	  
reactie	  

5.   Gedaan	  

Sarah	   1.   Brief	  vrijstelling	  voor	  coschap	  voor	  Sophie	  regelen.	  
2.   Chat	  sociaal	  en	  chat	  zakelijk	  aanmaken.	  
3.   Corona	  stukje	  voor	  in	  werkafspraken	  schrijven.	  
4.   Kijken	  voor	  een	  nieuwe	  vergaderruimte.	  
5.   Uitzoeken	  medewerkerspas	  voor	  Tycho	  en	  Wouter.	  

	   Sonja	   	  

1.   Voorbeeld	  
staat	  
online	  

2.   Gedaan	  
3.   Gedaan	  
4.   Gedaan	  
5.   Gedaan	  
6.   Gedaan	  

Pien	   1.   Voorbeeld	  van	  handtekening	  instellen	  naar	  iedereen	  sturen.	  	  
2.   Terugmailen	  Margot	  Bense-‐‑Bary.	  
3.   AVSA	  mail	  naar	  Evrim	  doormailen.	  
4.   Deadlines	  voor	  jaarplanboekje	  vaststellen.	  
5.   Meldingsplicht	  omtrent	  voorbereiding	  aan	  werkafspraken	  

toevoegen.	  
6.   Uitzoeken	  prijs	  spatschermen.	  

	   Tycho	   	  

1.   Gedaan	  
2.   Gedaan	  

Parsa	   1.   Modepolitie.	  
2.   Locatie	  foto	  uitzoeken.	  

1.   Gedaan,	  
Parsa	  
overgeno
men	  

Sophie	   1.   Uitzoeken	  prijs	  naambordje.	  

1.   Gedaan	   Onno	   1.   Broer	  voor	  groepsfoto	  vragen.	  
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	  	   Wouter	   	  

1.   Gedaan	  
2.   Gedaan	  
3.   Mee	  bezig	  

Eline	   1.   Modepolitie.	  
2.   Locatie	  foto	  uitzoeken.	  
3.   WHW	  training	  voorbereiden.	  

1.   Gedaan	  
2.   Mee	  bezig	  
3.   Gedaan,	  

besloten	  
niks	  mee	  
te	  doen	  

Evrim	   1.   Doorsturen	  link	  WHW	  pdf.	  
2.   WHW	  training	  voorbereiden.	  
3.   Pagina	  van	  de	  Studentenraad	  AMC-‐‑UvA	  op	  

Startjestudentenleven.nl	  updaten	  

1.   Niet	  
iedereen	  

2.   Gedaan	  
3.   Gedaan	  

Iedereen	   1.   Instellen	  handtekening	  voor	  onderaan	  de	  mail.	  
2.   Tabellen	  commissies	  voor	  jaarplanboekje	  af.	  
3.   Per	  commissie	  schrijver	  aanstellen	  voor	  jaarplanboekje.	  

  
De	  notulen	  van	  31-‐‑08-‐‑2020	  zijn	  besproken	  en	  vastgesteld.	  
	  

5.   Updates  
-‐‑   Op	  donderdag	  3	  september	  heeft	  Sarah	  Lutterman	  de	  werkgroep	  ‘toetsing	  bachelor	  

geneeskunde	  in	  coronatijd’	  bijgewoond.	  Besproken	  is:	  
-‐‑   De	  vraag-‐‑maar-‐‑raak-‐‑sessie	  over	  proctoring	  was	  geen	  succes.	  De	  opkomst	  was	  heel	  

erg	  laag.	  Vervolgacties	  zijn:	  	  
-‐‑   Gabor	  Linthorst	  gaat	  een	  vlog	  opnemen	  over	  waarom	  er	  proctoring	  wordt	  

toegepast.	  
-‐‑   Volgende	  week	  zal	  er	  een	  proeftoets	  worden	  gefaciliteerd	  en	  daarna	  zal	  er	  

nog	  een	  vraag-‐‑maar-‐‑raak-‐‑sessie	  worden	  gehouden.	  	  
-‐‑   De	  coördinatoren	  worden	  ook	  benaderd	  om	  dit	  uit	  te	  leggen.	  	  

-‐   Op	  donderdag	  3	  september	  hebben	  Parsa	  Alibakshi	  en	  Pien	  van	  Putten	  de	  vakevaluatie	  van	  
MAM	  SRP	  bijgewoond.	  De	  evaluatie	  verliep	  soepel,	  echter	  waren	  er	  maar	  4	  studenten	  die	  de	  
vragenlijst	  hadden	  ingevuld.	  Er	  wordt	  gekeken	  naar	  hoe	  dit	  opgelost	  kan	  worden.	  Ook	  wordt	  
er	  naar	  gekeken	  of	  de	  terugkomdagen	  in	  hybride-‐‑vorm	  kunnen	  plaatsvinden,	  zodat	  
studenten	  fysiek	  kunnen	  afspreken	  als	  zij	  zich	  daar	  fijn	  bij	  voelen.  
	  

6.   Mededelingen	    
-‐‑   Özgü:	  	  

-‐‑   Het	  verzoek	  aan	  de	  raad	  om	  de	  ‘updates’	  als	  volgt	  te	  schrijven:	  vanuit	  de	  de	  derde	  
persoon,	  in	  volle	  zinnen,	  met	  datum	  voorzien,	  namen	  van	  personen	  inclusief	  
achternamen.	  	  

-‐‑   Indien	  mogelijk,	  het	  verzoek	  om	  alle	  bestanden,	  aanvullingen	  en/of	  opmerkingen	  
voor	  zondagavond	  op	  de	  Google	  Drive	  up	  te	  loaden,	  gezien	  zij	  wegens	  coschappen	  
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geen	  tijd	  heeft	  om	  op	  de	  maandag	  zelf	  nog	  voor	  de	  Plenaire	  Vergadering	  (PV)	  voor	  te	  
bereiden.	  

-‐‑   Pien:	  	  
-‐‑   Het	  verzoek	  aan	  de	  raad	  om	  het	  bestand	  ‘afspraken’	  voor	  de	  PV	  te	  bekijken	  en	  alvast	  

in	  te	  vullen	  wie	  naar	  welke	  afspraken	  gaat.	  	  
-‐‑   Ter	  herinnering:	  vergeet	  niet	  om	  bij	  de	  mail	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  (SR)	  altijd	  

in	  de	  CC	  te	  zetten.	  	  
-‐‑   Sarah	  deelt	  mee	  dat	  volgende	  week	  het	  voorbespreken	  van	  de	  vergadering	  met	  het	  

Opleidingsteam	  Geneeskunde	  (OTgen)	  op	  de	  agenda	  staat.	  Aan	  de	  Commissie	  Bachelor	  
(CoBa)	  en	  Commissie	  Master	  (CoMa)	  verzoekt	  ze	  hen	  om	  onderling	  na	  te	  denken	  welke	  
punten	  zij	  op	  de	  OTgen-‐‑vergadering	  willen	  bespreken.	  

-‐‑   De	  OTgen-‐‑vergaderingen	  zijn	  wegens	  Corona	  maatregelen	  digitaal.	  	  	  
-‐‑   Onno	  heeft	  arrest	  dienst,	  als	  hij	  gebeld	  wordt	  moet	  hij	  opnemen	  en	  zal	  hij	  even	  van	  de	  

vergadering	  afwezig	  zijn.	  	  	  
-‐‑   Sarah:	  

-‐‑   We	  hebben	  alcohol	  gekregen	  om	  de	  toetsenborden	  in	  de	  SR-‐‑kamer	  mee	  schoon	  te	  
maken,	  wees	  er	  zuinig	  mee.	  

-‐‑   Regels	  voor	  de	  zakelijke	  chat:	  alle	  berichtjes	  in	  de	  zakelijke	  chat	  nummer	  je	  en	  
voorzie	  je	  van	  een	  datum,	  je	  reageert	  inhoudelijk	  in	  de	  sociale	  chat.	  Bv:	  	  vraag	  in	  de	  
zakelijke	  chat	  ’1.	  Zijn	  de	  OTgen-‐‑vergaderingen	  digitiaal	  of	  fysiek?’	  →	  antwoord	  in	  de	  
sociale	  chat:	  ‘1.	  De	  OTgen-‐‑	  vergaderingen	  zijn	  digitaal’.	  

	  
7.   Vaststellen	  agenda  

De	  agenda	  is	  ongewijzigd	  vastgesteld.	  	  
	  

8.   Jaarplan	  
De	  afgelopen	  tijd	  heeft	  iedereen	  met	  de	  verschillende	  commissies	  nagedacht	  over	  waar	  wij	  
ons	  dit	  jaar	  voor	  willen	  inzetten	  en	  hoe	  we	  dit	  willen	  bereiken.	  Iedereen	  heeft	  per	  commissie	  
de	  speerpunten	  uitgewerkt	  en	  verwerkt	  in	  tabellen.	  Deze	  worden	  kort	  doorgenomen	  om	  te	  
beslissen	  welke	  punten	  we	  willen	  verwerken	  in	  het	  jaarplan	  en	  welke	  niet.	  Vervolgens	  zal	  
team	  ‘schrijven’	  hier	  verder	  mee	  aan	  de	  slag	  gaan.	  De	  deadline	  voor	  de	  eerste	  versie	  voor	  
zowel	  team	  ‘schrijven’	  als	  team	  ‘lay-‐‑out’	  is	  voor	  de	  PV	  van	  21	  september.	  Alle	  stukken	  
moeten	  dan	  af	  zijn,	  zodat	  daarna	  spellingsfouten	  en/of	  opmerkingen	  verwerkt	  kunnen	  
worden.	  	  

Voor	  de	  beeldvorming	  zullen	  de	  volgende	  deadlines	  er	  als	  volgt	  uitzien.	  28	  september:	  2e	  
versie	  af	  van	  zowel	  jaarplan	  als	  lay-‐‑out.	  5	  oktober	  eventueel	  de	  laatste	  dingen	  bespreken	  en	  
dan	  het	  jaarplan	  naar	  de	  drukker	  sturen.	  
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De	  volgende	  vragen	  zijn	  aan	  de	  raad	  voorgelegd:	  	  

1.   Zijn	  de	  tabellen	  	  voor	  iedereen	  duidelijk?	  Zijn	  hier	  nog	  beeldvormende	  vragen	  over?	  
Tycho	  heeft	  de	  vraag	  of	  problemen	  en/of	  onderwerpen	  waar	  nog	  geen	  oplossingen	  
voor	  gevonden	  zijn	  in	  het	  jaarplan	  verwerkt	  moeten	  worden,	  en	  hoe	  je	  dan	  tot	  een	  
oplossing	  kan	  komen.	  Vanuit	  de	  raad	  wordt	  geadviseerd	  om	  het	  probleem	  binnen	  de	  
desbetreffende	  commissie	  te	  bespreken	  om	  te	  evalueren	  hoe	  je	  het	  probleem	  zo	  
concreet	  mogelijk	  tot	  een	  doelstelling	  kan	  maken.	  Niet	  elk	  probleem	  hoeft	  nu	  een	  
definitieve	  oplossing	  te	  hebben,	  met	  een	  doelstelling	  laat	  je	  zien	  dat	  het	  onderwerp	  
en/of	  probleem	  op	  de	  agenda	  wordt	  gezet	  en	  dat	  er	  nagedacht	  gaat	  worden	  over	  een	  
plan	  van	  aanpak.	  
	  

2.   Hebben	  jullie	  op-‐‑	  of	  aanmerkingen	  over	  de	  stukjes	  van	  de	  Bachelor	  Geneeskunde?	  
-‐‑   Tabel	  ‘Onderzoek’:	  Onno	  pleit	  voor	  het	  betalen	  van	  studenten	  die	  naast	  hun	  studie	  

onderzoek	  doen,	  gezien	  veel	  studenten	  nu	  ‘gratis’	  onderzoek	  doen,	  met	  het	  risico	  dat	  
studenten	  door	  de	  combinatie	  studie,	  onderzoek	  en	  eventuele	  bijbaan	  door	  
geldtekort	  te	  weinig	  tijd	  over	  hebben	  voor	  de	  studie	  zelf.	  Hij	  streeft	  voor	  het	  
erkennen	  van	  onderzoek	  als	  betaalde	  baan	  en	  het	  oprichten	  van	  een	  ‘onderzoeks-‐‑	  
uitzendbureau’.	  Hierbij	  benadrukt	  hij	  dat	  er	  nu	  helemaal	  geen	  voorwaarden	  zijn	  
voor	  studenten	  die	  onderzoek	  doen,	  waardoor	  studenten	  vaak	  niet	  weten	  wat	  hun	  
rechten	  en	  plichten	  zijn	  en	  daardoor	  uitgebuit	  kunnen	  worden.	  Onno	  
beargumenteert	  ook	  dat	  als	  studenten	  een	  salaris	  voor	  het	  onderzoek	  krijgen,	  zij	  
meer	  gemotiveerd	  voor	  het	  onderzoek	  zullen	  zijn.	  Hij	  benadrukt	  dat	  betaling	  een	  
manier	  is	  om	  studenten	  te	  binden	  en	  dat	  studenten	  hierdoor	  gaan	  nadenken	  over	  
waar	  ze	  aan	  beginnen.	  	  
Vanuit	  de	  raad	  is	  er	  discussie	  over	  het	  wel	  of	  niet	  financieel	  ondersteunen	  van	  
onderzoek.	  Er	  is	  geen	  animo	  voor	  het	  oprichten	  van	  een	  uitzendbureau,	  met	  het	  
argument	  dat	  de	  studenten	  die	  geïnteresseerd	  zijn	  in	  onderzoek	  zelfstandig	  al	  
onderzoeksplekken	  regelen.	  Ook	  wordt	  beargumenteerd	  dat	  geld	  geen	  extra	  
motivator	  zal	  zijn.	  De	  studenten	  die	  nu	  ‘gratis’	  onderzoek	  verrichten	  zijn	  al	  intrinsiek	  
gemotiveerd,	  omdat	  zij	  anders	  niet	  buiten	  hun	  studie	  hiervoor	  hadden	  gekozen	  of	  al	  
zelf	  geregeld	  hebben	  dat	  ze	  er	  wel	  een	  vergoeding	  voor	  krijgen.	  Daarbij	  wordt	  er	  
betwijfeld	  of	  financiële	  ondersteuning	  realistisch	  haalbaar	  is.	  Wel	  is	  de	  raad	  het	  er	  
mee	  eens	  dat	  de	  student	  kwetsbaar	  is	  en	  er	  gemakkelijk	  over	  grenzen	  heen	  gegaan	  
kunnen	  worden.	  De	  raad	  is	  voor	  het	  opstellen	  van	  voorwaarden,	  zodat	  de	  positie	  van	  
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de	  student	  beschermd	  kan	  worden.	  De	  raad	  is	  van	  mening	  dat	  de	  student	  
academische	  vaardigheden	  moet	  kunnen	  opdoen	  zonder	  mogelijk	  uitgebuit	  te	  
kunnen	  worden.	  Deze	  visie	  zal	  verwerkt	  worden	  in	  de	  tekstversie.	  	  

-‐‑   Tabel	  ‘Weinig	  contact	  met	  kliniek	  in	  de	  bachelor’:	  Wouter	  heeft	  de	  vraag	  over	  of	  er	  
klinische	  stages	  in	  de	  bachelor	  moeten	  worden	  aangeboden,	  gezien	  je	  tijdens	  de	  
coschappen	  genoeg	  stages	  in	  het	  ziekenhuis	  gaat	  doen.	  Evrim	  en	  Eline	  geven	  aan	  dat	  
de	  klinische	  stages	  tijdens	  de	  bachelor	  meer	  gezien	  moeten	  worden	  als	  ‘snuffelstage’	  
zodat	  je	  als	  student	  een	  idee	  krijgt	  hoe	  een	  ziekenhuis	  functioneert.	  Het	  doel	  is	  niet	  
om	  direct	  klinische	  vaardigheden	  op	  te	  doen,	  maar	  meer	  om	  als	  bachelor	  student	  een	  
kijk	  in	  het	  leven	  van	  een	  arts	  te	  krijgen.	  Zij	  vonden	  het	  juist	  leuk.	  De	  raad	  pleit	  ervoor	  
om	  de	  klinische	  stage	  tijdens	  de	  bachelor	  erin	  te	  houden.	  De	  vraag	  	  nu	  is	  of	  deze	  
stages	  momenteel	  haalbaar	  zijn	  in	  verband	  met	  de	  Corona	  maatregelen.	  Het	  plan	  is	  
om	  met	  coördinatoren	  hierover	  in	  gesprek	  te	  gaan.	  

-‐‑   Tabel	  ‘Roosterindeling’:	  De	  colleges	  sluiten	  qua	  tijden	  vaak	  niet	  op	  elkaar	  aan.	  
Studenten	  hebben	  vaak	  ‘s	  ochtends	  en	  ‘s	  middags	  college,	  waardoor	  ze	  tussen	  de	  
colleges	  door	  veel	  tijd	  over	  hebben	  en	  onnodig	  veel	  reizen.	  De	  raad	  pleit	  ervoor	  om	  
de	  roostering	  aan	  te	  passen	  zodat	  er	  geen	  enorme	  gaten	  in	  het	  rooster	  vallen.	  Tycho	  
vraagt	  zich	  af	  of	  wij	  als	  SR	  hier	  invloed	  op	  kunnen	  uitoefenen.	  Pien	  benadrukt	  dat	  het	  
wel	  noodzakelijk	  is	  om	  dit	  onderwerp	  in	  het	  jaarplan	  te	  benoemen.	  Parsa	  en	  Wouter	  
beamen	  dat	  de	  tijden	  erg	  ver	  uit	  elkaar	  liggen,	  en	  vinden	  het	  als	  bachelorstudent	  
juist	  positief	  als	  de	  colleges/werkgroepen	  aansluitend	  zouden	  worden	  ingedeeld.	  
Onno	  beargumenteert	  dat	  we	  als	  SR	  wel	  degelijk	  	  invloed	  op	  de	  roostering	  kunnen	  
hebben	  door	  in	  gesprek	  te	  gaan	  met	  de	  roostermakers,	  en	  door	  enquêtes	  onder	  de	  
studenten	  uit	  te	  zetten	  kunnen	  wij	  peilen	  hoe	  zij	  dit	  ervaren.	  	  

	  
3.   Hebben	  jullie	  op-‐‑	  of	  aanmerkingen	  over	  de	  stukjes	  van	  de	  Master	  Geneeskunde?	  

Er	  zijn	  geen	  op-‐‑	  of	  aanmerkingen	  over	  de	  tabellen	  van	  de	  Master	  Geneeskunde.	  
	  

4.   Hebben	  jullie	  op-‐‑	  of	  aanmerkingen	  over	  de	  stukjes	  van	  Medische	  Informatiekunde?	  
Er	  zijn	  geen	  op-‐‑	  of	  aanmerkingen	  over	  de	  tabellen	  van	  Medische	  Informatiekunde.	  	  
	  

5.   Welke	  stukjes	  willen	  we	  niet	  meenemen	  in	  het	  jaarplan?	  
Er	  zijn	  geen	  stukken	  die	  niet	  meegenomen	  worden	  in	  het	  jaarplan.	  
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6.   Willen	  we	  stukjes	  over	  de	  faculteit	  in	  het	  algemeen?	  Denk	  aan	  internationalisering,	  
mental	  health?	  	  
Eline	  geeft	  aan	  dat	  de	  stukken	  nu	  gericht	  zijn	  op	  commissie	  specifieke	  onderwerpen	  
(zoals	  specifiek	  op	  de	  bachelor	  Geneeskunde,	  master	  Geneeskunde	  en	  bachelor	  
Medische	  Informatiekunde),	  maar	  dat	  er	  overkoepelende	  thema’s	  als	  bijvoorbeeld	  
duurzaamheid	  zijn,	  die	  ze	  niet	  terug	  ziet	  in	  de	  tabellen	  voor	  het	  jaarplan.	  De	  raad	  is	  
het	  hier	  mee	  eens.	  Het	  dagelijks	  bestuur	  (DB)	  zal	  deze	  stukken	  gaan	  schrijven.	  	  
	  

Tycho	  vraagt	  zich	  af	  of	  de	  antwoorden	  van	  de	  nieuwjaarsenquêtes	  van	  vorig	  jaar	  zijn	  
bekeken	  en	  meegenomen	  voor	  het	  jaarplan.	  Sarah	  antwoordt	  dat	  dit	  niet	  noodzakelijk	  is	  
voor	  het	  jaarplan	  van	  dit	  jaar,	  maar	  zij	  zal	  inventariseren	  of	  er	  uit	  de	  enquêtes	  van	  vorig	  jaar	  
nog	  problemen/onderwerpen	  zijn	  vanuit	  de	  studenten	  die	  wij	  als	  SR	  moeten	  meenemen.	  

De	  tabellen	  zullen	  door	  de	  aangestelde	  schrijvers	  in	  een	  tekstversie	  worden	  uitgewerkt.	  	  

9.   Werkafspraken	  
Tijdens	  de	  vorige	  PV	  van	  31	  augustus	  2020	  	  hebben	  wij	  gesproken	  over	  de	  werkafspraken.	  
De	  afspraken	  waar	  gelijk	  een	  consensus	  over	  was,	  zijn	  verwerkt	  in	  het	  bestand	  
‘werkafspraken’.	  Niet	  bij	  alle	  afspraken	  zijn	  we	  tot	  een	  consensus	  gekomen.	  Over	  deze	  
afspraken	  moet	  er	  nog	  een	  besluit	  genomen	  worden,	  zodat	  deze	  ook	  verwerkt	  kunnen	  
worden	  in	  de	  werkafspraken.	  Er	  zijn	  vier	  afspraken	  waar	  nog	  geen	  besluit	  over	  is	  genomen:	  
	  

1.   Op	  tijd	  afmelden	  voor	  de	  PV:	  
De	  voorgestelde	  deadlines	  waren	  zaterdag	  15:00	  of	  maandag	  12:00.	  De	  raad	  is	  tot	  
consensus	  gekomen	  dat	  bij	  overmacht	  (gezondheidsklachten,	  overlijden	  etc.)	  je	  je	  
afmeldt	  zodra	  je	  het	  weet	  en/of	  het	  je	  overkomt.	  Bij	  andere	  redenen	  wordt	  er	  
verwacht	  dat	  je	  minimaal	  een	  week	  van	  te	  voren	  afmeldt	  voor	  de	  desbetreffende	  PV	  
waarbij	  je	  afwezig	  zult	  zijn.	  
	  

2.   Consequenties	  rondom	  niet	  op	  tijd	  aanleveren	  van	  de	  vergaderstukken:	  
Eline	  stelt	  voor	  dat	  iemand	  bij	  meer	  dan	  drie	  keer	  het	  niet	  op	  tijd	  aanleveren	  van	  
vergaderstukken,	  zich	  moet	  verantwoorden	  in	  de	  PV	  tegenover	  de	  rest	  van	  de	  raad.	  
Als	  de	  gehele	  commissie	  steeds	  te	  laat	  aanlevert,	  moet	  de	  voorzitter	  van	  de	  
commissie	  zich	  verantwoorden.	  Onno	  beargumenteert	  dat	  deze	  maatregel	  geen	  nut	  
gaat	  hebben,	  gezien	  als	  iemand	  zich	  consequent	  niet	  aan	  regels	  houdt,	  diegene	  toch	  
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onverschillig	  tegen	  de	  regels	  staat	  en	  ook	  laks	  tegenover	  verantwoording	  zal	  zijn.	  De	  
raad	  is	  het	  hier	  mee	  eens,	  en	  heeft	  besloten	  geen	  afspraken	  hierover	  op	  te	  stellen.	  	  	  
	  

3.   Afspraken	  over	  op	  vakantie	  gaan:	  
a.   Is	  vakantie	  wel	  of	  niet	  een	  legitieme	  reden	  om	  een	  vergadering	  te	  missen?	  Zo	  

ja,	  doen	  we	  dit	  door	  middel	  van	  jokers,	  waarbij	  raadsleden	  een	  maximaal	  
aantal	  keer	  afwezig	  mogen	  zijn?	  

De	  raad	  is	  over	  dit	  onderwerp	  verdeeld.	  De	  SR	  is	  tijdens	  de	  kerst,	  een	  week	  in	  mei,	  
en	  tijdens	  de	  zomer	  met	  reces,	  en	  raadsleden	  hebben	  tijdens	  deze	  momenten	  de	  
mogelijkheid	  om	  op	  vakantie	  te	  gaan.	  Dit	  geldt	  echter	  niet	  voor	  masterstudenten,	  
gezien	  zij	  door	  hun	  coschap-‐‑rooster	  op	  deze	  momenten	  stages	  lopen	  en	  hierdoor	  
alleen	  op	  vooraf	  vastgelegde	  momenten	  met	  vakantie	  kunnen	  gaan.	  De	  gehele	  raad	  is	  
het	  er	  mee	  eens	  dat	  voor	  de	  masterstudenten	  een	  uitzondering	  gemaakt	  moet	  
worden,	  zodat	  zij	  buiten	  de	  zomer/kerstreces	  op	  vakantie	  kunnen	  gaan.	  	  
De	  vraag	  over	  hoe	  vaak	  je	  een	  PV	  mag	  missen	  door	  vakantie,	  roept	  verschillende	  
meningen	  op.	  Sarah,	  Pien	  en	  Sonja	  zijn	  van	  mening	  dat	  er	  jokers	  ingezet	  moeten	  
worden,	  zodat	  iedereen	  een	  max.	  aantal	  keer	  een	  PV	  mag	  missen.	  Voorgaande	  jaren	  
zijn	  raadsleden	  langere	  periodes	  bij	  de	  PV	  afwezig	  geweest	  door	  vakantie,	  en	  zij	  
vinden	  dit	  niet	  acceptabel	  gezien	  je	  als	  raadslid	  een	  commitment	  bent	  aangegaan	  om	  
aanwezig	  te	  zijn.	  Zij	  vinden	  dat	  je	  je	  verantwoordelijkheden	  verzaakt	  als	  je	  langer	  
afwezig	  bent.	  
Onno,	  Evrim	  en	  Tycho	  zijn	  het	  hier	  niet	  mee	  eens,	  zij	  vinden	  dat	  iedereen	  hierin	  zijn	  
eigen	  verantwoordelijkheid	  kan	  nemen	  om	  te	  bepalen	  hoe	  vaak	  hij	  of	  zij	  op	  vakantie	  
gaat	  en	  dat	  je	  elkaar	  ook	  de	  ruimte	  en	  vrijheid	  moet	  gunnen.	  	  
Daarbij	  vindt	  Tycho	  dat	  degene	  die	  nu	  in	  hun	  wachttijd	  zitten	  (te	  benoemen:	  Sonja,	  
Tycho	  en	  Sarah)	  onder	  de	  vakantieregeling	  van	  de	  masterstudenten	  moeten	  vallen.	  
Hij	  geeft	  aan	  dat	  hij	  door	  ingeplande	  werk	  ook	  niet	  tijdens	  de	  zomer/kerstreces	  op	  
vakantie	  kan	  gaan.	  De	  meerderheid	  van	  de	  raad	  is	  het	  hier	  niet	  mee	  eens,	  en	  vinden	  
dit	  Tycho's	  eigen	  verantwoordelijkheid,	  gezien	  hij	  zelf	  de	  keuze	  heeft	  gemaakt	  om	  
werk	  tijdens	  deze	  momenten	  in	  te	  plannen	  en	  masterstudenten	  geen	  keuze	  in	  het	  
inplannen	  van	  hun	  vakantie	  hebben.	  	  	  	  	  
Ook	  resteert	  de	  vraag	  of	  digitaal	  deelnemen	  geldt	  als	  afwezig	  zijn	  of	  niet.	  Onno	  en	  
Evrim	  zijn	  van	  mening	  dat	  het	  niet	  uitmaakt	  of	  je	  fysiek	  of	  digitaal	  bij	  de	  PV	  aanwezig	  
bent,	  zolang	  je	  maar	  je	  taken	  uitvoert	  en	  actief	  deelneemt	  aan	  de	  vergadering.	  
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Anderen	  benadrukken	  dat	  we	  afgesproken	  hebben	  om	  altijd	  fysiek	  deel	  te	  nemen	  
aan	  de	  PV,	  tenzij	  je	  ziek	  bent	  of	  Corona-‐‑klachten	  hebt.	  	  
	  
Omtrent	  het	  inzetten	  van	  een	  jokersysteem	  of	  dat	  raadsleden	  in	  overleg	  met	  
vakantie	  kunnen	  gaan,	  wordt	  geen	  consensus	  gevonden.	  Er	  wordt	  gestemd	  voor	  het	  
inzetten	  van	  een	  jokersysteem,	  waarbij	  met	  6	  stemmen	  voor	  en	  4	  stemmen	  tegen	  er	  
voor	  een	  jokersysteem	  wordt	  gekozen.	  Gezien	  de	  tijd	  wordt	  besloten	  de	  discussie	  
tijdens	  de	  WVTTK	  voort	  te	  zetten.	  	  
	  

4.   Corona	  regels:	  
a.   Tot	  nader	  order	  hebben	  we	  besloten	  dat	  het	  maximaal	  aantal	  mensen	  in	  de	  

SR	  kamer	  4	  is.	  Is	  er	  nog	  gekeken	  naar	  mogelijkheden	  (extra	  tafels,	  
spatschermen)	  om	  dit	  aantal	  op	  te	  hogen?	  Of	  willen	  wij	  deze	  extra	  
mogelijkheden	  niet	  en	  laten	  we	  het	  op	  4	  staan?	  

Pien	  deelt	  mee	  dat	  de	  spatschermen	  alleen	  bij	  hoesten	  en	  niezen	  tegen	  de	  
verspreiding	  helpen,	  en	  dat	  de	  regel	  is	  dat	  je	  bij	  klachten	  toch	  niet	  in	  ziekenhuis	  
aanwezig	  mag	  zijn.	  Tycho	  vertelt	  dat	  schermen	  wel	  kunnen	  helpen	  in	  
presymptomatische	  fase,	  en	  dat	  je	  met	  spatschermen	  mogelijk	  met	  meer	  mensen	  in	  
de	  SR-‐‑kamer	  kan	  werken.	  Hij	  stelt	  voor	  dat	  de	  SR-‐‑kamer	  alleen	  wordt	  gebruikt	  om	  te	  
werken	  en	  niet	  om	  in	  te	  hangen/voor	  de	  gezelligheid.	  Tycho	  zal	  kijken	  voor	  een	  
nieuwe	  kamerindeling	  opdat	  er	  er	  meer	  mensen	  op	  afstand	  in	  de	  kamer	  kunnen	  
werken.	  Er	  is	  afgesproken	  om	  met	  de	  nieuwe	  indeling	  met	  maximaal	  zes	  mensen	  in	  
de	  kamer	  te	  zitten,	  en	  voor	  nu	  geen	  spatschermen	  aan	  te	  schaffen.	  Als	  de	  Corona-‐‑
maatregelen	  versoepelen,	  zal	  er	  weer	  geherevalueerd	  worden	  over	  het	  aantal	  
mensen	  en	  bezigheden	  in	  de	  SR-‐‑kamer.	  	  
	  

b.   Is	  er	  gekeken	  naar	  een	  grotere	  vergaderruimte?	  	  
Sarah	  heeft	  hiervoor	  gemaild,	  zij	  heeft	  nog	  geen	  reactie	  gehad.	  Zij	  gaat	  er	  achteraan.	  
	  
Vanuit	  de	  raad	  zijn	  er	  nog	  aanvullende	  opmerkingen:	  

-‐‑   De	  afspraak	  dat	  er	  maandagavond	  na	  18.00	  niet	  meer	  in	  SR-‐‑kamer	  gewerkt	  
mag	  worden,	  wordt	  geschrapt,	  gezien	  de	  kamer	  nu	  alleen	  dient	  als	  
werkkamer	  en	  niet	  meer	  als	  mogelijke	  ‘chill’	  kamer.	  

-‐‑   Muziek	  in	  de	  kamer	  is	  toegestaan,	  mits	  het	  geen	  last	  voor	  anderen	  in	  de	  
kamer	  is.	  	  	  
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-‐‑   Op	  werkdagen	  dien	  je	  bereikbaar	  te	  zijn	  tussen	  9.00-‐‑17.00.	  Na	  17.00	  mag	  je	  
in	  principe	  de	  volgende	  dag	  antwoorden.	  Hierbij	  hoef	  je	  niet	  direct	  antwoord	  
te	  geven,	  het	  is	  begrijpelijk	  als	  je	  door	  werk	  of	  coschappen	  een	  paar	  uur	  later	  
antwoordt.	  	  

10.  Huishoudelijk	  Reglement	  
Vorige	  week	  hebben	  we	  op	  de	  PV	  het	  Huishoudelijk	  Reglement	  (HR)	  beeldvormend	  
besproken.	  Deze	  week	  gaan	  we	  inventariseren	  welke	  wijzigingen	  we	  aan	  zouden	  willen	  
brengen	  en	  gaan	  we	  beslissen	  of	  we	  het	  HR,	  	  met	  besloten	  wijzigingen,	  willen	  instemmen.	  
Het	  HR	  mag	  twee	  keer	  per	  jaar	  door	  de	  FSR	  gewijzigd	  worden.	  Daarnaast	  behouden	  wij	  het	  
recht	  om	  ten	  alle	  tijden	  toevoegingen	  aan	  het	  HR	  te	  doen.	  

	   Aan	  de	  raad	  zijn	  er	  de	  volgende	  vragen	  gesteld:	  

1.   Zijn	  er	  taaltechnische	  suggesties	  of	  opmerkingen?	  	  
Deze	  zijn	  er	  niet.	  
	  

2.   Zijn	  er	  op-‐‑	  of	  aanmerkingen?	  
-‐‑   Evrim	  vraagt	  zich	  af	  of	  de	  regel	  dat	  het	  DB	  binnen	  1	  uur	  op	  de	  pers	  moet	  antwoorden	  

niet	  meer	  thuishoort	  in	  de	  werkafspraken.	  Daarbij	  is	  1	  uur	  volgens	  hem	  een	  te	  kort	  
tijdsbestek.	  De	  raad	  vindt	  dat	  deze	  regel	  wel	  in	  de	  HR	  moet	  worden	  opgenomen,	  en	  
staat	  achter	  het	  afspreken	  van	  een	  tijdsplan.	  Als	  de	  SR	  namelijk	  door	  de	  pers	  
benaderd	  wordt,	  betekent	  het	  dat	  er	  iets	  mis	  gegaan	  is,	  gezien	  wij	  normaliter	  nooit	  
door	  de	  pers	  benaderd	  worden.	  De	  raad	  is	  akkoord	  om	  het	  tijdsbestek	  te	  verlengen	  
naar	  24	  uur.	  Dit	  houdt	  als	  de	  SR	  door	  de	  pers	  benaderd	  wordt,	  er	  binnen	  24	  uur	  
antwoord	  op	  de	  pers	  gegeven	  moet	  worden.	  	  

-‐‑   Evrim	  pleit	  voor	  een	  HR-‐‑wijziging	  waarbij	  de	  huidige	  stemprocedure	  veranderd	  
wordt	  in	  een	  ‘enkelvoudig	  overdraagbaar	  stem’.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  je	  een	  
voorkeursstem	  kan	  opgeven	  bij	  meerdere	  kandidaten.	  Mocht	  jouw	  kandidaat	  niet	  
verkozen	  worden,	  zal	  jouw	  stem	  overgaan	  na	  je	  volgende	  voorkeurskandidaat.	  Dit	  
voorkomt	  meerdere	  stemrondes,	  wat	  de	  efficiëntie	  van	  de	  stemming	  verhoogt.	  
Evrim	  heeft	  een	  voorbeeld	  toegevoegd	  bij	  de	  het	  vergaderstuk	  op	  de	  Google	  Drive.	  
De	  raad	  keurt	  dit	  voorstel	  goed	  en	  Sarah	  zal	  deze	  stemprocedure	  wijziging	  in	  het	  HR	  
opnemen.	  

Door	  de	  raad	  is	  er	  overgegaan	  op	  de	  volgende	  stemming:	  
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“De	  Studentenraad	  besluit	  het	  Huishoudelijk	  Reglement	  met	  de	  nieuwe	  aanpassingen	  in	  te	  
stemmen.”	  	  

De	  stemming	  is	  met	  10	  stemmen	  voor	  aangenomen.	  Het	  HR	  zal	  als	  leidraad	  worden	  gebruikt	  
gedurende	  het	  hele	  academisch	  jaar.	  	  

11.  Raad	  van	  Advies	  
Dit	  punt	  is	  vertrouwelijk	  en	  wordt	  daarom	  niet	  in	  de	  notulen	  gepubliceerd.	  
	  

12.  Trainingen	  TAQT	  
Elk	  jaar	  ontvangt	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  geld	  van	  de	  Centrale	  Studentenraad	  (CSR)	  
voor	  het	  volgen	  van	  trainingen.	  Dit	  jaar	  hebben	  we	  budget	  gekregen	  voor	  3	  TAQT	  trainingen	  
(bureau	  die	  de	  trainingen	  geeft).	  Het	  is	  aan	  ons	  om	  te	  kiezen	  welke	  trainingen	  we	  willen	  
volgen.	  Vervolgens	  moeten	  we	  data	  plannen	  voor	  deze	  trainingen.	  	  
	  
Op	  de	  vorige	  PV	  zijn	  de	  volgende	  opties	  naar	  voren	  gekomen:	  

-‐‑   Vaagheidszone	  
-‐‑   OER-‐‑masterclass	  
-‐‑   Onderhandelen	  
-‐‑   WHW	  
-‐‑   Jij	  

Betreft	  de	  WHW-‐‑training	  is	  het	  mogelijk	  om	  deze	  zelf	  te	  organiseren	  met	  behulp	  van	  het	  
boekje	  van	  de	  LSVB.	  Evrim	  en	  Eline	  hebben	  de	  vorige	  vergadering	  aangegeven	  dit	  op	  zich	  te	  
willen	  nemen.	  	  

	  
	   Aan	  de	  raad	  zijn	  de	  volgende	  vragen	  gesteld:	  
	  

1.   Zijn	  er	  nog	  beeldvormende	  vragen	  over	  de	  trainingen?	  
-‐‑   Tycho	  vraagt	  of	  er	  eventueel	  nog	  budget	  voor	  een	  4e	  training	  is.	  Sophie	  antwoordt	  

dat	  de	  begroting	  nog	  gemaakt	  moet	  worden,	  maar	  geeft	  aan	  dat	  er	  waarschijnlijk	  
geld	  over	  is	  gezien	  de	  congressen	  dit	  jaar	  i.v.m.	  Corona	  niet	  doorgaan.	  Tycho	  vindt	  
dat	  een	  eventuele	  4e	  training	  nuttig	  moet	  zijn	  voor	  meer	  dan	  de	  helft	  van	  de	  groep.	  
De	  discussie	  over	  een	  eventuele	  extra	  training	  wordt	  geparkeerd,	  gezien	  het	  nu	  niet	  
van	  toepassing	  is.	  Als	  er	  in	  de	  toekomst	  animo	  voor	  meer	  trainingen	  is,	  zal	  het	  te	  
zijner	  tijd	  besproken	  worden.	  
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-‐‑   Op	  de	  vorige	  PV	  is	  besloten	  dat	  de	  trainingen	  niet	  individueel	  maar	  met	  de	  gehele	  
groep	  gevolgd	  zullen	  worden.	  

2.   Zijn	  er	  nog	  aanvullende	  voor-‐‑	  of	  tegenargumenten	  voor	  de	  verschillende	  trainingen?	  
Gezien	  Eline	  en	  Evrim	  de	  	  WHW-‐‑training	  zelf	  willen	  organiseren,	  ziet	  de	  raad	  geen	  
meerwaarde	  om	  deze	  training	  via	  TAQT	  te	  volgen.	  Evrim	  is	  de	  enige	  voorstander	  van	  
de	  ‘Jij’	  training.	  Hierdoor	  blijven	  de	  OER,	  Vaagheidszone	  en	  Onderhandelen	  als	  opties	  
over.	  
	  

3.   Wanneer	  willen	  we	  de	  trainingen	  volgen?	  
-‐‑   Sarah	  zal	  een	  datumprikker	  versturen	  waarin	  iedereen	  zijn	  of	  haar	  beschikbaarheid	  

kan	  opgeven.	  Afhankelijk	  daarvan	  zullen	  de	  TAQT	  trainingen	  geboekt	  worden.	  
-‐‑   Eline	  zal	  een	  datumprikker	  voor	  de	  zelfgeorganiseerde	  WHW-‐‑training	  sturen.	  De	  

WHW-‐‑training	  zal	  gezellig	  worden	  afgesloten	  met	  een	  etentje	  en/of	  borrel!	  

13.  Gezamenlijk	  fotomoment	  
Dit	  punt	  is	  vertrouwelijk	  en	  wordt	  daarom	  niet	  in	  de	  notulen	  gepubliceerd.	  
	  

14.  WVTTK  
Er	  wordt	  verder	  gediscussieerd	  over	  de	  joker-‐‑regeling.	  Hierbij	  worden	  de	  volgende	  
onderwerpen	  besproken:	  
	  

1.   Wat	  zijn	  de	  voorwaarden	  voor	  het	  inzetten	  van	  een	  joker?	  
De	  vraag	  is	  of	  het	  inzetten	  van	  de	  joker	  geldt	  als	  niet	  aanwezig	  zijn	  bij	  de	  PV,	  of	  dat	  
het	  ook	  betekent	  dat	  je	  die	  week	  geen	  SR-‐‑taken	  hoeft	  te	  verrichten	  (te	  noemen:	  SR-‐‑
vrije	  week).	  Ook	  is	  de	  vraag	  of	  alleen	  vakantie	  als	  een	  legitieme	  reden	  voor	  het	  
inzetten	  van	  een	  joker	  geldt,	  of	  dat	  het	  de	  persoonlijke	  keuze	  van	  elk	  raadslid	  is	  om	  
deze	  in	  te	  zetten	  voor	  welke	  reden	  dan	  ook.	  Een	  raadslid	  zou	  bijvoorbeeld	  wegens	  
deadlines	  en	  tentamens	  kunnen	  willen	  kiezen	  voor	  een	  SR-‐‑vrije	  week.	  	  
Met	  6	  stemmen	  voor	  en	  4	  stemmen	  tegen	  besloten	  dat	  er	  geen	  voorwaarden	  aan	  de	  
joker	  zitten,	  wat	  betekent	  dat	  alle	  redenen	  geldig	  zijn	  voor	  het	  inzetten	  van	  een	  
joker.	  
	  

2.   Moet	  er	  onderscheid	  gemaakt	  worden	  tussen	  bachelor	  en	  masterstudenten?	  
De	  vraag	  is	  waarom	  er	  onderscheid	  gemaakt	  moet	  worden	  tussen	  bachelor	  en	  
masterstudenten,	  gezien	  masterstudenten	  tijdens	  de	  kerst-‐‑	  en	  zomerperiode	  ook	  vrij	  
zijn	  van	  hun	  SR-‐‑taken.	  De	  meerderheid	  van	  de	  raad	  vindt	  dat	  er	  wel	  onderscheid	  
gemaakt	  moet	  worden.	  Het	  verschil	  tussen	  de	  wachttijders	  en	  bachelorstudenten	  is	  
dat	  masterstudenten	  door	  hun	  coschap	  genoodzaakt	  zijn	  om	  buiten	  de	  kerst-‐‑	  en	  
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zomerperiode	  op	  vakantie	  te	  gaan,	  terwijl	  wachttijders	  en	  bachelorstudenten	  wel	  de	  
mogelijkheid	  hebben	  om	  hun	  vakanties	  in	  de	  kerst-‐‑	  of	  zomerperiode	  te	  plannen.	  	  
Met	  7	  stemmen	  voor	  en	  3	  stemmen	  tegen	  wordt	  besloten	  dat	  wachttijders	  onder	  de	  
bachelorstudenten	  vallen.	  
	  

3.   Geldt	  digitaal	  aanwezig	  zijn	  als	  het	  inzetten	  van	  een	  joker?	  
De	  vraag	  is	  of	  je	  bij	  digitale	  aanwezigheid	  de	  kwaliteit	  van	  discussie	  kan	  waarborgen	  
vergeleken	  met	  fysieke	  aanwezigheid.	  Tegenstanders	  van	  digitale	  aanwezigheid	  
beargumenteren	  dat	  bij	  digitale	  deelname	  men	  passiever	  in	  discussies	  wordt,	  vaak	  
andere	  bezigheden	  tijdens	  de	  vergadering	  uitvoeren	  (als	  mail/whatsapp/social	  
media	  checken)	  en	  hierdoor	  de	  motivatie	  voor	  SR-‐‑taken	  keldert.	  Voorstanders	  van	  
digitale	  aanwezigheid	  beargumenteren	  dat	  er	  werkafspraken	  jegens	  het	  
voorbereiden	  en	  verrichten	  van	  taken	  zijn	  gemaakt,	  en	  dat	  locatie	  (thuis/bij	  de	  
PV/elders)	  niet	  uitmaakt	  zolang	  je	  inhoudelijk	  bijdraagt	  aan	  de	  PV.	  	  
Na	  discussie	  wordt	  met	  4	  stemmen	  voor	  en	  6	  stemmen	  tegen	  besloten	  dat	  digitaal	  
aanwezig	  zijn	  niet	  geldt	  als	  het	  inzetten	  van	  een	  joker.	  
	  

4.   Hoeveel	  jokers	  kunnen	  er	  worden	  ingezet?	  
De	  volgende	  opties	  worden	  als	  jokerverdeling	  voorgesteld:	  2	  om	  3	  (te	  betekenen:	  2	  
jokers	  voor	  de	  bachelorstudenten,	  3	  jokers	  voor	  de	  masterstudenten)	  -‐‑	  2	  om	  4	  -‐‑	  1	  om	  
3	  -‐‑	  1	  om	  2.	  De	  optie	  1	  om	  2	  behaalt	  met	  zes	  stemmen	  een	  meerderheid,	  wat	  betekent	  
dat	  bachelorstudenten	  1	  joker	  mogen	  inzetten	  en	  masterstudenten	  2	  jokers.	  
	  

De	  nieuwe	  afspraken	  zullen	  door	  Sonja	  worden	  opgenomen	  in	  het	  document	  
‘werkafspraken’.	  	  Door	  de	  raad	  wordt	  overgegaan	  op	  een	  stemming:	  
	  
“De	  Facultaire	  Studentenraad	  besluit	  de	  werkafspraken	  met	  de	  nieuwe	  aanpassingen	  in	  te	  
stemmen.”	  

De	  stemming	  is	  met	  10	  stemmen	  voor	  aangenomen.	  
	  

15.  Onderwerpen	  CSR/OTgen/OTmi/PR  
-‐‑   PR:	  

-‐‑   De	  PR	  commissie	  zal	  ook	  verantwoordelijk	  zijn	  voor	  de	  lay-‐‑out	  van	  het	  jaarplan.	  
-‐‑   Tycho	  stelt	  voor	  om	  via	  tracking	  erachter	  te	  komen	  welke	  linkjes	  en/of	  QR	  codes	  

vaak	  worden	  gebruikt,	  om	  zo	  inzicht	  te	  krijgen	  en	  te	  evalueren	  welk	  medium	  
succesvol	  is	  of	  nog	  aandacht	  behoeft.	  Hij	  zal	  dit	  PR-‐‑plan	  op	  zich	  nemen.	  
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16.  Rondvraag  
-‐‑   Pien	  heeft	  de	  vraag	  of	  de	  bestuursbeurs	  van	  de	  UvA	  (profileringsfonds)	  al	  geregeld	  is.	  Sarah	  

zal	  een	  formulier	  sturen	  waar	  je	  gegevens	  op	  moet	  invullen.	  Sarah	  zal	  er	  verder	  achter	  aan	  
gaan.	  	  

-‐‑   Wouter	  heeft	  de	  vraag	  wat	  precies	  de	  bedoeling	  is	  met	  de	  dossiers	  oppakken.	  Hij	  vraagt	  zich	  
af	  of	  er	  contact	  gezocht	  moeten	  worden	  met	  de	  oude	  dossierhouders	  en	  of	  wij	  het	  moeten	  
oppikken	  van	  waar	  zij	  het	  hebben	  achtergelaten.	  	  Eline	  stelt	  voor	  om	  de	  desbetreffende	  
personen	  een	  mail	  ter	  sturen	  ter	  kennismaking	  en	  om	  te	  informeren	  naar	  de	  stand	  van	  
zaken.	  Tycho	  zal	  uitzoeken	  welke	  dossiers	  voor	  de	  CoBa	  relevant	  zijn.	  

	  
17.  Evaluatie	  PV	  

De	  SR	  heeft	  de	  PV	  geëvalueerd.	    
	  

18.  Nieuwe	  agendapunten	  
Nevenfuncties	  en	  belangenverstrengeling.	  Dit	  punt	  zal	  door	  Onno	  of	  Tycho	  worden	  
ingediend.	  	  	  	  

	  
19.  Nieuwe	  actielijst  

	   Sarah	   1.   Inventariseren	  nieuwjaarsenquêtes	  vorig	  jaar.	  
2.   Evrim’s	  HR-‐‑wijziging	  omtrent	  stemprocedure	  opnemen.	  	  
3.   Oud	  raadsleden	  vragen	  voor	  een	  plek	  de	  in	  de	  RvA.	  
4.   Datumprikker	  TAQT	  trainingen.	  
5.   Uitzoeken	  UvA	  beurs.	  	  
6.   Brief	  vrijstelling	  voor	  coschap	  voor	  Sophie	  regelen.	  
7.   Kijken	  voor	  een	  nieuwe	  vergaderruimte.	  

	   Sonja	   	  

	   Pien	   1.   Uitnodigingen	  voor	  afspraken	  aan	  de	  volgende	  leden	  
sturen:	  

a.   Parsa:	  Evaluatie	  BAM	  2.5&2.6	  (MI),	  Overleg	  lokale	  
milieucoördinatoren	  

b.   Sarah:	  Overleg	  lokale	  milieucoördinatoren	  
c.   Wouter:	  Evaluatie	  MAM	  Internship	  I+II	  

	   Tycho	   1.   Nieuwe	  indeling	  SR-‐‑kamer	  
2.   PR	  plan	  tracking.	  
3.   Relevante	  dossiers	  CoBa	  uitzoeken	  

	   Parsa	   1.   Modepolitie.	  	  

	   Sophie	   	  

	   Onno	   	  



  
     
     
  

 
Pagina 15 van 15 

Notulen	  plenaire	  vergadering,	  07-‐‑09-‐‑2020	  
  

studentenraad.nl/amc    
amc@studentenraad.nl  
  

	   Wouter	   	  

	   Eline	   1.   Datumprikker	  voor	  WHW	  training.	  
2.   WHW	  training	  voorbereiden.	  
3.   Modepolitie	  →	  voorbeeld	  van	  kledingcombinaties	  naar	  

iedereen	  sturen.	  
4.   EYE	  mailen	  voor	  foto.	  

	   Evrim	   1.   WHW	  training	  voorbereiden.	  

	   DB	   1.   Voor	  jaarplan	  algemeen/overkoepelend	  stukje	  schrijven.	  

	   Iedereen	   1.   Mogelijke	  outfits	  voor	  foto	  naar	  Eline	  en	  Parsa	  sturen.	  
2.   Instellen	  handtekening	  voor	  onderaan	  de	  mail.	  
3.   Kledingopties	  naar	  Eline	  sturen.	  

	  
20.  Einde	  vergadering	  

Sarah	  sluit	  de	  vergadering	  om	  21.25	  uur.  
	  

     


