
 

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad 
AMC, 18-03-2018 
 
  Aanwezige 
raadsleden 

Liesanne van Veen, Sanne Evers, Maartje Serlé, Hanna Post, Ilse de Boer, Johanna da Silva 
Voorham, Manon Brakenhoff, Daniëlle de Nobel, Pepijn Bakker, Stijn Tesser 

Afwezig  

Gast  

Notulist Neeltje Rosenberg 

 

Agenda 
1. Opening  
2. 5 min Persoonlijk  
3. 2 min Post in/uit  
4. 2 min Actielijst  
5. 5 min Vaststellen notulen  
6. 5 min Updates  
7. 5 min Punten PR  
8. 5 min Mededelingen & rondvraag               
9. 1 min Vaststellen agenda  
10. 20 min Selectieprocedure  
11. 15 min Green office  
12. 20 min Brainstorm 1 april grap  
13. 1 min WVTTK  
14. 5 min Mededelingen & rondvraag  
15. 5 min Evaluatie PV  
16. 1 min Nieuwe agendapunten  
17. 2 min Nieuwe actielijst  

Einde vergadering 20.30  
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1. Opening 
Liesanne opent de vergadering om 18:45. 

2. Persoonlijk 
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.  

3. Post in/uit 
- We hebben een mail van de Raad van Bestuur (RvB) over de portefeuille herverdeling. 
- Maandag 8 april van 16:30 tot 17:30 uur is het gangoverleg gepland. 
- We hebben een mail van de Centrale Studentenraad (CSR) met de vraag of we willen 

helpen bij de ‘Lecturer of the year elections’ van onze faculteit. Er staat ook in de mail 
dat we hier geld voor zouden krijgen. Dit wordt verder besproken op het overleg van het 
dagelijks bestuur van de Studentenraad. 

- We hebben een mail van Floor Biemans dat de mock-ups van collegezaal 3 uiterlijk 20 
maart worden geplaatst. Dit kunnen we in de Newsflush verwerken. 

4. Doorlopen actielijst 

1. Niet gedaan 
2. Gedaan 

Liesanne Gaat het verzoek voor promotie op Facebook doorsturen naar Daniëlle. 
Gaat een Newsflush stukje schrijven. 

3. Gedaan Sanne Gaat een brief aan de RvT opstellen. 

4. Vervalt 
 

Maartje Gaat bij de jaarvertegenwoordiging peilen hoe het met de 
responsiecolleges staat. 

5. Gedaan Hanna Gaat de informatie op de website aanpassen. 

6. Bezig 
7. Bezig 
8. Gedaan 

Ilse Gaat een stukje voor Emphasis schrijven. 
Gaat een Newsflush stukje schrijven. 
Gaat de OERen mailen. 

9. Gedaan 
10. Gedaan 
11. Niet gedaan 

Johanna Gaat een nieuw vergaderstuk selectieprocedure schrijven. 
Gaat een nieuw vergaderstuk over de Green office schrijven. 
Gaat een Newsflush stukje schrijven. 

 Stijn  

 Pepijn  

12. Gedaan Manon Gaat een reactie sturen naar WO in actie. 

 Daniëlle  

13. Gedaan 
 

Iedereen Gaat voor woensdag 20 maart commentaar leveren op de Newsflush 
stukjes. 

 
5. Vaststellen notulen 

De notulen van 04-03-2019 zijn besproken en vastgesteld. Volgende vergadering worden de 
notulen van 11-03-2019 met aanpassingen gekeurd. 
 
Actiepunten die naar aanleiding van de notulen naar voren kwamen: 
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- De evaluatie van Epicurus wordt verder besproken in de commissie bachelor 
vergadering. De blauwdruk van het curriculum moet vergeleken worden met de 
uitvoering van het curriculum en de notulen van het Opleidingsteam Geneeskunde 
(OTgen) moeten nagekeken worden op wat de SR over de blauwdruk heeft gezegd. Stijn 
gaat naar de OTgen notulen kijken. Sanne gaat naar de brieven kijken die verstuurd zijn 
over de blauwdruk van en naar het OTgen. 

- Liesanne gaat de brief opvragen die dhr. Verheijck naar Curius+ studenten heeft 
gestuurd die mogelijk opnieuw in Epicurus moeten starten met de opleiding 
Geneeskunde. 

6. Updates 
- Naar aanleiding van de informatie opgedaan tijdens IMS hebben we een brief naar Albert 

Kok gestuurd waarin we aangeven dat de oplossing voor de coschapvergoeding zoals 
voorgesteld niet langer door kan gaan. Liesanne en Sanne hebben vervolgens met Albert 
Kok gesproken en aangegeven dat de communicatie te wensen overhield en wij het 
betreuren dat studenten gemaild zijn waarbij expliciet onze toestemming genoemd 
wordt zonder dat wij op de hoogte waren van de daadwerkelijke uitvoering van het plan. 
Wederom was er als reactie op onze mail direct gehandeld in plaats van met ons te 
overleggen. Binnenkort volgt een afspraak waarbij we het uitgebreid bespreken. 

- Dhr. Linthorst kwam binnenlopen om ons op de hoogte te stellen van een fout bij Team 
Toetsen: normaal worden tentamens berekend met de Cohen-Schotanus cesuur waarbij 
de beste 5% de normering bepaalt. Bij hertentamens wordt echter een absolute cesuur 
gehanteerd omdat deze groepen te klein zijn en de resultaten vaak geen goede 
afspiegeling vormen van het niveau dat de studenten zouden moeten hebben. Team 
Toetsen heeft per ongeluk de Cohen-Schotanus cesuur gebruikt bij de berekening van de 
resultaten van het hertentamen OVV-1. Hierdoor hebben 5-7 studenten onterecht een 
voldoende gecommuniceerd gekregen (in een document op Canvas, waar geen rechten 
aan kunnen worden ontleend). De resultaten stonden nog niet in SIS en de 
Examencommissie (EC) heeft besloten dat ze daarom opnieuw berekend moeten 
worden. Dit is natuurlijk erg vervelend voor studenten die dachten dat zij een voldoende 
hadden, maar het tentamen toch niet hebben gehaald. Dhr. Linthorst en dhr. Ravesloot 
betreuren het voorval zeer, maar geven aan dat de EC de beslissende stem heeft.  

7. Punten PR 
- De QR-code van MI-X wordt geplaatst in de Newsflush. Stijn gaat de code maken. 
- Ilse stuurt haar Newsflush stukje vanavond; Johanna’s stukje volgt nog. 
- Sanne gaat het bestandje met de vacature sturen. 
- Iedereen leest uiterlijk 20 maart de stukjes voor de Newsflush door.  
- Facebook: 21 maart komt een bericht over de proefopstelling voor collegezaal 3 online; 

Sanne gaat het bericht klaarzetten. Een bericht over de curriculum commissie volgt 
volgende week. 

8. Mededelingen en rondvraag 
- Er is weer onduidelijke communicatie omtrent de mogelijke 5e kans. Via iemand heeft 

Stijn vernomen dat de studieadviseur nu heeft gezegd dat het onwaarschijnlijk is dat er 
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een 5e kans komt en gezegd dat je je misschien beter kan uitschrijven of recidiveren 
naar Epicurus. Dit wordt verder in de commissie bachelor besproken. 

- 8 april is Pepijn (avonddienst) er niet en misschien Hanna en Ilse ook niet. 
9. Vaststellen agenda 

Het agendapunt ‘Green office’ is verplaatst naar volgende week. Hierna is de agenda 
vastgesteld.  

10. Selectieprocedure 
Dit punt is vertrouwelijk en daarom worden de notulen niet gepubliceerd. 

11. Brainstorm 1 april grap 
Dit punt is vertrouwelijk en daarom worden de notulen niet gepubliceerd. 

12. WVTTK 
Er is niks verder ter tafel gekomen. 

13. Mededelingen en rondvraag 
- Wat is de afspraak omtrent updates van commissie MI, bachelor en master 

vergaderingen? Schrijven we die wel of niet? Deze schrijven we wel en staan op de 
Drive.. Eventueel kan er verwezen worden naar notulen; als er iets relevants in staat kan 
dit los als update beschreven worden. 

- Is er al een nieuwe datum voor OTgen? Een week voor het reguliere OTgen, 10 april. Het 
OTgen van 24 april wordt dan verschoven naar 8 mei. 

- Wie heeft er inspiratie voor eten stukje Emphasis? Er kan nog een stuk over de 
verkiezingen toegevoegd worden als boodschap.  

14. Evaluatie PV 
De SR heeft de PV geëvalueerd.  

15. Actielijst 
1. 
 
 

Liesanne Gaat de brief opvragen die dhr. Verheijck naar Curius+ studenten heeft 
gestuurd. 

2. 
 
3. 
4. 

Sanne Gaat naar de brieven kijken die verstuurd zijn over de blauwdruk van 
en naar het OTgen. 
Gaat het bestandje met de vacature sturen naar team PR. 
Gaat het bericht over de proefopstelling klaarzetten op Facebook. 

 Maartje  

 Hanna  

5. Ilse Gaat een update aanpassen. 

 Johanna  

6. 
 
7. 

Stijn Gaat naar de OTgen notulen kijken over de blauwdruk en evaluatie van 
Epicurus. 
Gaat de QR-code voor MI-X maken. 

 Pepijn  
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  Manon  

8. Daniëlle Gaat de brief over de selectieprocedure schrijven. 

9.. 
 

Iedereen Gaat de brief over de selectieprocedure doornemen. 

 
16. Nieuwe agendapunten 

- Green office 
- Selectiebrief  

17. Einde vergadering 
Liesanne sluit de vergadering om 21:05. 
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