
 

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad 
AMC, 01-10-2018 
 
  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.  

Afwezig Stijn Tesser 

Gast  

Notulist Neeltje Rosenberg 

 

Agenda 
 
1. Opening Om 18:45 uur  
2. 5 min Persoonlijk Informerend  
3. 2 min Post in/uit Informerend 
4. 2 min Actielijst Update 
5. 5 min Vaststellen notulen Vaststellen 
6. 5 min Updates Update  
7. 1 min Punten PR  
8. 5 min Mededelingen & rondvraag              Informerend 
9. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen 
10. 10 min HR vaststellen Vaststellen 
11. 20 min Jaarplan Besluitvormend 
12. 10 min Agendapunten OTgen vaststellen Vaststellen 
13. 20 min Begroting SR Oordeelvormend  
14. 10 min Internationalisering Informerend 
15. 5 min Communicatieplan Informerend 
16. 1 min WVTTK Informerend 
17. 5 min Mededelingen & rondvraag Informerend 
18. 5 min Evaluatie PV Informerend 
19. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend 
20. 2 min Nieuwe actielijst  
21. Einde vergadering  
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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 
- Youri Broekhuizen is aangesteld als master assessor Medische Informatiekunde. 

- We hebben van de FSR-Fgw en de FSR FMG een brief gekregen, getiteld ‘Reconsider 

financial funding Minsk’. Dit gaat over een congres in Minsk waar de CSR heen zou 

willen, maar een aantal facultaire studentenraden staan niet achter de financiering van 

dit congres. Dit wordt verder besproken bij WVTTK. 

4. Doorlopen actielijst 
 

1. Niet gedaan 
2. Gedaan 
3. Gedaan 
4. Niet gedaan 
 

Liesanne Gaat een stukje voor op Facebook schrijven. 
Gaat kijken naar een vrijstellingsbrief voor SR activiteiten. 
Gaat met Thijs over fotolocaties overleggen. 
Gaat overleggen met de oude raad over de tijd van de 
jaarplanpresentatie. 

5. Bezig Sanne Blijft het jaarplan coördineren.  
6. Gedaan 
7. Niet gedaan 
8. Niet gedaan 

Maartje Gaat een afspraak met Dhr. Verheijck plannen. 
Gaat een afspraak met Dhr. Dumont plannen. 
Gaat verder met de speldjes. 

9. Gedaan 
10. Niet gedaan 
11.  Gedaan 

Hanna Gaat fotolocaties bekijken. 
Gaat het jaarplan in de goede opmaak zetten. 
Gaat verder met de PR van het jaarplan. 

 
  

Ilse  

12. Naar stijn 
13. Gedaan 

Johanna Gaat een nieuwe datum voor de gangborrel met de MFAS prikken.  
Gaat vrijstelling voor het NVMO vragen. 

 Stijn  

 Pepijn  

14. Gedaan Manon Maakt een vergaderstuk over internationalisering. 

15. Niet gedaan 
16. Gedaan 
17. Niet gedaan 
18. Gedaan 

Daniëlle Gaat een overzicht van PR punten maken voor op Facebook. 
Schrijft een stuk over promotie en specialisatie voor het jaarplan. 
Gaat het jaarplan vergelijken met het jaarverslag. 
Maakt een vergaderstuk over de begroting. 

19. Gedaan 
20. Gedaan 

Iedereen Gaat zijn/haar stukje voor het jaarplan schrijven. 
Gaat Daniëlle mailen over het NVMO. 
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5. Vaststellen notulen 
De notulen van 24-09-2018 zijn besproken en vastgesteld. 

6. Updates 
- Pepijn en Hanna hebben een kennismakingsgesprek gehad met Mariska Leeflang, de 

coördinator van het honours-onderwijs (bachelor en master). We hebben de punten uit 
de overdracht besproken en daar was zij het mee eens/mee bezig. Het instroommoment 
van de master gaat van 2 naar 1 keer per jaar. 

- Maartje en Johanna zijn naar de evaluatie van de keuzevakken uit jaar 2 Epicurus 
geweest. De meest gehoorde kritiek was dat de trajecten als te makkelijk/licht 
beschouwd werden. Ook was bij een aantal trajecten de toetsing te makkelijk. Enkele 
trajecten daarentegen waren wel heel gevuld waardoor een gevoel van ongelijkheid 
ontstond onder studenten. Ed van Bavel gaf aan dat dit de highlights zijn waar hij aan wil 
gaan sleutelen met de coördinatoren. Maartje heeft gevraagd naar keuzevakken 
aanbieden in het Engels met het oog op wederkerigheid en internationalisering. Dhr. 
Linthorst gaf aan dat coördinatoren zelf mogen beslissen om hun vak in het Engels te 
geven, maar dat hij dit niet wil opleggen vanuit de opleiding. Daarnaast gaf hij aan dat 
wederkerigheid momenteel niet erg van toepassing was vanwege het gekozen moment 
voor de keuzevakken. Als laatste is er gesproken over een extra vrije week in de 13 
weken zodat er een logisch blok van 12 weken ontstaat. Zowel Ed van Bavel als Gabor 
Linthorst konden zich hierin vinden.  

7. Punten PR 
We moeten een stuk voor Emphasis schrijven. Het thema is blauw. Het stuk moet een pagina 
vullen. Maartje gaat een stukje schrijven; we kunnen inspelen op onze blauwe jasjes en 
meteen een kennismakingsstukje schrijven. Hanna gaat uitzoeken of en wanneer we stukjes 
voor Emphasis moeten aanleveren in de toekomst. 
Liesanne heeft geen stukje geschreven voor op Facebook want er komt deze week een 
vacature op. Het stukje van Liesanne komt er rond het weekend op. 

 
Liesanne en Ilse hadden vandaag faciliteiten overleg. Daar bleek dat er veel geld is 
geïnvesteerd in thuisfaciliteiten voor programma’s van MI, maar dat de MI studenten dit te 
weinig gebruiken. We gaan dit op de Facebook zetten in een promotiebericht. Dit kunnen we 
koppelen aan een bericht over Eduroam WiFi; dit moet ook gepromoot worden omdat 
studenten het weinig gebruiken. 

8. Mededelingen en rondvraag 
- Sanne: 9 oktober hebben we de constitutieborrel van de VU en hier moeten we nog een 

cadeau voor kopen. We willen iets kleins en symbolisch kopen van maximaal €10. Dit 
gaat Pepijn kopen. 

- Sanne: er moet nog een sollicitatiecommissie opgericht worden, bestaande uit 4 leden. 
We gaan dit niet nu beslissen, maar denk vast na of je dit zou willen. Volgende week gaan 
we dit verder bespreken. 

- Hanna is bezig met de nieuwe foto’s op de jaarplanpresentatie-poster. 
- Pepijn gaat naar de preconference van het NVMO.  
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- De mastercommissie gaat een apart dossier maken voor kwaliteitsafspraken in de 
master.  

- 30 oktober is de MFAS constitutieborrel. 
- Saskia Peerdeman regelt de vrijstellingsbrief voor coassistenten. 

9. Vaststellen agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

10. HR vaststellen 
De stemming heeft plaatsgevonden zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement van de 
studentenraad, artikel 5.2. Negen van de negen aanwezige raadsleden hebben voor 
doorvoering van de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement van de studentenraad 
gestemd. Daarmee zijn de wijzigingen in het HR vastgesteld. 

11. Jaarplan 
Het commentaar van de RvA staat op de Drive onder ‘Jaarplan RvA’. Maartje heeft als reactie 
op de opmerkingen het commentaar van de raadsleden opgeschreven.  
Het stukje over masterinformatie van Ilse en Johanna is gewijzigd; hier gaat Liesanne naar 
kijken. 
Aanstaande maandag gaat het jaarplan naar de drukker. Woensdag aanstaande moet 
iedereen zijn stukjes af hebben met het commentaar erin verwerkt.  
Hanna is bezig met de lay-out van het jaarplan. We willen graag een foto op de voorkant. In 
het jaarplan zelf kunnen we ook een smoelenboek verwerken. Stijn moet nog een foto maken 
met in ieder geval een jasje en een gracht op de achtergrond. 
Als quote aan het begin lijkt ons inspirerend: “het delen van perspectieven brengt mensen 
bij elkaar”, uit het UvA boekje dat werd uitgedeeld bij de opening van het academisch jaar. 
We gaan nog kijken naar de namen van de kopjes van de stukken voor het jaarplan.  

 
We vinden de gestapelde foto leuker voor op de poster, vooral nummer 391. Hanna gaat die 
verwerken op de poster. De poster gaat morgen naar de drukker. 
Voor op de uitnodiging vinden we 428 de beste foto. Er mag nog iets toegevoegd worden 
over het jaarverslag van de oude raad. Ook hier mag nog ‘uur’ achter de tijden. 

 
Sanne maakt een draaiboek voor de organisatie van de jaarplanpresentatie avond.  

12. Agendapunten OTgen vaststellen  
Evaluatie Epicurus: komt hier een commissie voor?  Hier gaat Maartje naar kijken. 
Brief van Dhr. Coppens: responsiecolleges. Hier gaat Liesanne naar kijken. 
Blauwdruk van de master: de status. Hier gaat Manon naar kijken. 
Overgangsregeling Curius+. Hier gaat Liesanne naar kijken.  

13. Begroting SR 
De begroting staat op de Drive en de volgende opmerkingen werden gemaakt: 
- Voor ‘inwerkboek inbinden’ zetten we geen geld apart. 
- Voor inwerkweekend willen we een grotere eigen bijdrage (ongeveer 20€ per persoon) 

zodat we meer geld voor andere dingen hebben.  
- We gaan €600,- begroten in plaats van €400,- voor training en empowerment. 
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- Het geld voor constitutiecadeau’s gaat naar €75,-. 
- Het bedrag voor ‘Eten met de RvA’ mag omhoog naar €200,-. 
- Het bedrag voor schrijfblokjes gaat onder activiteiten vallen. 
- Er komt een bedrag van €50,- voor pennen want deze zijn op. 
- We begroten een klein bedrag voor de posters op de WC. 
- Het geld van de Mental Health day actie gaat naar andere acties. 
- De inventaris voor de kamer: we kunnen het koffiezetapparaat hier begroten, maar we 

willen misschien ook gordijnen of nieuwe stoelen. 
- We willen een aantal jaarplanpresentatie uitnodigingen op papier versturen, hier zetten 

we nu €50,- voor. 
- Bij reiskosten kunnen kosten voor bijvoorbeeld benzine om met zijn allen naar het 

NVMO te gaan gedeclareerd worden. 
- Van het geld dat we over hebben gaat een deel naar de speldjes en een deel naar 

inventaris voor de kamer.  
14. Internationalisering  

Er is een voorstel om de coschappen in ontwikkelingslanden alleen via het AMC te laten 
plaatsvinden, tenzij je uitgeloot bent er vrijheid is om zelf je coschap plek te regelen.  

 
Om meer keuzevakken in het Engels aan te bieden kunnen we proberen om keuzevakken bij 
bijvoorbeeld Biomedische Wetenschappen te regelen omdat daar veel meer Engelse vakken 
gegeven worden. Dit moeten we een keer op het OTgen bespreken maar niet het komende 
overleg. 
Bij de bespreking van de blauwdruk van de master moeten we internationalisering 
bewaken. 

 
Er is gevraagd aan ons om op 16 oktober een praatje te houden voor de studenten van 
Birmingham. Manon en Hanna gaan uitzoeken wat we zouden kunnen vertellen en dan 
moeten we nog even kijken wie er gaat presenteren.  

15. Communicatieplan 
Er zijn stroomschema’s opgesteld voor studenten met informatie over waar ze terecht 
kunnen voor problemen. Bij het stroomschema voor masterstudenten ontbreekt bij het 
kopje ‘ICTO/ADICT’ nog de aard van de klacht en klopt het stukje van ‘Logistiek, regelgeving, 
etc.’ naar Co-raad nog niet.  
De stroomschema’s gaan verder besproken worden in de commissie bachelor en commissie 
master overleggen. 
Als er iets aangepast moet worden in een stroomschema kan Ilse dat doen. 

16. WVTTK 
- Een delegatie van de CSR gaat naar Minsk voor een congres op kosten van de CSR. Nu is 

gevraagd of wij onze toestemming willen intrekken omdat dit congres niet bijdraagt aan het 
functioneren/kennisvergroting van de CSR als medezeggenschapsorgaan. We willen de brief 
waarin andere raden vragen om deelname aan het congres te heroverwegen daarom 
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ondertekenen. We willen een toelichting over het congres en waar het geld aan besteed 
wordt. 

17. Mededelingen en rondvraag 
- Moeten we nog iets zeggen over de protesten in het P. C. Hoofthuis? We vinden van niet, 

aangezien deze protesten niet gericht zijn op de UvA maar op de regering. Bovendien 
doet de CSR er ook niks mee. 

18. Evaluatie PV 
De SR heeft de PV geëvalueerd.  

19. Actielijst 
 
1.  
2. 
 
3. 

Liesanne Gaat een stukje voor op Facebook schrijven. 
Gaat overleggen met de oude raad over de tijd van de 
jaarplanpresentatie. 
Gaat kijken naar het stuk masterinformatie van Ilse en Johanna voor het 
jaarplan. 

4.  Sanne Blijft het jaarplan coördineren.  
5. 
6.  
7. 

Maartje Gaat een afspraak met Dhr. Dumont plannen. 
Gaat verder met de speldjes. 
Gaat een stukje voor Emphasis schrijven. 

8.  
9. 

Hanna Gaat het jaarplan in de goede opmaak zetten. 
Gaat met Manon kijken of we een praatje kunnen doen voor de delegatie 
uit Birmingham. 

 
  

Ilse  

  
 

Johanna  

10. 
11. 

Stijn Gaat een nieuwe datum voor de gangborrel met de MFAS prikken.  
Gaat een foto maken voor het smoelenboek/de rest van het jaar. 

12. Pepijn Gaat een cadeautje voor de constitutieborrel van de VU kopen. 

13.  
 

Manon Gaat met Hanna kijken of we een praatje kunnen doen voor de delegatie 
uit Birmingham. 

14. 
15.  

Daniëlle Gaat een overzicht van PR punten maken voor op Facebook. 
Gaat het jaarplan vergelijken met het jaarverslag. 

16.  
 

Iedereen Gaat het commentaar van de RvA verwerken in zijn/haar stukje voor het 
jaarplan. 

 
20. Nieuwe agendapunten 

- Sollicitatiecommissie 
- CSR constructie 

21. Einde vergadering 
Liesanne sluit de vergadering om 21:40. 
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