Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 06-05-2019
Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig

Manon Brakenhoff

Gast
Notulist

Neeltje Rosenberg

Agenda
1.

Opening

2.

Persoonlijk

3.

Post in/uit

4.

Actielijst

5.

Vaststellen notulen

6.

Updates

7.

Punten PR

8.

Mededelingen

9.

Vaststellen agenda

10.

Brief Epsteinbar

11.

OTgen voorbespreken

12.

Rubriek Nieuwsbrief

13.

WVTTK

14.

Mededelingen & rondvraag

15.

Evaluatie PV

16.

Nieuwe agendapunten

17.

Nieuwe actielijst

18.

Einde vergadering

Om 18:45 uur
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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 vraag van een student over de cum laude regeling van de master.
- We hebben een mail van dhr. Van Trotsenburg over een klankbordgroep voor de
herziening van de master.
- We hebben een mail van de Opleidingscommissie (OC) MI over advies op het Onderwijsen Examenreglement (OER) van Medical Informetics, MI-X en MI.
4. Doorlopen actielijst
1. Gedaan

Liesanne

2. Gedaan

Gaat de onderwerpen van What’s Next en Updates verwerken in
zinnen.
Gaat een datumprikker voor een plenaire evaluatie maken.

Sanne
3. Niet gedaan

Maartje

4. Gedaan

Hanna

Gaat een reactie naar dhr. Lonkhuijzen sturen over wat de SR doet met
het plan voor een rookvrij Amsterdam UMC.
Gaat de Newsflush in elkaar zetten.

Ilse
Johanna
Stijn
5. Gedaan

Pepijn

Gaat een Facebook stukje over de coassistenten vergoeding schrijven.

Manon
6. Gedaan

Daniëlle

Gaat de brief over het profileringsfonds en bestuursreglement
aanpassen.
Gaat een aantal notulen aanpassen.

7. Niet gedaan

Neeltje

8. Bezig
9. Gedaan
10. Gedaan

Iedereen Gaat aan het inwerkboek werken.
Gaat punten voor het OTgen indienen voor 4 mei.
Gaat voorbereidingsstukken voor het OTgen schrijven.

OTgen actiepunten:
11. Stijn gaat de samenvatting van de enquête onder recidivisten opsturen.
12. De SR gaat het verslag van de Nieuwjaars enquête opsturen.
13. De SR gaat de cijfers rondom de werkdruk, zoals deze uit de enquête naar voren zijn gekomen,
vergelijken met de landelijke cijfers.
14. Liesanne gaat mevr. Du Prie mailen voor een afspraak over de wetenschappelijke stage.
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5. Vaststellen notulen
De notulen van 29-04-2019 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- Afgelopen dinsdag zijn Liesanne, Sanne en Maartje bij de Ondernemingsraad (OR) langs
geweest. Tijdens dit overleg is het volgende besproken:
- Rookbeleid: OR staat er positief in, maar hebben nog wel kritische vragen;
- Kwaliteitsgelden: update vanuit de SR kant.
- Het plan is om vanaf nu met OZON door te gaan en vanuit dit overleg het contact met
de OR te onderhouden. Indien nodig kan er ook nog aparte afspraak met OR gemaakt
worden.
- Pepijn is naar de Coraad vergadering geweest. Hier is het volgende besproken:
- Sollicitaties voor een aantal functies binnen de Coraad staan nu uit. Dit zal nog
verder verspreid worden;
- Amsterdam UMC rookvrij heeft de Coraad gevraagd om te vragen of er
student-ambassadeurs zijn die willen bijdragen aan de campagne;
- 24 mei is de coborrel; iedereen is welkom bij café Zuijlen;
- Jaarlijks organiseert de Coraad de Beste Coschap Verkiezing (BCV). Met ingang van
dit jaar zal het coschap sociale geneeskunde ook een aparte categorie zijn. Eerder
was dit om onduidelijke redenen niet het geval;
- Er zijn roddels omtrent snorretjes op foto’s van studenten en bikini-foto’s van
studenten op coschap affiliaties. De Coraad kan zich niet voorstellen dat dit gebeurt.
Ze zullen dit verder uitzoeken;
- De Coraad zou willen pleiten voor een overzichtspagina op Canvas per masterjaar
wat je kan verwachten qua deadlines in dat jaar;
- Semi-Arts stage(SAS)-bureau van de VU en AMC: er komt een gesprek om SAS
gezamenlijk te verdelen, dit zou wat problemen kunnen schelen en het zou
makkelijker kunnen zijn om mensen buiten de regio te weren. Dit plan staat echter
nog in de kinderschoenen.
- Liesanne is naar de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad (CSR) geweest.
Daar zijn de volgende punten besproken:
- Er komt een nieuw ‘institutional plan’ van de UvA over de meerjaren visie (5 jaar).
De CSR heeft dit kort inhoudelijk besproken en heeft gekeken naar het proces van
revisie. Hierover zal de CSR in gesprek gaan met het College van Bestuur (CvB) om
het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook over de betrokkenheid van
decentrale medezeggenschap zal nog gesproken worden;
- Er is gediscussieerd over de campagne financiering van de partijen. Er werd
voorgesteld om de externe financiering van campagnes te verbieden via de Regeling
Campagnefinanciering Studentenraden. Uiteindelijk is besloten niets te veranderen
aan de regeling;
- Er is gesproken over duidelijke richtlijnen rondom de communicatie over de
verkiezingen. De voorgestelde punten zullen na aankomende verkiezingen opgepakt
worden in een werkgroep met Bureau Communicatie;
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-

Er is voorgesteld de updates binnen de CSR te doen via een Drive bestand, net zoals
bij de FSR-FdG. De meerderheid heeft hier tegengestemd.
7. Punten PR
- De Newsflush hangt.
- Het bericht over de coassistentenvergoeding van Pepijn wordt morgen gepost.
- Hanna gaat een stukje over de verkiezingen schrijven.
- Er komt een stukje over de UvA Health week volgende week. Stijn gaat dit bericht schrijven.
- We hebben een aanvraag om een vacature voor het bestuur van De Geneeskundestudent te
promoten op Facebook. Dit gaan we niet doen.
- We hebben een aanvraag voor promotie voor een symposium op het AMC (‘Down the
rabbithole). Hier gaan we later iets mee doen.
- We hebben een aanvraag voor promotie voor de onderwijsdag van de VU.
- Er komt ook nog een vacature voor de Opleidingscommissie (OC) Geneeskunde aan.
- De vacature van dhr. Lont voor studentlid voor de evaluatie van Epicurus komt nog op de
schermen en de website.
8. Mededelingen en rondvraag
- Als jullie willen dat vacatures op de site/schermen komen, dan moeten jullie deze even
mailen naar Hanna en Daniëlle.
9. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
10. Brief Epsteinbar
Dit punt is vertrouwelijk en daarom worden de notulen niet gepubliceerd.
11. OTgen voorbespreken
De volgende punten staan op de agenda:
- Zaken rondom de nieuwe master -Liesanne, Pepijn
-

Ingangseis Bachelorthesis (KWM) - Johanna, Hanna

-

Recidivisten - Stijn, Maartje

-

Communicatie Epicurus - Maartje, Liesanne

-

Toetsuitslagen StaVaZa

-

Kwaliteitsafspraken StaVaZa

12. Rubriek nieuwsbrief
Mevr. Bary vroeg of wij een stukje willen schrijven voor de nieuwsbrief van Epicurus over de
Nieuwjaars enquête. Nu heeft ze ook gevraagd of we een vaste rubriek willen in de
nieuwsbrief. Deze verschijnt 11 keer per jaar. Aan de ene kant is dit wel leuk en een kans
voor extra promotie; aan de andere kant wordt de nieuwsbrief weinig gelezen. We kunnen
eventueel stukjes uit de Newsflush gebruiken. We willen graag gebruik maken van dit
aanbod. De laatste werkdag van de maand moet een stukje aangeleverd worden. Sanne gaat
aan mevr. Bary vragen of dit ook kan voor de nieuwsbrief van MI.
13. WVTTK
- Updatebestand gremia: de updates staan nog steeds niet in het updatebestand. We gaan
vanaf nu bij elke update op de PV navragen of dit ook in het updatebestand staat. Sanne gaat
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de updates bekijken en bepalen welke nog in het update bestand van de gremia moeten
komen.
14. Mededelingen en rondvraag
- Wat is de stand van zaken van student engagement? Zijn de sollicitaties al uitgezet
bijvoorbeeld? Er is 50000€ beschikbaar voor de uitwerking van dit plan, maar als het dit
kalenderjaar niet wordt gebruikt vervalt dit budget. D
 e vacatures komen eraan; Johanna
gaat dit bespreken met Rien de Vos. Vanaf dat moment zou het balletje moeten gaan rollen.
- Onze brieven staan niet op de website. Wie gaat de brieven erop zetten? Neeltje gaat dit
doen.
- Wat zullen we bespreken op de plenaire evaluatie?
- Wat we dit jaar willen afronden;
- Welke punten overgedragen moeten worden (de grote projecten);
- Waar we dit jaar tegenaan gelopen zijn;
- Een heads-up van de werkafspraken;
- Het jaarplan.
Liesanne gaat van tevoren de vragen opsturen; tijdens de evaluatie of van tevoren moet je
dan je antwoorden op een post-it schrijven.
- De PV op 2e pinksterdag wordt bij een van de raadsleden thuis gehouden om 16:30.
- Wie wil er in de klankbordgroep van de herziening van de master? Daniëlle zou het leuk
vinden, maar de master gaat dit verder onderling overleggen; verder lijkt een
bachelorstudent uit Epicurus ons handig.
- 31 mei is de deadline voor een stukje voor de Emphasis met als thema wanderlust. Pepijn
gaat dit schrijven.
15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
16. Actielijst
1.
Liesanne Gaat vragen voor de plenaire evaluatie opsturen.
2.
3.

Sanne

4.

Maartje

5.
6.
7.

Hanna
Ilse

Gaat de updates in het update bestand van de gremia zetten.
Gaat aan mevr. Bary vragen of we ook een rubriek in de nieuwsbrief
van MI kunnen krijgen.
Gaat een reactie naar dhr. Lonkhuijzen sturen over wat de SR doet met
het plan voor een rookvrij Amsterdam UMC.
Gaat een update van de commissie Bachelor schrijven.
Gaat een stukje over de verkiezingen schrijven.
Gaat een stukje van de notulen van 23-04-2019 herschrijven.

Johanna
8.
9.
10.

Stijn
Pepijn

Gaat een bericht over de UvA Health week schrijven.
Gaat met Senna en Onno praten over een recidivistenhandleiding.
Gaat de brief over de Epsteinbar aanpassen.
Gaat een stukje voor Emphasis schrijven.
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Manon
Daniëlle
11.
12.
13.
14.
15.

Gaat Albert Kok mailen over de afspraken die gemaakt zijn tijdens de
OER onderhandeling van de master Geneeskunde.
Neeltje
Gaat een aantal notulen aanpassen.
Gaat de brieven op de website zetten.
Gaat een kamer reserveren voor de plenaire evaluatie.
Iedereen Gaat aan het inwerkboek werken.
Gaat een review op tripadvisor achterlaten.
17. Nieuwe agendapunten
- OTgen nabespreken
- Profileringsfonds/bestuursbeurs
18. Einde vergadering
Liesanne sluit de vergadering om 21:10.
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