
 

Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad 
AMC, 13-01-2020 
 
  Aanwezige 
raadsleden 

Daniëlle de Nobel, Larissa Heideman, Marlinde van Eijk, Soufyan Maazouzi, Esmee van Vliet, 
Tamanna Colijn, Thomas Fleischmann, Stan Driessen 

Afwezig Isaac Acheampong, Mitch van Dijk 

Gast  

Notulist Neeltje Rosenberg 

Agenda 

1. Opening Om 18:45 uur  

2. 10 min Puntje persoonlijk Update 

3. 2 min Post in/uit Informerend 

4. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update 

5. 5 min Updates Update  

6. 1 min Mededelingen  Informerend 

7. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen  

8. 15 min Decentrale selectie Besluitvormend 

9. 10 min Vakantieweek bachelor Geneeskunde Besluitvormend 

10. 10 min Studentadviseur examencommissie Besluitvormend 

11. 5 min Regels en Richtlijnen EC MI Besluitvormend 

12. 15 min Collectieve sluitingsdagen Besluitvormend 

13. 10 min Newsflush Oordeelsvormend 

14. 5 min Agenda OTgen-SR Vaststellen 

15. 5 min Agenda OTmi-SR Vaststellen 

16. 1 min WVTTK Informerend 

17. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi Informerend 

18. 3 min Rondvraag Informerend 

19. 5 min Evaluatie PV Informerend 

20. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend 

21. 1 min Nieuwe actielijst Informerend 

22. Einde vergadering Om 20.45 uur
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1. Opening 
Daniëlle opent de vergadering om 18:45 uur. 

 
2. Post in/uit 
- We hebben een mail van de Opleidingscommissie (OC) Geneeskunde over de Nationale 

Studenten Enquête (NSE). 
- We hebben een mail van de OC Geneeskunde over de instemming met de Decentrale 

Selectieprocedure. 
 

3. Doorlopen actielijst & vaststellen notulen 
1. Gedaan 
 
2. Gedaan 
3. Gedaan 

Daniëlle Gaat checken of we twee weken extra reactietijd hebben op de 
adviesaanvraag van dhr. Oostra in verband met kerstreces. 
Gaat bij het gangoverleg navraag doen naar het updatebestand. 
Gaat uitzoeken of wij instemmingsrecht hebben op het wel of niet 

behouden van studentadviseurs in de EC. 

 Larissa  
4. Gedaan Marlinde Gaat de brief over CSW en wifi versturen.  
5. Gedaan Soufyan Gaat bij het BSO navraag doen naar het updatebestand. 
  Esmee  
6. Gedaan 
7. Gedaan 

Tamanna Gaat de adviesbrief ‘Regels en richtlijnen MI’ schrijven. 
Gaat bij MI navraag doen naar het updatebestand. 

8. Gedaan 
 
9. Niet gedaan 

Thomas Gaat dhr. Oostra een mail sturen over de weging van de toetsen en 
andere vragen. 
Gaat uitzoeken wat er voorgaande jaren is gezegd over de 
selectieprocedure. 

  Isaac  
10. Niet gedaan Stan Gaat bij het MSO navraag doen naar het updatebestand. 
11. Niet gedaan 
12. Niet gedaan 

Mitch Gaat zijn update aanpassen in de notulen. 
Gaat bij de CoRaad navraag doen naar het updatebestand. 

13. Gedaan Commissi
e PR 

Gaat de feedback verwerken en het plan voor de naamsbekendheid 

actie opzetten. 

 
 

Iedereen  

 
 

De notulen van 06-01-2020 zijn besproken, maar er moeten nog enkele aanpassingen 
gedaan worden. Notulen worden volgende week vastgesteld. 
 

4. Updates 
- Op donderdag 9 januari heeft Larissa de bijeenkomst van de projectgroep PDT 

(Pre-Departure Check) bijgewoond. Dit was georganiseerd door Guus ten Asbroek. Er is 
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gesproken over de nieuwe module die men wil gaan introduceren in zowel bachelor- als 
masteronderwijs Geneeskunde. Het doel van deze module, ook wel de Pre-Departure Check 
genoemd, is het voorbereiden van studenten op hun buitenlandervaring. Voor de bachelor 
moet je denken aan de keuzevakken, intra- en extramurale stage en de bachelorthesis; voor 
de master gaat het om de ontwikkelingscoschappen en de vrije keuzeruimte. De 
projectgroep zet zich momenteel in om deze module in het onderwijs verwerkt te krijgen. 
Per februari zullen ze starten met een pilot in de bachelor en master. Het doel is om per 1 
september deze module verplicht te stellen voor alle onderwijs gelegenheden in de bachelor 
en master, waarbij je de mogelijkheid hebt om naar het buitenland te gaan.  
 

5. Mededelingen en rondvraag 
- Isaac Acheampong is afwezig en machtigt Soufyan Maazouzi. 
- Mitch van Dijk is afwezig en machtigt Stan Driessen. 
- Bestuursreglement zegt: behoudens onvoorziene spoedeisende gevallen besluit de raad tot 

instemming of tot het onthouden van instemming dan wel tot vaststelling van het advies 
binnen dertig werkdagen nadat het voorgenomen besluit is voorgelegd. 

- De prijswinnaars van de Sinterklaasenquête zijn geloot en gemaild.  
 

6. Vaststellen agenda 
Het punt ‘studentadviseur examencommissie’ is niet besluitvormend maar 
oordeelsvormend. Hierna is de agenda is vastgesteld.  
 

7. Decentrale Selectie 
Bij het bespreken van dit punt vorige week werd duidelijk dat er nog enkele belangrijke 

vragen waren omtrent de selectieprocedure, die beantwoord dienden te worden alvorens er 

een besluit kon worden opgesteld.  Deze vragen zijn inmiddels beantwoord door de 

voorzitter van de selectiecommissie Roelof-Jan Oostra. 

De volgende drie vragen zijn aan dhr. Oostra gesteld: 

1.  Hoe zit de weging van de drie toetsen in elkaar?  

2.  Oriënteren jullie je ook op totaal andere manieren om te selecteren?  

3. Wat is jullie mening over trainingen die worden aangeboden door particulieren om 

scholieren voor te bereiden op de selectietoetsen?  

Hier heeft dhr. Oostra een reactie op gemaild. De weging is nog niet bekend, onze mening 

daarover kan wel in de adviesbrief verwerkt worden. De vereisten voor de 

selectieprocedure vinden we goed.  
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De manier van toetsing is lastig om een mening over te vormen. Het nut van de vaardigheid 

om een medisch ethische kwestie goed te kunnen belichten, lijkt minder te zeggen over 

iemands competentie als Geneeskundestudent. Aan de andere kant is dit een inzicht wat niet 

makkelijk te trainen is. Andere vaardigheden, zoals gespreksvoering over verschillende 

behandelopties, lijken belangrijker dan ethisch inzicht. Daarnaast speelt het punt van vorige 

week, dat studenten met minder goede taalvaardigheden mogelijk benadeeld worden door 

de essay-opdracht. 

De vraag is in hoeverre wij nu de selectieprocedure nog kunnen veranderen. Ook weten wij 

niet wat werkt en wetenschappelijk is bewezen. Ook een uitgebreide evaluatie is ons nog 

niet onder ogen gekomen. We willen een plan voor de langere termijn om de decentrale 

selectie te evalueren en aan te passen, zodat we hier verder aan kunnen werken.  

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt positief ten aanzien van 
de voorgestelde procedure en selectiecriteria voor de bachelor Geneeskunde.” 

1. Voor: 5; gemachtigden voor: 1 

2. Tegen: 2; gemachtigden tegen: 1 

3. Onthouding: 1; gemachtigden onthouding: 0 

4. Blanco: 0; gemachtigden blanco: 0 

Hiermee is de stelling aangenomen. 

Thomas stelt een adviesbrief op, die tijdens de volgende PV behandeld zal worden. 

 
8. Vakantieweek bachelor Geneeskunde 

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft met ingang van het studiejaar 2020-2021 een 

extra vakantieweek ingevoerd. Deze is bedoeld om de studenten en docenten rust te bieden 

in het tweede semester. Tijdens de vorige OTgen-SR vergadering is er gesproken over de 

komst van de vakantieweek voor de bachelor Geneeskunde. Deze zal dan volgens de UvA 

richtlijn plaatsvinden tijdens de reguliere meivakantie.  

Tijdens de plenaire vergadering van de Studentenraad van 06-01-2020 zijn de voor- en 

nadelen besproken van de verschillende momenten van de vakantieweek (UvA richtlijn 

volgen of een vaste week aan het begin van blok 5). Hierbij kwam naar voren dat de 

voorkeur van de raad ligt bij het standpunt dat de vakantieweek in een vast moment moet 

zijn aan het begin van het blok. Tijdens deze vergadering zullen wij kijken of wij het hier nog 

mee eens zijn en zullen wij een definitief besluit nemen. 
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“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor het volgen van het 

UvA beleid ten aanzien van de vakantieweek.” 

Voor: 0; gemachtigden voor: 0 

Tegen 7; gemachtigden tegen: 1 

Onthouding: 1; gemachtigden onthouding: 1 

Blanco: 0; Gemachtigden blanco: 0 

Hiermee is de stelling niet aangenomen. 

 

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor het adviseren van 

een vaste vakantieweek aan het begin van het blok voor de bachelor Geneeskunde.” 

Voor: 8; gemachtigden voor: 2 

Tegen: 0; gemachtigden tegen: 0 

Onthouding: 0; gemachtigden onthouding: 0 

Blanco: 0; Gemachtigden blanco: 0 

Hiermee is de stelling aangenomen. 

 

Het raadsstandpunt maken we tijdens de volgende OTgen-SR vergadering kenbaar aan het 

opleidingsteam Geneeskunde, middels een agendapunt. 

 
9. Studentadviseur examencommissie 

De vorige vergadering hebben we het gehad over het aangekaarte probleem van de 

Examencommissie Geneeskunde (EC GNK) met betrekking tot de studentadviseurs die deel 

uitmaken van de EC GNK. Ook hebben Daniëlle en Larissa toen hun argumenten voor het 

behouden van studentadviseurs mondeling toegelicht.  

Het is nu aan ons om een eigen raadsstandpunt te formuleren ten aanzien van het wel of niet 

willen behouden van studentadviseurs. Tijdens dit proces hebben we gemerkt dat wij het 

vooral lastig vonden om te bedenken waarom we voor het behouden van een studentlid 

waren, en waarom wellicht juist niet. Daarom heeft Danielle contact gehad met Thorquil 

Kramer (huidig masterlid van de EC GNK) en hebben we via het IMS (Interfacultair Medisch 

Studentenoverleg) informatie verzameld over hoe de andere faculteiten omgaan met het 

wel/niet hebben van een studentlid in de EC. Daniëlle en Larissa zijn toen op het idee 

gekomen om een profielschets te maken van de ideale studentadviseur voor de EC en willen 

aan de hand hiervan ‘’strijden’’ voor het zodanig wel behouden van de functie. Natuurlijk 

hangt dit er ook van af hoe de raad erin staat, daarom zullen we tijdens deze vergadering 

allereerst peilen of we voor of tegen het hebben van een studentlid in de EC zijn, waarna 
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Daniëlle en Larissa  met een conceptversie van een profielschets zullen komen. De volgende 

vergadering zullen we hier dan op terugkomen. 

De profielschets 

Voorlopig hebben Daniëlle en Larissa een paar ideeën voor de profielschets, maar we 

moeten dit nog verder uitwerken aankomende tijd. De volgende punten hadden we al 

bedacht: 

- Een geheimhoudingsverklaring opstellen die de studentadviseur moet ondertekenen 

voorafgaand aan zijn/haar aanstelling, aangezien je zal werken met vertrouwelijke 

informatie. 

- Als studentadviseur ben je betrokken bij het OER-proces (en word je hierin begeleid door de 

Studentenraad) en bij de herziening van de regels & richtlijnen van de EC GNK. 

- Je neemt deel aan DB overleggen van de EC GNK, indien zij de mogelijkheid zien in het 

anonimiseren van de persoonlijke cases kun je ook de persoonlijke gevallen bespreken. 

Zodoende kun je ook hier je advies over geven. 

- Als studentadviseur ben je geen vertegenwoordiger van alle studenten, zoals de 

Studentenraad. Dit betekent dat je dus enkel en alleen je mening geeft over zaken vanuit een 

studentperspectief. Echter kun je altijd de Studentenraad benaderen voor advies/hun 

mening over algemene, niet-vertrouwelijke zaken.  

- Met de nieuwe master op komst kunnen de bachelor en master studentadviseurs ingezet 

worden bij de werkgroepen over het toetsingsbeleid van de nieuwe master Geneeskunde. Zij 

kunnen op deze manier een waardevolle bijdrage leveren in het beleidsmatige proces. 

- De Studentenraad draagt zorg voor de sollicitaties van de studentadviseurs van de EC GNK 

en betrekt hierbij de op dat moment huidige studentadviseur. Voorafgaand aan de 

benoeming wordt de EC GNK tijdig gehoord.  

We zijn voor het behouden van studentadviseurs in de examencommissie. De betrokkenheid 

van studentleden bij een vertrouwelijke casus vinden we een lastig punt. Het gaat vaak om 

mensen uit iemands directe omgeving, wat het moeilijk maakt om informatie voor jezelf te 

houden. Ook is het de vraag of het anonimiseren van persoonsgegevens voldoende is om een 

casus daadwerkelijk anoniem te maken voor de studentleden.  Aan de andere kant moet de 

geheimhoudingsplicht dit wel ondervangen en wordt er verwacht van deze studenten dat zij 

professioneel omgaan met de informatie. Een andere optie is om aan de persoon in kwestie 

voor te leggen of hij/zij de situatie wil delen met een studentadviseur. Een ander idee is om 

nieuwe studentleden casus voor te leggen uit het voorgaande jaar, zodat gegevens minder 

herleidbaar zijn maar ze wel kunnen toetsen of de OER en Regels & Richtlijnen voor de 
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student duidelijk genoeg zijn/werkbaar zijn voor de Examencommissie. De vraag is ook in 

hoeverre de aanwezigheid van een studentlid bij casus een toevoeging is voor studenten. 

- Daniëlle en Larissa stellen een document op waarin de profielschets van de functie 

studentadviseur wordt uitgewerkt. 

- Daniëlle neemt contact op met de Raad van Advies (RvA) en stuurt het document naar ze 

toe. 

- Daniëlle draagt de zorg dat de afspraak met de EC GNK ingepland wordt. 

- Daniëlle en Larissa nemen contact op met EC studentlid Groningen. 

 
10. Regels en richtlijnen MI 

In de vorige vergaderingen heeft de Studentenraad besloten over het algemeen positief te 

zijn over het concept ‘Regels en Richtlijnen MI’. Er waren echter wel een aantal opmerkingen 

over het concept:  

- Artikel 13: Het staat nergens duidelijk aangegeven wat de weging van de verschillende 

onderdelen van een module is.  

- Artikel 13: Er staat dat er aan de hand van het aantal behaalde leerdoelen een aantal EC 

wordt toegekend. Er is gevraagd aan Tom Broens hoe dat wordt gedaan, maar daar is geen 

concreet antwoord op gegeven. 

Deze punten zijn opgenomen in de adviesbrief die Tamanna heeft geschreven. 

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt, onder voorbehoud van 

wijzigingen, de adviesbrief ten aanzien van de Regels & Richtlijnen van de 

Examencommissie Medische Informatiekunde in.’’ 

Voor: 8; gemachtigden voor: 2 

Tegen: 0; gemachtigden tegen: 0 

Onthouding: 0; gemachtigden onthouding: 0 

Blanco: 0; Gemachtigden blanco: 0 

Hiermee is de stelling aangenomen. 

 

Tamanna gaat de opmerkingen over de adviesbrief  verwerken. Daniëlle gaat de brief naar 

de RvA sturen. Marlinde gaat de adviesbrief versturen. 

 
11. Collectieve sluitingsdagen 
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Op 1 februari 2016 is door het College van Bestuur van de UvA besloten dat voor 2017 tot 

2021 een aantal data wordt aangewezen als collectieve vrije dagen. Dit zijn vaak maandagen 

en vrijdagen die na of voor een feestdag vallen. 

Tijdens de vorige OTgen-SR vergadering is door het Opleidingsteam aangegeven dat onze 

faculteit van het beleid af zal wijken en zich niet aan de collectieve vrije dagen van de UvA 

zal houden. Hiervoor gaven zij een aantal argumenten, namelijk: 

- CMI-1 is een intensief blok, lastig voor studenten en het rooster is redelijk gelardeerd met 

nationale feestdagen 

- Er komt een vrije week in CMI-1 per 2021 

- Er is een AMC halve vrije dag voor de Anatomische les 

- Er is een AMC halve vrije dag voor het congres van de MFAS 

Verder heeft onze faculteit voorgaande studiejaren zich ook niet aan de collectieve 

sluitingsdagen gehouden. Ook komen veel sluitingsdagen van de UvA overeen met die van 

het AMC, waardoor studenten sowieso vrij zijn. Het knelpunt zit hem in twee dagen, 

namelijk 4 en 22 mei 2020. In deze dagen is namelijk onderwijs geroosterd wat volgens de 

opleiding lastig te verschuiven zal zijn. In deze dagen hebben andere faculteiten wel vrij.  

De Dag van de Arbeid is vanwege de fusie met het VUmc vanaf volgend jaar geen vrije dag 

meer. De extra week vrij in CMI-1 is geen extra week vrij ten opzichte van andere faculteiten.  

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor het voorstel van het 

Opleidingsteam Geneeskunde, om af te wijken van de Academische kalender van de UvA, 

tijdens dit collegejaar.” 

Voor: 3; gemachtigden voor: 1 

Tegen: 5; gemachtigden tegen: 0 

Onthouding: 0; gemachtigden onthouding: 1 

Blanco: 0; Gemachtigden blanco: 0 

Hiermee is de stelling niet aangenomen. 

 

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt tegen het voorstel van 

het Opleidingsteam Geneeskunde, om af te wijken van de Academische kalender van de UvA, 

tijdens dit collegejaar.” 

Voor: 5; gemachtigden voor: 0 
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Tegen: 3; gemachtigden tegen: 1 

Onthouding: 0; gemachtigden onthouding: 1 

Blanco: 0; Gemachtigden blanco: 0 

Hiermee is de stelling aangenomen. 

 

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt voor het voorstel van het 

Opleidingsteam Geneeskunde, om af te wijken van de Academische kalender van de UvA, 

tijdens het volgende collegejaar.” 

Voor: 1; gemachtigden voor: 0 

Tegen: 7; gemachtigden tegen: 1 

Onthouding: 0; gemachtigden onthouding: 1 

Blanco: 0; Gemachtigden blanco: 0 

Hiermee is de stelling niet aangenomen. 

 

“De Facultaire Studentenraad der Faculteit der Geneeskunde stemt tegen het voorstel van 

het Opleidingsteam Geneeskunde, om af te wijken van de Academische kalender van de UvA, 

tijdens het volgende collegejaar.” 

Voor: 7; gemachtigden voor: 1 

Tegen: 0; gemachtigden tegen: 0 

Onthouding: 1; gemachtigden onthouding: 1 

Blanco: 0; Gemachtigden blanco: 0 

Hiermee is de stelling aangenomen. 

 

Soufyan gaat een ongevraagd adviesbrief opstellen. Ook gaan we het benoemen als 

mededeling tijdens de OTgen-SR vergadering. 

 
12. Newsflush 

Als Studentenraad hebben we besloten om om de zes weken een Newsflush editie uit te 

brengen. Echter heeft de commissie PR er ditmaal van afgeweken, vanwege de kerstvakantie 

die er precies middenin viel. Dit is de enige uitzondering. Vanaf de volgende editie zal de 

reguliere 6-weekse cyclus weer gehandhaafd worden. Tevens is er sinds deze editie een 

nieuw kopje bijgekomen, namelijk ‘’Wist je dat?’’. 

Stukjes 

- De commissie master gaat zich voorstellen: commissie master 
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- Medezeggenschap/verkiezingen: Daniëlle 

What’s Next 

- Naamsbekendheidsactie: commissie PR 

- Uitslag Sinterklaasenquête: Tamanna 

- Masterlijsten: Tamanna 

Updates 

- Opening nieuwe collegezaal: Tamanna 

Wist je dat 

- Instagram met QR code: Marlinde 

Iedereen gaat zijn/haar stukje schrijven en zorgt dat dit uiterlijk zaterdag 18-01 in de 

Newsflush map staat. Esmee zal dan zorgen dat uiterlijk 21-01 de Newsflush in elkaar is 

gezet en dan krijgt iedereen tot en met woensdag 22-01 de kans om dit te controleren, zodat 

de Newsflush donderdag 23-01 opgehangen kan worden. 

 
13.  Agenda OTgen-SR 

Dinsdag 21 januari hebben we van 17.00-18.00 uur de OTgen-SR vergadering. Vandaag gaan 

we de agenda vaststellen en de agendapunten verdelen onder eerste en tweede sprekers.  

Soufyan, Stan en mogelijk Isaac zijn afwezig. 

 Agendapunt + doel Duur Sprekers 

1.  Opgestelde doelen (door 
OTgen) n.a.v. NSE 
uitkomsten 

5 minuten 1: Daniëlle 
2: Esmee 

2.  Update begeleidingsplan 
master en OER 

5 minuten 1: Mitch 
2: Daniëlle 

4. Zij-instroom 10 1: Esmee 
2: Marlinde 

5. AV en KWM 10 1: Marlinde 
2: Larissa 

6. Collectieve sluitingsdagen 10 1: Larissa 
2: Marlinde 
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7. Vakantieweek 10 1: Thomas 
2: Esmee 

 Rondvraag: CMI-1 en RA-1   

Misschien komt het punt ‘Raadsambassadeurs’ nog op de agenda, afhankelijk van de 

uitkomst van Stan’s afspraak met dhr. Linthorst. 

De sprekers maken hun voorbereidingsstuk voor de PV van 20-01-2020. 

Daniëlle verstuurt de agenda naar het OTgen. 

 
14. Agenda OTMI-SR 

Woensdag 22 januari hebben we van 15.45-16.15 uur de OTMI-SR vergadering. Vandaag 

gaan we de agenda vaststellen en de agendapunten verdelen onder eerste en tweede 

sprekers.  

Marlinde, Stan, Mitch en Neeltje zijn er niet; misschien is Isaac er niet. 

 Agendapunt + doel Duur Sprekers 

1.  Evaluatie MI-X; StaVaZa + 
Onderzoeken nav invoering 
van 2 herkansingen per jaar 

10 min Tamanna, Esmee 

2.  StaVaZa vakantieweek 3 min Thomas, Soufyan 

3. CSW 5 min Mededeling 

4. NSE; NSE Master 
bijeenkomst + doelen NSE 
enquête? 

4 min Rondvraag 

 

- De sprekers maken hun voorbereidingsstuk voor de PV van 20-01-2020. 

- Daniëlle verstuurt agenda naar OTMI. 

 
15. WVTTK 

Er is niks ter tafel gekomen. 
 

16. Onderwerpen CSR/OTgen/OTMI  
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Er zijn geen nieuwe onderwerpen benoemd. 

 

17. Mededelingen en rondvraag 
Er waren geen mededelingen. 

 
18. Evaluatie PV 

De SR heeft de PV geëvalueerd.  
 

19. Actielijst 
1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Daniëlle Gaat een document opstellen waarin de profielschets van de functie 
studentadviseur wordt uitgewerkt. 
Neemt contact op met de RvA en stuurt de profielschets voor het 
studentlid EC naar ze toe. 
Draagt zorg dat de afspraak met de EC GNK ingepland wordt. 
Gaat contact opnemen met EC studentlid Groningen. 
Gaat de brief ‘Regels en richtlijnen MI’ naar de RvA sturen.  
Gaat haar Newsflush stukje schrijven. 
Gaat de agenda en notulen naar het OTgen sturen. 
Gaat de agenda en notulen naar het OTMI sturen. 
Gaat een voorbereidingsstuk voor het OTgen maken. 

9. 
 
10. 
11. 

Larissa Gaat een document opstellen waarin de profielschets van de functie 
studentadviseur wordt uitgewerkt. 
Gaat contact opnemen met EC studentlid Groningen. 
Gaat een voorbereidingsstuk voor het OTgen maken. 

12. 
13. 
14. 

Marlinde Marlinde gaat de adviesbrief ‘Regels en richtlijnen MI’ versturen. 

Gaat haar Newsflush stukje schrijven. 

Gaat een voorbereidingsstuk voor het OTgen maken. 

15. Soufyan Gaat een ongevraagd adviesbrief opstellen over de collectieve 

sluitingsdagen. 

16. 
17. 
18. 

Esmee Gaat een datum toevoegen aan haar update. 
Gaat de Newsflush in elkaar zetten. 
Gaat een voorbereidingsstuk voor het OTgen maken. 

19. 
 
20. 
21. 

Tamanna Gaat de opmerkingen over de adviesbrief ‘Regels en richtlijnen MI’ 
verwerken.  
Gaat haar Newsflush stukjes schrijven. 
Gaat een voorbereidingsstuk voor het OTMI maken. 

22. 
 
23. 
24. 

Thomas Gaat uitzoeken wat er voorgaande jaren is gezegd over de 
selectieprocedure. 
Gaat de adviesbrief decentrale selectie opstellen. 
Gaat een voorbereidingsstuk voor het OTMI maken. 
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25. Gaat een voorbereidingsstuk voor het OTgen maken. 

  Isaac  
26.  Stan Gaat bij het MSO navraag doen naar het updatebestand. 
27. 
28. 
29. 

Mitch Gaat zijn update in de notulen van 06-01 aanpassen. 
Gaat bij de CoRaad navraag doen naar het updatebestand. 
Gaat een voorbereidingsstuk voor het OTgen maken. 

30. Commissie 
master 

Gaat een voorstelstukje schrijven voor de Newsflush. 

31. Commissie PR Gaat een stukje voor de Newsflush schrijven. 
 
 

Iedereen  

 
20. Nieuwe agendapunten 
- Decentrale selectie 
- Deelstudie I Epicurus 
- OTgen voorbespreken 
- OTMI voorbespreken 
- Collectieve sluitingsdagen 
- Studentadviseur EC 

 
21. Einde vergadering 

Daniëlle sluit de vergadering om 20:55 uur. 
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