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De Studentenraad in het kort
De Facultaire Studentenraad (FSR) is de studentenvertegenwoordiging binnen
het Amsterdam UMC - locatie AMC. Als raadslid behartig je de belangen van de
student op het gebied van onderwijs en faciliteiten.
Als lid van de FSR ga je in gesprek met en geef je advies aan de verscheidene
beleidsmakers binnen het AMC, zoals de Raad van Bestuur, het hoofd van de
opleiding of een blokcoördinator. Dit kan je gevraagd en ongevraagd doen. Ook
moet de FSR over sommige zaken haar goedkeuring geven voordat dit door kan
gaan. Met behulp van deze mogelijkheden tot advies en instemming zorgt de
Facultaire SR ervoor dat de visie van de student zoveel mogelijk wordt
meegenomen op alle vlakken van organisatie en beleidsvoering binnen het AMC.
Naast de Facultaire Studentenraad heb je ook de Centrale Studentenraad
(CSR), zie daarover meer onder het kopje ‘Centrale Studentenraad’.

Wat biedt een jaar in de SR jou?
Jouw Raad bestaat uit 10 of 14 personen, respectievelijk voor de Facultaire
Studentenraad (FSR) op het AMC of de Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA.
Met deze studenten ga je een intensief, maar leuk jaar tegemoet. Een raadsjaar
loopt van september t/m augustus. Daarnaast:
-

Word je meester in vergaderen
Levert het bestuurlijke ervaring op
Leer je argumenteren, discussiëren en onderhandelen
Doe je schrijf- en gespreksvaardigheden op
Ontwikkel je een kritische blik op bestuurlijke beslissingen en heb je de
mogelijkheid om deze beslissingen te beïnvloeden of tegen te houden
Bouw je een netwerk binnen en buiten het ziekenhuis op
Staat er een financiële vergoeding tegenover
Krijg je vele trainingen onder andere in vergaderen, onderhandelen en
een training over jouw persoonlijke rol in een team
Mag je naar verschillende symposia en congressen
Bouw je een goede band op met je mederaadsleden

Welke rechten heeft de SR?
De facultaire Studentenraad heeft veel verschillende rechten. Zo heeft de FSR
instemmingsrecht (dat houdt in dat de FSR ergens mee in moet stemmen voordat
het daadwerkelijk doorgang kan vinden) op bijvoorbeeld een groot deel van de
OER. Voor elke opleiding bestaat er een Onderwijs- en Examenreglement (OER).
Hierin staan alle afspraken op het gebied van het onderwijs dat gegeven wordt,
welke toetsen afgenomen worden en wat er gebeurt als je deze niet haalt.
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Daarnaast heeft de FSR ook ‘adviesrecht’, zowel gevraagd als ongevraagd op
bijvoorbeeld andere delen van de OER. Adviesrecht betekent dat als de FSR zich
ergens mee bemoeit, het bestuur verplicht is daar op in te gaan. Dit adviesrecht
heeft de FSR ook op andere onderwerpen zoals de samenwerkingsovereenkomst
van de AMC-VUmc alliantie of het toetsplan en doorstroommodel van het nieuwe
curriculum Epicurus. Daarnaast wordt de FSR vaak ook om advies gevraagd bij
facilitaire veranderingen zoals het verbouwen van de collegezalen, de inrichting
van de Medische Bibliotheek, het veranderen van plein J of zelfs de aankoop van
nieuwe koffieautomaten.

Wat doe je in de SR?
Waaruit bestaan je werkzaamheden in de SR nou eigenlijk? Als lid van de SR
denk je vooral actief mee met wat er beter kan aan het onderwijs, werk je deze
ideeën uit en ga je vervolgens in overleg met allerlei mensen om het ook
daadwerkelijk gedaan te krijgen. Er vinden veel overleggen plaats met het bestuur
van de Geneeskunde- en Medische Informatiekundestudies, maar ook met
bijvoorbeeld de Medische Bibliotheek, onderwijssupport, onderwijskundigen, de
communicatieadviseur, de studieadviseur en coördinatoren. Daarnaast ga je langs
bij de Raad van Bestuur en vertegenwoordig je het AMC ook op UvA en op landelijk
niveau. Er zijn verschillende commissies binnen de SR: de Bachelor &
Faciliteitencommissie, de Commissie Master en de Commissie MI. Daarnaast kun je
ook afgevaardigde worden vanuit je eigen FSR voor de Centrale Studentenraad, je
bent dan raadslid in beide raden. In de CSR behartig je dan de belangen van jouw
faculteit.
Voor iedereen bestaan de minimale werkzaamheden uit:
-

Een wekelijkse plenaire (gezamenlijke) vergadering van ongeveer 2 tot 2,5
uur
Eens in de twee à drie weken een vergadering met je commissie
Het voorbereiden en inlezen voor vergaderingen
Je dossiers bijhouden
Maandelijks overleg met het opleidingsteam (het bestuur van de studie)
Maandelijks overleg met de Decaan of Vicedecaan
Extra taken die bij je functie horen (denk aan voorzitter, lid PR of voorzitter
van een commissie)
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Tijd en verdiensten FSR
Binnen de SR zijn er verschillende functies. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat
uit 3 leden en besteedt, met de afgevaardigde, de meeste tijd aan de SR. Daarnaast
zijn er 7 algemene leden, waarvan 3 coassistenten. De algemene leden kunnen nog
een extra functie van commissievoorzitter, PR, penningmeester of afgevaardigde
voor de CSR hebben. Wanneer je als raadslid in de SR zit, kost dit je ongeveer tien
uur per week. De kostenvergoeding voor een raadslid in de SR is ongeveer €180

per maand. Het DB van de Raad en de afgevaardigde zijn meer tijd kwijt met hun
functies en krijgen daarom meer geld. De kostenvergoeding voor de voorzitter,
vicevoorzitter en secretaris is respectievelijk €337, €193 en €180 per maand.

Tevens krijg je zes maanden (het DB acht maanden en de afgevaardigde twaalf
maanden (plus toeslagen voor de afgevaardigde)) een bestuursbeurs van €350,per maand.

Centrale Studentenraad (CSR)
Naast dat je als afgevaardigde vanuit de FSR in de Centrale Studentenraad
plaats kan nemen, kan je je ook direct verkiesbaar stellen voor de CSR. Je neemt
dan dus niet plaats in de Facultaire Studentenraad, maar enkel in de Centrale
Studentenraad. De CSR is de overkoepelende Raad van de UvA en buigt zich over
kwesties die universiteitsbreed spelen. De Raad behartigt de belangen van
studenten bij het Bestuur van de UvA; het College van Bestuur. Jaarlijks is er altijd
een aantal grote onderwerpen waar de CSR zich mee bezighoudt en het CvB over
van advies voorziet. Hiertoe heeft de CSR vaak overleg met de Rector Magnificus en
diens medebestuurders. De CSR bestaat uit veertien studenten die zich een jaar
lang (bijna) fulltime inzetten voor studentenbelangen aan de UvA. Daarnaast zitten
er nog 7 afgevaardigden in de CSR, die hun faculteit part-time vertegenwoordigen.
De raadsleden houden zich dagelijks bezig met alle belangrijke en ogenschijnlijk
minder belangrijke zaken die de student aangaan.
Je rechten en plichten zijn als CSR grotendeels gelijk aan die van de FSR op het
AMC. Ook je werkzaamheden komen overeen, alleen ben je op grotere schaal bezig
en kost het daardoor meer tijd. Een jaar in de CSR is een erg leuke en leerzame
invulling voor bijvoorbeeld een tussenjaar of een jaar wachttijd. Je werkt op alle
locaties van de UvA waardoor je netwerk enorm groeit. Het is een welkome
afwisseling van altijd op het AMC zijn en je krijgt veel contact met studenten van de
rest van de UvA.
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Tijd en verdiensten CSR
Als raadslid van de CSR ben je ongeveer 20 tot 30 uur per week bezig met
werkzaamheden voor de Raad. Deze werkzaamheden bestaan dan voornamelijk
uit het bijwonen van vergaderingen, het inlezen vooraf, het bezoeken van diverse
UvA-medewerkers of experts van buiten de UvA en het schrijven van
beleidsstukken en adviezen. De UvA stelt hier een financiële vergoeding van
ongeveer €525,- per maand tegenover.

Als lid van het DB van de CSR ben je nog zo’n 5 tot 10 uur extra bezig. Die uren

gaan vooral zitten in: onderlinge overleggen, het opbouwen van je netwerk en het
contact houden met andere Studentenraden. Je krijgt de vergoeding van een
raadslid, plus een extra beurs van ongeveer €150,-.

De verkiezingen & partijen die meedoen op het AMC
De Studentenraadsverkiezingen vinden dit jaar plaats van 14 t/m 18 mei 2019.
Tijdens deze verkiezingen krijgen alle studenten van de UvA de kans om te
stemmen. Als student stem je op een partij en daarbij ook op een kandidaat van de
kieslijst voor zowel de Centrale Studentenraad (CSR) als de Facultaire
Studentenraad (FSR). Op basis van het aantal stemmen worden de beschikbare
zetels (14 voor CSR, 10 voor FSR) onder de verschillende partijen verdeeld. Het
aantal zetels bepaalt vervolgens hoeveel kandidaten van de lijst van die partij een
plek in de Studentenraad krijgen. Wie van de kieslijst een plekje in een
Studentenraad krijgen, wordt bepaald door de vooraf bepaalde kieslijstvolgorde en
het aantal uitgebrachte stemmen op de persoon in kwestie.
Als jij in de Studentenraad wil, dan kan je op een kieslijst geplaatst worden van
een bestaande partij of zelf een lijst indienen, zoals hieronder uitgelegd wordt. Op
het AMC doen verschillende partijen mee met de verkiezingen. Zie voor meer
informatie over deze partijen bijlage 1. De deadlines voor het solliciteren zijn rond
maart. Kijk voor de exacte data op de websites van de verschillende partijen. Ook
kan je bij hen terecht voor meer informatie over de sollicitatieprocedure, de
voorbereidingen voor de verkiezingen en de verkiezingscampagne.
Zelf een lijst indienen
Natuurlijk kun je, in plaats van je bij een bestaande partij aan te sluiten, ook
zelf een lijst indienen. Alle studenten met vijf steunbetuigingen (handtekeningen)
uit hun kiesdistrict mogen een lijst indienen. De deadline hiervoor wordt nog
bekend gemaakt. Hiervoor hoef je geen vereniging te hebben.
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Als je een vereniging opricht om een partij te vormen kun je na twee jaar
verkiezingsdeelname een vergoeding krijgen van de UvA.
Kijk voor de regels voor het indienen van een lijst en het krijgen van
partijfinanciering op:
http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/regelingen-en-reglementen/medeze
ggenschap-en-advies/medezeggenschap-en-advies.html onder respectievelijk
“Kiesreglement Centrale studentenraad en facultaire studentenraden” en “Regeling
Partijfinanciering UvA” (waarbij “Faciliteitenregeling CSR en FSR (bijlage VI van
Profileringsfonds)” ook relevant is voor de financiering van nieuwe partijen).
Als je ons zo snel mogelijk laat weten dat je een partij opricht, voegen we je toe
aan de bijlage met deelnemende partijen.

Meer weten?
Wij organiseren op maandag 25 februari van 11:00 tot 14:00 uur een tostiactie
op Plein J. Hier kan je onder het genot van een gratis tosti meer informatie krijgen
over een jaar in de Studentenraad. Ook houden we op maandag 25 februari,
maandag 4 maart en maandag 11 maart van 14:00 tot 18:00 uur een “koffie-uurtje”
in de SR-kamer, waar wij je onze werkplek laten zien en waar je al je vragen bij ons
kwijt kunt. Daarnaast is het mogelijk om de plenaire vergadering bij te wonen.
Voor de FSR is die iedere maandag om 18:45 uur. Om je hiervoor op te geven kun
je ons mailen (studentenraad@amc.uva.nl ), dan zorgen we dat er een
vergaderpakketje voor je klaar ligt! Voor het bijwonen van een vergadering van de
CSR kun je contact opnemen met de CSR (csr@uva.nl ).
Uiteraard zijn we altijd bereikbaar voor vragen. Loop gerust langs bij ons in de
SR-kamer (J0-108-1), of mail je vragen naar studentenraad@amc.uva.nl. Neem ook
eens een kijkje op de website: www.studentenraad.nl/geneeskunde o
 f
onzeFacebook: https://www.facebook.com/studentenraadamc
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Bijlage 1
Lijst met deelnemende partijen AMC met eigen beschrijving:
De Vrije Student
Adres
Studentenpartij De Vrije
Student, Noordereinde 1,
1243 JG ’s-Graveland

Website
http://devrijestudent.nl/uva/

E-mail
amsterdam@devrijestudent.nl

De Vrije Student houdt, in tegenstelling tot andere studentenpartijen, de hand op de
knip. Wij investeren het liefst zoveel mogelijk geld in ons onderwijs en niet in
flauwekulsubsidies. Wij willen dat alle colleges online komen, de UvA stopt met de
onnodige verengelsing van ons onderwijs en dat studenten collegegeld per studiepunt
kunnen betalen. Interesse? We zijn gemakkelijk te bereiken, bijvoorbeeld per
Facebook. (directe link: http://facebook.com/devrijestudentamsterdam/)

Partij MFAS
Adres
Medische Faculteit der
Amsterdamsche Studenten
Meibergdreef 15
Kamer J0-110
1105AZ Amsterdam

Website
partij.mfas.net

E-mail
partij@mfas.net

Bij Partij MFAS gaat het om onderwijs van hoge kwaliteit, ruime keuze- en
ontwikkelingsvrijheid en een optimale leeromgeving voor alle studenten. De drie
kernwaarden van de partij. Aan de hand van deze kernwaarden zijn partijbeginselen
opgesteld. Allerlaatst hecht Partij MFAS veel waarde aan betrokkenheid van studenten
bij het onderwijs en streeft inspraak van studenten zo breed mogelijk na.

Aanmelding
Aanmeldformulier ingevuld & Curriculum Vitae & Motivatiebrief inleveren voor 15
maart. Formulier op te halen in de MFAS kamer. Inleveren in de MFAS kamer/per mail
naar partij@mfas.net

Studentenpartij UvASociaal
Adres
Studentenpartij UvASociaal
Nieuwe Achtergracht 170
Kamer 3.18
1018 WV Amsterdam
Nederland

Website
www.uvasociaal.nl

E-mail
uvasociaal@gmail.com

Wij geloven in een nieuwe, betere universiteit waarbij waarden zoals duurzaamheid,
diversiteit en toegankelijkheid niet tot de achtergrond behoren maar centraal staan bij
het vormen van beleid. Wij vinden dat de studenten en docenten meer autonomie
verdienen bij het volgen/maken van het onderwijs. De universiteit dient een plek te
zijn waar jij je als student ontplooit en welkom voelt. Daar staan wij voor!
Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar: uvasociaal@gmail.com!
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Aanmelding
Wil je lid worden? Vul het formulier in op de website of stuur een mailtje naar
uvasociaal@gmail.com. Supertof!

Lijst met deelnemende partijen centraal met eigen beschrijving:
De Vrije Student
Adres
Studentenpartij De Vrije
Student, Noordereinde 1
1243 JG ’s-Graveland

Website
http://devrijestudent.nl/uva/

E-mail
amsterdam@devrijestudent.nl

De Vrije Student houdt, in tegenstelling tot andere studentenpartijen, de hand op de
knip. Wij investeren het liefst zoveel mogelijk geld in ons onderwijs en niet in
flauwekulsubsidies. Wij willen dat alle colleges online komen, de UvA stopt met de
onnodige verengelsing van ons onderwijs en dat studenten collegegeld per studiepunt
kunnen betalen. Interesse? We zijn gemakkelijk te bereiken, bijvoorbeeld per
Facebook. (directe link: http://facebook.com/devrijestudentamsterdam/)

Studentenpartij UvASociaal
Adres
Studentenpartij UvASociaal
Nieuwe Achtergracht 170
Kamer 3.18
1018 WV Amsterdam
Nederland

Website
www.uvasociaal.nl

E-mail
uvasociaal@gmail.com

Wij geloven in een nieuwe, betere universiteit waarbij waarden zoals duurzaamheid,
diversiteit en toegankelijkheid niet tot de achtergrond behoren maar centraal staan bij
het vormen van beleid. Wij vinden dat de studenten en docenten meer autonomie
verdienen bij het volgen/maken van het onderwijs. De universiteit dient een plek te
zijn waar jij je als student ontplooit en welkom voelt. Daar staan wij voor!
Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar: uvasociaal@gmail.com!

Aanmelding
Wil je lid worden? Vul het formulier in op de website of stuur een mailtje naar
uvasociaal@gmail.com. Supertof!
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