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1. Opening
Judith opent de vergadering om 19:04 uur.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- We hebben uitnodiging van de chirurgie dat ze een jurylid voor hun lunch & learn-sessie.
Sofie stuurt het mailtje door naar Janneke en Milou.
- Principal educators lustrum: iedereen moet hiervoor zijn eigen aanmelding doen.
- We hebben een doodle van de CSR gekregen over de verkiezings-PR. Wanneer de
mogelijke data bekend zijn kijken Janneke, Nikki en Milou of ze kunnen.
- Janneke gaat naar de Fileholder meeting over Mental Health.
- De sollicitatie van FSR-VUmc: We gaan waarschijnlijk naast Milou nog iemand anders
afvaardigen. Judith of Nikki zouden misschien ook kunnen. Milou gaat naar ze
terugmailen met dat we graag horen hoeveel gesprekken er zijn en welke data het
precies worden.
4. Doorlopen actielijst
- Judith gaat nog terugkoppelen aan Rien en Albert dat we al het seinnummer hebben dus
een meldpunt niet echt nodig is. Daarnaast zal nog worden aangedragen bij Rien en
Albert dat ze met een plan voor de Health Campus moeten komen.
- Syrka heeft aangegeven niet te willen deelnemen aan de raad.
- Het advies omtrent de zij-instroom is al in de BaCo besproken.
- De adviesbrief over de OC verkiezingen is bijna af.
- Michelle is naar het fileholder-overleg over functional limitation geweest.
- Sofie heeft teruggemaild dat niemand van de raad aanwezig kan zijn bij de MMI’s
- Milou heeft contact opgenomen met de OC over de docentbelasting.
- Milou gaat de medische psychologie nog terugmailen.
- Youri gaat nog de winnaars van de bol.com-cadeaubonnen mailen.
- Sofie en Judith gaan nog uitzoeken hoeveel de vergoeding is voor de raadsassistenten
- Youri gaat nog een stukje schrijven over de uitslag van de MI-enquête en Nikki zet het op
Facebook.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 05/02/2018 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- Faciliteitenoverleg: Michelle en Youri zijn vergeten het invalidentoilet ter tafel te
brengen. Op het volgende faciliteitenoverleg gaan ze dit alsnog ter tafel brengen.
- We hebben een overleg met Marcel Fabriek gehad over MPV (medische professionele
vorming) in de master. Fabriek gaat checken of er genoeg geschikte mentoren zijn en
een plan bedenken over hoe we de huidige mentoren gaan controleren. Hij gaat
komende tijd een plan maken en kijken hoe we dit het beste kunnen aanpakken.
Daarnaast is het persoonlijk ontwikkelingsplan dat je drie keer moet schrijven in je
master een beetje een gedateerde opdracht. We gaan dus kijken of we die kunnen
verbeteren.
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Tijdens je SAS moet je verplicht twee symposia bezoeken. We gaan kijken welke
symposia interessant worden gevonden door studenten met behulp van een poll op
Facebook. Tot slot zullen we gaan kijken of coassistenten behoefte hebben aan peer to
peer coaching. Over 5 weken hebben we een vervolg afspraak met Marcel Fabriek.
- Michelle was bij functiebeperking bijeenkomst vandaag. Ze hebben een plan van aanpak
opgesteld waar mensen terecht kunnen. Ze gaan per faculteit kijken wat er wordt
aangeboden qua functiebeperking en ze nemen dus ook het AMC mee. Er wordt een
speciaal persoon aangesteld die mensen met een functiebeperkingen gaat helpen. Ze
willen het plan ook in de model-OER gaan toevoegen. De FGw had een enquête gehouden
onder studenten en daar kwam uit dat mensen met een beperking vonden dat het IWO
zo ver weg is vanaf station Holendrecht. Een mogelijke oplossing hiervoor kan zijn dat
de AMC-taxi ook kan worden ingezet om deze studenten naar het IWO te brengen.
Michelle gaat kijken of dit mogelijk is.
- Vandaag hebben we een overleg gehad met Lieuwe Kool over de medische bieb: uit de
sinterklaasenquête kwam naar voren dat studenten het een prettige leeromgeving
vinden, maar dat ze wel stopcontacten te kort komen vooral bij de samenwerking
gedeelten. Lieuwe was er al wel hard achteraan gegaan om dit voor elkaar te krijgen
maar hij vroeg onze hulp hierbij.
Daarnaast vond Lieuwe het een goed idee om gratis koffie aan te bieden in de bieb.
Lieuwe gaat kijken of er een koffieautomaat kan komen.
Hij gaf aan dat hij de raad een paar keer gemaild heeft over de enquête van de UB maar
geen reactie van ons had ontvangen. Sofie gaat de mail in de SR mail zoeken.
E-books kwamen slecht uit de sinterklaasenquête. Maar dit kan ook komen doordat de
keuze werd gesteld tussen een E-book óf een papieren versie. Hierdoor geven mensen
aan dat ze liever een papieren boek willen maar dat neemt niet weg dat ze daarnaast
misschien ook een E-book zouden willen hebben. Lieuwe wil dus wel door met een
experiment met E-books waarbij de belangrijkste E-books zullen worden aangeboden.
We gaan aan de JVT vragen welke boeken het meeste worden gebruikt.
Er zijn Amerikaanse lespakketten met veel lesmateriaal. Lieuwe vroeg zich af of wij een
keer samen met Gabor en met hem willen zitten om te kijken of deze lespakketten
misschien in het curriculum kunnen passen.
Primal Pictures zou worden aangekaart bij student-assistenten, maar zij gaven aan er
niks vanaf te weten.
7. PR puntjes
- In januari is er iets veranderd aan de WiFi. We gaan een poll aanmaken op Facebook en
daarbij aan mensen vragen of ze hier iets van gemerkt hebben en of het verbeterd is.
Youri en Michelle gaan de poll maken.
- Enquêtes: We maken 1 Facebook-bericht over alle bachelors bij elkaar, de masters doen
we later. Voor de master enquête maken we een poll aan. Nikki en Janneke gaan dit
doen.
- We gaan een Facebook post maken over de Studenten research website. Michelle maakt
het stukje en stuurt het deze week naar Nikki.
8. Mededelingen en rondvraag
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Een student kwam langs in de SR kamer om aan te geven dat het WiFi-netwerk Eduroam
slecht werkt. Hij wil graag meewerken om het beter te krijgen.
- We hebben stemrecht in de CSR.
- In de CoMa is er gesproken over de evaluaties van coschappen, deze zullen niet meer op
de PV worden gesproken, maar Sofie mailt ze naar Yvonne.
- 22 februari is er een diversity meeting op CREA. Milou heeft practicum dus kan dan niet.
Sofie gaat hierheen.
- De CoRaad heeft als afstudeercadeau geregeld dat je gratis je medische dingen kan laten
graveren. De MFAS wil zelf ook een afstudeercadeau en ze vroegen ons om ideeën.
Mocht je een idee hebben voor een cadeau dan kan je het ze laten weten.
- Op de algemene A-Z lijst van de UvA, die centraal wordt geregeld, staan veel zaken die
niet relevant zijn voor het AMC. Michelle en Sofie gaan samen naar deze lijst kijken.
9. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
10. Standpunt SR verplichte readers
De FSR-FNWI heeft ons standpunt gevraagd over verplichte readers of deze digitaal
beschikbaar zouden moet zijn of niet. Ze vroegen ons hoe wij hier tegenaan kijken. Op het
AMC kan je alle readers terugvinden op Blackboard en worden ze zelden nog geprint. Judith
gaat terugmailen naar de FSR-FNWI dat wij het op deze manier doen.
11. Emphasis input
- We zijn weer gevraagd een stukje te schrijven voor Emphasis van april. Het stukje moet
400 tot 500 woorden bevatten.
- Een optie is om een stukje te schrijven over de alliantie en wat dit betekent voor de
bachelor en de master. We gaan dit een andere keer als stukje aandragen.
- Voor deze editie gaan we een stukje schrijven over het student-engagementplan van Jim
dat hij binnenkort aan Hans Romijn gaat uitreiken. We gaan Jim vragen of hij dit goed
vindt. Daarnaast willen we er graag een foto bij plaatsen van het moment van
overhandiging (21 februari om 08:00uur) aan Hans Romijn, we moeten hier eerst wel
toestemming voor vragen. Milou gaat het stukje schrijven en wanneer ze het stukje af
heeft stuurt ze deze in een mail naar iedereen zodat iedereen het stukje kan doorlezen.
12. CSR dossier: studentenhuisvesting
- Tijdens de afgelopen vergadering van de CSR is er vergaderd over of de CSR een “creative
session” wilt organiseren over huisvesting van internationale studenten. Er kwam toen al
snel een discussie op gang of het überhaupt wenselijk is om huisvesting speciaal voor
internationale studenten te organiseren. Sofie wilt graag weten wat het standpunt is van
de raad zodat op de volgende vergadering van de CSR ze ons standpunt kan uitdragen.
- De internationale studenten hebben aparte gereserveerde plekken voor woningen in
Amsterdam.
- Wanneer we meer studentenwoningen aan internationale studenten willen aanbieden
betekent dat wel dat Nederlandse studenten dan nog langer moeten wachten op een
woning.
- Als internationale student weet je niet hoe je aan een studentenkamer kan komen.
-
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- Nederlandse studenten die verder wonen dan bijv. 1 uur reizen van Amsterdam moeten
wel hun voorrang behouden.
- Moet de UvA deze speciale huisvesting stimuleren? Als de UvA plekken op de opleiding
aanbiedt dan moet de UvA voor de studenten die ze aanneemt ook plekken aanbieden.
- Samenvatting:
o Ja we vinden dat er voldoende woonruimte voor internationale studenten moet
zijn. Dit hoeven geen kamers in Amsterdam zelf te zijn, maar kunnen ook kamers
in de buurt van Amsterdam zijn.
o In algemeen moet de UvA studentenhuisvesting stimuleren.
o Het probleem moet beter in kaart worden gebracht. We willen bijvoorbeeld cijfers
zien over hoeveel internationale studenten wel of niet een woning hebben etc.
- Daarnaast hebben we van de CSR een mailtje gehad of we ze willen steunen bij een
persbericht over dat studentenhuisvesting hoger op de agenda moet komen te staan.
Sofie gaat ze terugmailen met dat we het een goed initiatief vinden, maar dat we het met
de tekst zelf van het stuk niet eens zijn. Er worden namelijk rare, misschien overdreven
getallen in genoemd en de bronvermelding is ook niet goed duidelijk. Daarnaast willen
we rustig naar de tekst kunnen kijken en is het nu kort dag om een reactie te geven.
13. Evaluatie promotie SR
- We hebben de promotie van de SR gehad. De tosti-actie pakte goed uit, maar de
barinformatieavond was wel rustig. Er waren alleen coassistenten. Het kan zijn dat de
studenten al te goed geïnformeerd waren door de tosti-actie en daarnaast was de
informatie ook op andere manieren goed te verkrijgen.
- Wat ging goed? De tosti-actie ging goed, de quiz was leuk, leuk dat UvA sociaal er was.
We hebben veel gepromoot en flink gespamd.
- Verbeterpunten voor volgend jaar:
o Meer posters uitprinten en ophangen en ook flyers uitdelen
o Misschien een filmpje ter promotie maken
o Daarnaast volgde de barinformatieavond te snel op de tosti-actie waardoor
mensen al dingen gepland hadden en niet meer naar de barinformatieavond
konden komen. Dus een week ertussen is beter.
o Er moet meer promotie komen voor coassistenten.
- Judith zet de verbeterpunten voor volgend jaar in het overdrachtsbestand.
- Eventueel kunnen we nog een speeddate moment organiseren met de SR op plein J.
Echter, we denken dat dit niet veel zal toevoegen en daarom gaan we dit dit jaar niet
meer doen.
14. RvA voorbespreken
- We gaan de RvA uitnodigen voor de PV van 19-02-2018 en vragen of zij twee
afgevaardigden willen sturen. Judith nodigt ze uit.
- Janneke maakt een datumprikker aan voor eind mei/begin juni voor een etentje met de
RvA.
15. OTgen evaluatie voorbespreken
- We hebben het OTgen uitgenodigd voor de PV van 19 februari, maar we hebben nog
geen reactie ontvangen of ze aanwezig zullen zijn.
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We gaan niet meer vragen of het OTgen langskomt op onze PV, maar twee raadsleden
gaan langs bij Ravesloot om eventjes apart te zitten.
16. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
17. Mededelingen en rondvraag
- Iedereen heeft de datumprikker ingevuld voor het weekendje weg. Het inwerkweekend
zal worden gehouden van 31 augustus tot en met 2 september. Patrick gaat
kampeerboerderij Wouda mailen of we deze kunnen huren. Onder voorbehoud gaan we
het weekend van 26 oktober tot en met 28 oktober een weekjes weg met de SR.
18. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
19. Actielijst
Wie?
Wat?
Sofie
Stuurt de uitnodiging van de chirurgie over een jurylid voor hun lunch &
learn-sessie door naar Janneke en Milou
Janneke, Nikki of Wanneer de mogelijke data bekend zijn kijken Janneke, Nikki en Milou of ze
Milou
kunnen naar de verkiezings-PR brainstorm van de CSR
Milou
Mailt de FSR-VUmc terug over de sollicitatiecommissie
Judith
Gaat terugkoppelen aan Rien en Albert dat we al het seinnummer hebben
dus een meldpunt niet echt nodig is. Daarnaast zal nog worden aangedragen
bij Rien en Albert dat ze met een plan voor de Health Campus moeten
komen.
Milou
Mailt de medische psychologie terug
Youri
Mailt de winnaars van de bol.com-cadeaubonnen
Sofie en Judith
Gaan uitzoeken hoeveel de vergoeding is voor de raadsassistenten
Youri, Nikki
Youri gaat nog een stukje schrijven over de uitslag van de MI-enquête en
Nikki zet het maandag op Facebook.
Michelle
Zoekt uit of de AMC-taxi gebruikt kan worden om studenten met een
functiebeperking naar IWO te brengen.
Youri, Michelle
Youri en Michelle gaan een poll aanmaken op Facebook over de WiFi.
Nikki, Janneke
Maken een poll aan op Facebook over de masterenquête
Michelle, Nikki
Michelle maakt een stukje over de Studenten research website en stuurt het
naar Nikki.
Sofie
Sofie mailt de evaluaties van de coschappen naar Yvonne
Michelle, Sofie
Michelle en Sofie gaan naar de A-Z lijst van de UvA kijken.
Judith
Mailt de FSR-FNWI terug over de verplichte readers
Milou
Milou schrijft het stukje over de Emphasis over het student-engagement
plan van Jim en mailt het vervolgens naar iedereen door
Judith
Zet de verbeterpunten voor de SR promotie-actie in het overdrachtsbestand
Judith
Nodigt de RvA uit voor de PV van 19-02-2018
Janneke
Maakt een datumprikker aan voor eind mei/begin juni voor een etentje met
de RvA
20. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
-
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21. Einde vergadering
Judith sluit de vergadering om 21:45uur.
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