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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 4 september 2017
Aanwezige
raadsleden

Sofie ten Brink, Youri Broekhuizen, Milou van Goor, Janneke Hendriks, Nikki
Lemmers, Michelle Ruhe, Judith Scherpenisse, Kathelijn Verdeyen, Patrick Witvliet

Afwezig

Kimia Milani Sabzewar

Gast
Notulist

Bodine Schotsman

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Opening
Post in/uit
Updates
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Werkafspraken
Mental Health
Uitzonderingen lichamelijk onderzoek
Vacature en sollicitatieprocedure OC/EC MI
StaVaZa Jaarplan
Stuk Emphasis
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering
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1. Opening
Kathelijn opent de vergadering om 19:01.
2. Post in/uit
- De studentenraad heeft het eerste mailtje van een student ontvangen wat aangeeft dat
de studenten de raad weten te vinden. Het mailtje is beantwoord.
- NVMO congres: uiterlijk 13 september moet er zijn doorgegeven wie er van de raad bij
het congres aanwezig zullen zijn. Voorgaande jaren was de ambtelijk secretaris niet
aanwezig bij congressen. De raad besluit dat het dit jaar wel mogelijk is voor de
ambtelijk secretaris om deel te nemen aan het congres.
Judith, Janneke, Milou, Michelle en Kathelijn zijn aanwezig bij het congres. Patrick kan er
niet bij zijn. Sofie, Youri, Nikki en Bodine laten het nog weten. Voor donderdag moeten
zij laten weten of ze erbij aanwezig kunnen zijn.
Vorig jaar was het mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten. Kathelijn gaat
kijken of dit kan. Kathelijn checkt daarnaast de workshops en het preNVMO .
3. Updates
- De raad besluit dat de updates voortaan beknopter worden gehouden.
- Morgen is een meeting over het uitsluitsel van het ACM (Autoriteit Consument en
Markt). Zij beslissen of het VUmc en het AMC bestuurlijk mogen fuseren. Het DB is
hierbij aanwezig.
4. Doorlopen actielijst
- Iedereen van het leesteam heeft alles gelezen.
- De voorstellen van Milou over de SR kleding zijn verplaatst als puntje naar de volgende
vergadering. De voorstellen zijn wel al uitgewerkt.
- Nikki heeft rondgemaild wat iedereens mening is over de discussie rondom het
lichamelijk onderzoek tijdens vaardigheidsonderwijs en heeft daarnaast uitgewerkt
wanneer iedereen van de raad jarig is.
- Sofie heeft zaterdag voor 12:00 haar stukje voor de Emphasis ingediend.
- Elke commissie heeft een datum gepland om de dossiers te verdelen.
5. Vaststellen notulen
- De notulen van 28/08/2017 zijn besproken en vastgesteld.
6. Mededelingen en rondvraag
- Sofie is aanwezig geweest bij het LOF-weekend: ze heeft hier veel mensen gesproken. In
Maastricht zijn er veel mogelijkheden om tijdens je master naar het buitenland te gaan.
Ze hebben daar ook een coassistent in de raad, het is echter onbekend of die naar het
LOCA gaat. Van FNWI raadslid als tip gekregen voor MI carrièremarkt naar bèta
CareerEvent te kijken, dit is reeds via Kimia aan commissie MI gecommuniceerd. Tijdens
de training onderwijsrecht werd als tip gegeven dat het handig is om een accountant aan
te nemen ten aanzien van de AMC begroting. Op dit moment vindt de raad dit niet echt
nodig.
- De voorzitter van de oude RvA heeft alvast geïnventariseerd hoeveel leden in de RvA
willen blijven: 5 van de 6 waren positief. Kimia heeft de brieven al klaar staan om de
leden te vragen en deze worden deze week verstuurd.
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Nikki meldt dat zaterdag het LOCA is, maar dan is ook het maagdenhuisweekend. Nikki
gaat dus niet naar het LOCA dit weekend, maar naar het maagdenhuisweekend. De raad
gaat hiermee akkoord.
7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld
8. Werkafspraken
Kathelijn heeft de werkafspraken die vorige vergadering zijn gemaakt aangevuld met de
afspraken die waren gemaakt door de raad van vorig jaar. Kathelijn gaat met de
aanpassingen die zijn voorgesteld tijdens de vergadering, de werkafspraken uitwerken en
op de Drive zetten.
9. Mental Health
Mental Health is een groot probleem op de UvA. Uit kennismakingsgesprekken met
docenten kwam naar voren dat ook zij het heel belangrijk vinden. Ze willen de
gezondheidsweek naar de faculteit halen en meer studentenpsychologen naar de faculteit
brengen. Het is belangrijk dat er wel goed gemonitord wordt dat dit goed wordt gedaan. Er
is nog geen dossierhouder van dit onderwerp bij de CSR, maar het is belangrijk dat dit niet
blijft liggen. Kathelijn vraagt de raad daarom of zij het goed vinden als zij zelf hier al stappen
in onderneemt en daarnaast of in het jaarplan dit onderwerp ook breder moeten worden
getrokken. Deze raad stemt met beide in.
10. Uitzonderingen lichamelijk onderzoek
Nikki en Michelle zijn aanwezig geweest bij het gesprek over uitzonderingen bij lichamelijk
onderzoek. Het gaat voornamelijk om vrouwelijke studenten met een religieuze achtergrond
die lichamelijk onderzoek door een mannelijke collega weigeren. Op dit moment gaan
studenten het zogenaamde “wen-traject” in: tijdens dit traject hoeven zij het lichamelijk
onderzoek niet met mannelijke collega’s uit te voeren. Er wordt dan vervolgens geëvalueerd
of ze het alsnog wel of niet willen en daaropvolgend kunnen ze dan alsnog aan het eind van
het jaar een bezwaarschrift indienen. Deze zal worden beoordeeld door een commissie. Deze
zal in ieder geval bestaan uit Gabor Linthorst of Jan Hindrik Ravesloot en een vrouwelijke
student en eventueel nog een studieadviseur. Zij hebben gevraagd of iemand uit de raad aan
deze commissie zou willen deelnemen. De raad gaat hiermee akkoord, maar zal daarnaast
ook voorstellen om iemand uit de medisch-ethische commissie te vragen om deel te laten
nemen.
11. Vacature en sollicitatieprocedure OC/EC MI
- Per 1 september is er een nieuw bachelor & master onderwijscommissie (OC)-lid en een
Master student adviseur voor de examencommissie (EC) nodig, maar deze datum is nog
niet gehaald omdat er geen reacties waren op de vacature. We willen dus zo snel
mogelijk een nieuwe vacature eruit sturen. Na het verstrijken van de deadline van
solliciteren (25/09) worden de kandidaten besproken met de sollicitatiecommissie. In
de vacature voor studentlid EC staat erbij dat ze een leuke vergoeding krijgen. Youri
heeft rondgemaild wat dit precies inhoudt maar heeft hier geen reactie over gekregen.
Dus dit wordt zo gelaten.
- De periode van twee weken wanneer er contact wordt genomen na de sollicitatie wordt
door Youri verkort naar 2 dagen.
-
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In de sollicitatiecommissie gaan plaatsnemen: een lid van het OC/EC en iemand uit de
raad. Uit de raad wordt dit Youri.
- Woensdagavond wordt de vacature online geplaatst op de schermen/Facebook/etc.
door Sofie.
- Ook bij geneeskunde zijn er vacatures, daar moet ook snel mee aan de slag worden
gegaan.
12. StaVaZa Jaarplan
- Kathelijn heeft een presentatie gemaakt over de aanpak van het jaarplan. Hieruit kwam
naar voren dat er nog een professionele inhaalslag nodig is. Daarnaast moet duidelijk
worden in het jaarplan dat de ideeën vernieuwend zien. Per commissie moet worden
gekeken welke dossiers nog open blijven staan dit jaar. Het moet een globaal plan
worden met ongeveer 5 à 6 speerpunten. Het voorstel is om hier dan ook een mooi
overzicht van te maken, zodat deze bijvoorbeeld kan worden uitgeprint. De raad stemt
hiermee in en er wordt besloten om met de speerpunten te gaan werken.
- Er komen symbooltjes achter de speerpunten die aangeven voor wie het speerpunt
geldt.
- ‘Internationalisering’ als punt wordt geplaatst onder het speerpunt ‘student
engagement’, zodat er voorlopig 4 speerpunten zijn: student engagement, communicatie,
student begeleiding en onderwijs innovatie.
- Elke commissie maakt met elkaar een afspraak om de punten die echt in het jaarplan
moeten te verdelen onder de 4 speerpunten. Volgende week maandag worden de
speerpunten en de verdeling geëvalueerd. De comments hoeven nog niet helemaal te
worden verwerkt.
- De deadline dat alles helemaal klaar moet zijn en verstuurd is 3 weken voor de
jaarplanpresentatie (dus eind september).
13. Stuk Emphasis
- Het stukje voor de Emphasis moet 5 september af zijn.
- Aanpassingen aan het voorgestelde stukje van Sofie:
o “Over Epicurus” in de laatste alinea moet eruit worden gehaald, want nu wordt er te
veel toegespitst op Epicurus.
o Aan het stukje moet worden toegevoegd wat de structuur is van de studentenraad en
wat de rol is van de raad binnen het AMC.
o Daarnaast moet onderaan het stukje worden verwezen naar social media als
Facebook.
o Het stukje wordt waarschijnlijk gepubliceerd vlak voor 18 oktober en dus kan eruit
worden gelaten dat dan de jaarplan presentatie is.
- Sofie zal vanavond deze aanpassingen doorvoeren en iedereen geeft 5 september
overdag op- of aanmerkingen op het stukje. Sofie stuurt het in en Kathelijn zal 5
september regelen dat het allemaal goed terecht komt binnen de Emphasis.
14. WVTTK
- De raad heeft een foto gekozen waarop de gehele raad staat en gaat deze foto plaatsen
op de website.
15. Mededelingen en rondvraag
-
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Vandaag is de deadline voor het maagdenhuisweekend, dus iedereen moet vandaag
gereageerd hebben.
- Janneke heeft woensdag vergadering met de CoRaad. 22 September hebben ze het
Cofeest en Janneke gaat vragen of de raad hierbij aanwezig mag zijn. Janneke stelt de
vraag of het is opgevallen dat de CoRaad de laatste tijd meer op socialmedia heeft
gepost: de studentenraad is dit niet opgevallen.
- Volgende vergadering zal Sofie haar PR plan voorstellen.
- Kathelijn peilt wat de raad van de training “effectief vergaderen” vond. De SR vond het
leuk en een goede eyeopener voor aan het begin van het jaar. Het is verstandig voor
iedere raad om het vroeg te plannen. We misten wel een beetje de persoonlijke
feedback. Het is beter om eerst de Belbin training te doen voor de effectief vergadering
training -> tip voor volgend jaar
16. Evaluatie PV
De raad heeft de eerste PV geëvalueerd en is zeer positief over het verloop van de PV.
17. Actielijst
Wie?
Wat?
-

Iedereen

Iedereen die nog niet heeft laten weten of die bij het NVMO is, moet dit
voor donderdag doen.

Kathelijn

Uitzoeken voor het NVMO: annuleringsverzekering, workshops,
preNVMO.

Youri

Redactioneren vacature OC/EC MI.

Sofie

Sofie zet woensdagavond de vacature OC/EC MI online op de
schermen/social media.

Sofie

Maakt aanpassingen aan het stukje van Emphasis zodat het 5 september
ingeleverd kan worden.

Iedereen

Iedereen verdeelt de stukjes van het jaarplan onder de speerpunten in

18. Nieuwe agendapunten
19. Einde vergadering
Kathelijn sluit de vergadering om 21:18.
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