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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 9 oktober 2017
Aanwezige
raadsleden

Sofie ten Brink, Youri Broekhuizen, Milou van Goor, Janneke Hendriks, Kimia Milani Sabzewar,
Michelle Ruhe, Judith Scherpenisse, Kathelijn Verdeyen, Patrick Witvliet
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Nikki Lemmers
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Pim van Helvoirt
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Bodine Schotsmann
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Vaststellen notulen
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Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Deadlines nieuwsbrieven SR
Comeniusbeurs
OER master GEN
Jaarplanpresenatie
Jaarplan lay-out
Mental Health Day StaVaZa
Voorbereiding OTGEN
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering
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1. Opening
Kathelijn opent de vergadering om 19:02.
2. Persoonlijk
3. Post in/uit
- 1 november is de constitutieborrel van de Studentenraad van het FNWI.
4. Doorlopen actielijst
- Kathelijn en Janneke gaan naar de ganglunch. Misschien gaat het niet door omdat er te
weinig aanmeldingen zijn.
- Michelle en Judith hebben met de JVT van jaar 2 gezeten om de openingstijden van de
medische bibliotheek te bespreken.
- Nog niet iedereen heeft Kathelijn gemaild om een koffie afspraak in te plannen. Mocht je
dit nog niet hebben gedaan, doe dit dan als nog.
- De factsheet voor de Mental Health Day is gemaakt.
- Kimia gaat de factsheet 10 oktober naar de masterstudenten mailen.
- De afkortingenlijst voor het jaarplan kan Youri technisch niet kwijt in het jaarplan.
- Kathelijn heeft een vergaderstuk gemaakt over de OER.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 02/10/2017 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- OZON is het overkoepelende orgaan voor onderwijs, onderzoek en opleiding van de OR
(ondernemingsraad) Ze hebben op basis van de uitslag van het NSE afgeleid dat het
onderwijs slecht is. De SR heeft gezegd dat we aan de slag gaan met de punten die slecht
zijn.
- We willen meer communicatie onderling tussen alle studenten die bezig zijn met het
maken van het onderwijs en daarom willen we een ‘Bachelor Studenten Overleg’ (BSO)
opzetten.
7. Mededelingen en rondvraag
- Sofie vraagt of iedereen wil nadenken over stukjes voor in de nieuwsbrief van
november.
- We kunnen niet bij de constitutieborrel van de ASVA aanwezig zijn, want dan is het
NVMO congres.
- Overleg openingstijden medische bieb: er is nu niemand van de master bij dit overleg
aanwezig. Maar het gaat voornamelijk om de tentamenweken. Er zijn nu meer
tentamenweken door de inrichting van de nieuwe bachelor en hier wil Lieuwe Kool het
graag over hebben. Want, zoals Lieuwe aangaf, is er maar beperkt aantal dagen dat de
medische bieb extra lang open kan zijn (22.00u ipv 19.00u).
- Cum laude: volgens de cum laude-regeling van de master geneeskunde moet je een 8.5
gemiddeld halen. Janneke gaat met Milou meekijken over de cum laude regeling, zodat
dus ook iemand vanuit de master meekijkt naar de cum laude-regeling.

Pagina 2 van 6
Notulen plenaire vergadering, 9 oktober 2017

studentenraad.nl/amc
amc@studentenraad.nl

Janneke en Milou kunnen niet aanwezig zijn bij de PV van 31 oktober (deze PV was
verplaatst van 30 oktober naar 31 oktober).
- 30 oktober is de alliantie bijeenkomst om 17:30 uur, maar dan is ook een bijeenkomst
over de bachelor herziening van MI om 16:30 uur. Youri gaat naar de bijeenkomst over
de bachelor herziening.
- Kimia kan niet aanwezig zijn bij de alliantie bijeenkomst op 30 oktober en op 16 oktober
zal ze later zijn vanwege tentamen.
- De blazers zijn klaar en zullen door Janneke worden opgehaald
- Michelle kan niet bij de PV van 31 oktober en 6 November zijn. Ze gaat dit ook nog naar
Kathelijn mailen
- Van faciliteiten kregen we te horen dat er kapstokken over zijn en of wij ideeën hebben
voor een nieuwe locatie. Mocht iemand nog ideeën hebben, dan graag mailen naar de SR.
- De kerstborrel wordt lastig om te organiseren, want er moet ook een eigen bijdrage
komen vanuit de SR of van de studenten zelf, als we gebruik willen maken van stichting
toekenningen. We gaan er nog over nadenken.
- De herkansingen van Curius+ jaar 2 staan niet in het UvA rooster. Recidivisten weten nu
niet wanneer de herkansingen zijn. Judith en Kathelijn gaan hier volgende week met
Etienne Verheijck over praten.
- Het zelf bepalen van de startdatum van de SPSS cursus tijdens de wetenschappelijke
stage zou nu eigenlijk al geregeld moeten zijn en op Blackboard moeten staan. Dit is nog
niet het geval. Janneke gaat hier achteraan.
- Bodine werkt het stukje uit de notulen over het OTgen en zet deze voor de vergadering
met het OTgen op de Drive.
- Kathelijn gaat naar de constitutieborrel van de raad van de faculteit maatschappij en
gedragswetenschappen. Judith, Youri en Sofie gaan misschien.
8. Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘jaarplan lay-out’ is toegevoegd aan de agenda.
9. Deadline nieuwsbrief SR
Sofie wil een vaste tijdlijn voor het uitbrengen van de nieuwsbrief om op deze manier er
structuur in te houden. Voor de stukken voor de Emphasis wil ze hetzelfde, maar daar zijn
nog geen duidelijke deadlines voor. De laatste maandag van de maand wil ze het vaststellen.
De PV ervoor moeten de stukjes worden ingeleverd. De PV daarvoor de onderwerpen. Sofie
gaat deze data uitwerken en op de Drive zetten. De commissievoorzitter houdt in de gaten of
iedereen wel in gelijke mate iets schrijft voor de nieuwsbrief.
10. Comeniusbeurs
Dit is een beurs die onderzoekers kunnen aanvragen als het een onderwijs gerelateerde
factor heeft. Het OTMI heeft aan de SR gevraagd of wij naar hun aanvragen willen kijken.
Kathelijn en Youri gaan hier naar kijken.
11. OER master geneeskunde
-
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In vorige versies van de OER stond de bepaling dat de toets van het klinisch lijnonderwijs en
de stationstoets van het vaardigheidsonderwijs niet langer dan 3 jaar voor de start van de
coschappen behaald mag zijn. Echter, deze bepaling is er per ongeluk in één van de laatste
conceptversies van de OER er uitgehaald. Met terugroepende kracht is deze terug in de OER
gebracht.
Tijdens het OTgen overleg moet besproken worden dat studenten zich op vorige versies van
de OER kunnen beroepen. Ook is nog onduidelijk hoe precies de regeling uit de OER is
gegaan. De OER die op dit moment op de website staat als officieel is de OER met de
bepaling, de versie zonder de bepaling staat niet op de website. Voor studenten die door de
bepaling in de problemen raken kan met behulp van de hardheidsclausule een uitzondering
worden gemaakt. Echter, je wilt dit niet stimuleren want studenten hebben de klinische
kennis nou eenmaal nodig. De SR wil de bepaling wel gewoon in de OER, maar er moet wel
een datum op de OER komen en ook de OER zonder de bepaling moet een datum krijgen.
Daarnaast zal Kathelijn met Jan Hindrik Ravesloot bespreken dat de SR hier voortaan zo
spoedig mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. Kathelijn checkt daarnaast of de bepaling
per ongeluk uit de OER is gelaten of niet. Mocht dit niet het geval zijn dan stuurt ze iedereen
van de SR een mailtje hierover.
12. Jaarplan presentatie
- Er hoeft geen sleutel voor de collegezaal gehaald te worden.
- Er mag geen drank mee in de collegezaal. Hier moeten we dus goed op letten.
- Tijdens de volgende PV gaan we de presentatie doorlopen. Janneke gaat meehelpen met
de lay-out.
- Michelle gaat haar ouders vragen of ze nog champagneglazen hebben die we mogen
lenen.
- Milou gaat een boodschappenlijstje maken.
- Judith houdt contact met de fotograaf over waar hij precies moet zijn.
13. Jaarplan lay-out
- Factsheet jaarplan: de tekst moet compacter en inhoudelijker. Michelle, Sofie en Kimia
gaan Youri hiermee helpen.
14. Mental Health Day StaVaZa
- Milou heeft een draaiboek gemaakt voor de Mental Health Day.
- Michelle, Janneke, Kathelijn en Milou zijn erbij.
- Op de dag zelf gaan we een Facebook post plaatsen over de Mental Health Day en met de
factsheet erbij.
- Naar de masterstudenten wordt een mail gestuurd over de Mental Health Day. Kimia
gaat kijken of we via de mail de factsheet in line kunnen doen in plaats van als bijlage.
Janneke gaat het precieze mailtje opstellen, we gaan het hierin over de Mental Health
Day in zijn algemeenheid hebben.
- Milou gaat dus de thee halen.
15. Voorbereiding OTGEN
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Drukte medische bieb: door de nieuwe bachelor zijn er steeds meer studenten in de bieb
en op plein J. Judith gaat de klachten die we over de drukte hebben ontvangen
voorleggen. We gaan aan het OTgen vragen of ze er rekening mee hebben gehouden dat
het steeds drukker wordt. Zelf gaan we regelmatig monitoren hoe druk het is. Judith gaat
dit punt oppakken.
- Recidivisten en mentorgroepen: dit punt hoeven we niet te bespreken en wordt daarom
van de agenda afgehaald.
- Nominaalregeling: dit punt is ingebracht door Gabor Linthorst. We weten niet precies
wat ze hier over willen bespreken. Echter, we hoeven tijdens de vergadering met het
OTgen niet direct een besluit te nemen en kunnen het eerst tijdens onze eigen PV
overleggen. Mogelijk gaat het over de nominaalregeling voor bestuursleden.
- Toetsing in de master: Patrick gaat dit punt oppakken. We gaan vragen hoe het ervoor
staat met de farmatoets en daarnaast gaan we de toetsen voor interne en heelkunde
bespreken. Hier wordt namelijk slecht op gescoord en er is ook geen duidelijke stof
waarmee het mogelijk is je goed voor te bereiden.
- Curriculum tool: de curriculum tool wordt al gebruikt bij MI. Kimia gaat de overdracht
die ze hierover heeft gehad aan Kathelijn doorsturen. Kathelijn werkt het stukje verder
uit. We gaan dit informerend bespreken met de vraag of het niet een goed idee is om
samen te werken met MI.
- Internationalisering: Kathelijn pakt dit punt op. In de notulen van maart staat dat er een
plan met visie omtrent internationalisering zou komen vanuit het OTgen. We willen
weten hoe het met dit plan ervoor staat. Daarnaast gaan we bespreken dat we graag in
alle processen rondom internationalisering willen worden betrokken. De UvA heeft
centraal een eigen visie voor internationalisering. Dit plan heet ‘strategisch kader
internationalisering’ en is te vinden op de website van de UvA.
- Cum laude regeling: het OTgen is niet het beslissend orgaan over de cum laude regeling,
dit is de decaan. Echter, mochten we de cum laude regeling willen veranderen dan moet
het OTgen wel achter ons staan. De decaan stelt de regels vast, de examencommissie is
alleen het controlerend orgaan. We gaan alleen vragen aan het OTgen wat zij van de cum
laude regeling vinden. Milou pakt dit punt op.
- De sinterklaasenquête moet eigenlijk wel tijdens de vergadering worden besproken,
maar dit staat nu nog niet op de agenda. We gaan daarom tijdens de rondvraag vragen
wat zij graag op de sinterklaasenquête zouden willen.
- Het agendapunt ‘vaststellen notulen’ moet nog worden toegevoegd aan de agenda.
- Mogelijk agendapunt voor de volgende vergadering: instellen mentoraat met studenten.
- ‘BSO’ (bachelor studenten overleg) hoeft niet tijdens de vergadering met het OTgen te
worden besproken, want dit is iets voor de studenten onderling.
- Iedereen gaat voor zijn eigen agendapunt een kort stukje schrijven.
16. WVTTK
17. Mededelingen en rondvraag
-
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Sofie vraagt of er iemand notities zou willen uitwisselen over gevolgde trainingen. Mocht
je dit willen, mail dan naar Sofie.
- 10 oktober om 12:00 is de allerlaatste deadline voor het doorgeven van suggesties voor
aanpassingen van het jaarplan.
- Judith gaat een gastenboek regelen voor onze constitutieborrel.
- Iedereen moet nadenken voor stukjes voor de nieuwsbrief van november. Patrick en
Youri pakken wat op als commissievoorzitters.
- Kathelijn gaat de nieuwsbrief printen en ophangen.
18. Evaluatie PV
19. Actielijst
Wie?
Wat?
Iedereen
Mailt Kathelijn voor een koffie-afspraak
Janneke
Kijkt met Milou mee naar de cum laude
regeling
Janneke
Haalt de blazers op
Janneke
Zoekt uit hoe het ervoor staat met de
startdatum van de SPSS cursus
Sofie
Werkt de data uit voor de nieuwsbrief
Kathelijn en Youri
Gaan kijken naar de aanvragen voor de
comeniusbeurs
Janneke
Helpt mee met de lay-out voor de jaarplan
presentatie
Michelle
Vraagt aan haar ouders of ze
champagneglazen te leen hebben
Milou
Maakt een boodschappenlijstje voor de
jaarplan presentatie
Michelle, Sofie, Kimia en Youri
Gaan Youri helpen bij het maken van de
factsheet van het jaarplan
Milou
Haalt thee voor de Mental Health Day
Kathelijn
Print de nieuwsbrief in kleur en hangt hem op
-

20. Nieuwe agendapunten
21. Einde vergadering
Kathelijn sluit de vergadering om 21:36.
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