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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 31 oktober 2017
Aanwezige
raadsleden

Sofie ten Brink, Youri Broekhuizen, Milou van Goor, Janneke Hendriks, Nikki Lemmers, Kimia
Milani Sabzewar, Judith Scherpenisse, Patrick Witvliet

Afwezig

Michelle Ruhe, Kathelijn Verdeyen

Gast
Notulist

Bodine Schotsman

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

Opening
Post in/uit
Persoonlijk
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
PR: nieuwsbrief november + Emphasis
Begroting: korte ppt + adviesbrief
Nabespreking alliantiemeeting 30 okt.
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

Pagina 1 van 5
Notulen plenaire vergadering, 31 oktober 2017

studentenraad.nl/amc
amc@studentenraad.nl

1. Opening
Judith opent de vergadering om 18:50.
2. Post in/uit
- Op 14 december van 15:30u tot 17:30u is er een bijeenkomst over Blended learning.
Kathelijn gaat hier heen en Michelle gaat misschien.
- Op 10 april 2018 is het lustrum van het AMC. Er is ons gevraagd deze datum vrij te
houden, verdere informatie volgt later.
- Op 2 november is een datum geprikt om de digitale schermen op plein J te bespreken.
Het is van 13:00u tot 14:00u. Judith gaat Kathelijn vragen of zij erbij aanwezig zal zijn.
- Er is op 14 november van 13:00u tot 17:00u een meeting over de alliantie in het AMC.
Hier wordt algemene informatie gegeven over wat de alliantie voor invloed zal hebben
op het onderwijs. We hoeven ons hier verder waarschijnlijk niet op voor te bereiden. Er
mogen 3 raadsleden heen. Kimia gaat erheen en misschien Milou. Kimia stuurt het door
via de mail en iedereen denkt erover na.
3. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
4. Doorlopen actielijst
- Patrick en Sofie gaan nog een koffieafspraak maken met Kathelijn.
- Kimia gaat nog de juiste tijden van de PV in de studentenraadagenda zetten.
- Iedereen heeft met elkaar gesproken over de workshops van het NVMO congres.
- Kathelijn heeft de minipresentatie over financiën gemaakt, Judith gaat deze straks
presenteren.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 23/10/2017 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- De twee studenten die het symposium over vitaliteit gaan organiseren zullen dit doen
onder de naam van de SR. Dit omdat er een aanspreekpunt en eindverantwoordelijke
moet zijn. Echter, de twee studenten organiseren het hele symposium zelf. Het is wel
belangrijk dat omdat het vanuit onze naam wordt gedaan we er wel op toe zien. We gaan
ze daarom een keer uitnodigen op een PV om hun plan te laten presenteren.
- Albert Kok vroeg zich af of de prullenbakken goed geregeld zijn bij de collegezalen,
omdat er op dit moment veel rotzooi achterblijft bij de collegezalen. Deze prullenbakken
zijn er gewoon, maar zitten vaak overvol. Ze moeten vaker geleegd worden. Judith
koppelt dit terug naar Albert.
- Room for discussion: dit is op dit moment nog een wild plan, voor op de langer termijn.
7. Mededelingen en rondvraag
- Michelle heeft het Emphasis stuk geschreven en naar Sofie gemaild. Het staat niet op de
Drive. Sofie gaat straks even in haar mail kijken of het er staat.
- De OTgen vergadering is volgende week. Voor donderdag kan iedereen agendapunten
doormailen.
- Het Medisch Contact wilt een artikel plaatsen over het aantal huisartsenplekken. Het
artikel is voor een groot deel af, maar ze willen er nog anekdotes van coassistenten in
zetten. Ze hebben alleen geen anekdotes kunnen vinden, dus misschien worden deze
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toch niet in het artikel geplaatst. Maar er zit dus wel vooruitgang in. Voor het NHG
congres zoeken ze nog coassistenten.
- Youri en Michelle hebben met Carmen gesproken over Canvas. Komend jaar gaan we
hierover vaker met haar spreken en ze wilt ons vooral betrekken bij de ontwerpfase. Ze
had als idee om een testomgeving van Canvas te maken en deze op plein J te zetten zodat
mensen het kunnen uitproberen. Daarnaast heeft Carmen een mail gestuurd dat er 9
november een bijeenkomst is om het geraamte voor Canvas op te stellen samen met Paul
van Trotsenburg. Er wordt van de CoMa verwacht dat we hier bij zijn. Kimia had deze
mail doorgestuurd naar Youri en Michelle.
- Judith en Milou hebben met Albert Kok gesproken over de goedkeuring van de
begroting. Daarnaast zijn ze afgelopen vrijdag naar een meeting geweest over diversiteit
en internationalisering. Het is de vraag of wij op het AMC hier ook iets mee willen doen
(bijv. genderneutrale toiletten). Het speelt op de UvA namelijk erg, maar wij hebben het
hier nog niet over gehad.
- Youri heeft met het OTMI gezeten. De bachelorherziening is een jaar uitgesteld, zodat ze
meer tijd hebben om beter te kunnen nadenken over de bezemklas. Ze willen hierover
een periodieke meeting met ons om ons op de hoogte te houden.
- Op 7 november is van 11:00u tot 13:00u het coördinatorenoverleg. Michelle, Milou en
Janneke gaan hierheen. Milou gaat aan de JVT jaar 1 vragen of ze nog puntjes hiervoor
hebben.
- Judith wil graag korte gesprekjes inplannen om met iedereen van de raad koffie te
drinken. Dit is om een globaal overzicht te krijgen van ideeën en deze om te zetten in een
plan.
- Morgen is de FNWI constitutieborrel. Sofie, Youri, Kimia en Judith gaan misschien. Judith
gaat kijken voor een cadeau.
- We zijn gemaild over de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). Ze vragen onze input
hierover.
8. Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘OTgen vergadering’ is toegevoegd aan de agenda.
9. PR: nieuwsbrief november + Emphasis
De nieuwsbrief voor november en het stuk voor in de Emphasis zijn besproken.
- Voortaan gaat Sofie ervoor zorgen dat eerst al het commentaar in één Google document
komt en wordt verwerkt voordat de versie op de PV wordt besproken, omdat het te veel
tijd in beslag neemt om dit allemaal plenair te bespreken.
- Iedereen heeft voor donderdag de tijd om nog commentaar te geven op de nieuwsbrief.
Nikki gaat dan donderdag het commentaar verwerken en op de volgende PV (6/11) zal
de nieuwe versie van de nieuwsbrief worden besproken.
10. OTgen vergadering
- Er is nog geen agenda voor de komende OTgen vergadering.
- Judith gaat vragen aan het OTgen of ze op tijd hun punten willen insturen, zodat deze op
de volgende PV nog kunnen worden besproken. In het inwerkboek staat een
stroomschema over de OTgen vergadering als houvast. Het is goed om deze te blijven
gebruiken. Judith gaat ervoor zorgen dat dit meegenomen wordt.
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Nikki wil het tijdens de OTgen vergadering hebben over studentenadviseurs en het
stoppen met je coschappen om te vragen hoe zij hier tegenover staan en waarom het
niet op de AZ lijst staat. Echter, het is nu een beetje kort dag en daarom is het de vraag of
het wel handig is dit op de agenda te zetten.
- Vanuit de SR hebben we tot nu toe nog geen agendapunten voor de OTgen vergadering.
Judith loopt langs bij het OTgen om te vragen zij iets willen bespreken of dat we de
vergadering beter niet door kunnen laten gaan omdat het zo kort dag is.
11. Begroting: korte ppt + adviesbrief
- Judith heeft een presentatie gegeven over de begrotingen van de UvA en het AMC.
- De deadline voor de adviesbrief over de begroting is 3 november. Door omstandigheden
is er uitloop waardoor de facultaire begroting nog niet helemaal goed rond was. Sinds
gisteren staat de nieuwe versie van de UvA ontwerpbegroting online. Dit is te kort dag
voor ons om hier nog een advies over te geven. Daarom is er een brief opgesteld om
uitstel te vragen voor de adviesperiode. In deze brief staat ook dat wanneer er in het
vervolg uitloop, is wij ook graag willen worden meegenomen en uitstel van advies willen
krijgen.
- Voorgaande jaren hebben studentenraden zich onttrokken van advies. Echter, dit jaar is
het overzicht van de begroting anders dan voorgaande jaren en er staat nu informatie in
waar wij wel wat over kunnen zeggen. Dus daarom willen we dit jaar betere informatie
zodat we eventueel een ander advies kunnen geven dan onthouding.
- De RvA vond de eerste opzet van de brief heel onduidelijk. Dit advies is meegenomen in
het maken van de nieuwe brief. De raad heeft deze nieuwe brief tijdens de PV besproken.
Aanpassingen die zijn besproken zijn:
o In het middenstuk van de brief wordt vaak hetzelfde herhaald. Dit moet
concreter.
o “Zoals opgestuurd naar de UvA” moet zijn “Zoals opgestuurd door de UvA”.
- Het gaat er niet om dat we de hele cyclus willen veranderen, het gaat nu om een tijdelijk
uitstel.
- Judith gaat het commentaar op de brief verwerken en stuurt vervolgens de brief naar
iedereen door. Als er dan een akkoord is wordt de brief 2 november verstuurd. De raad
stemt unaniem voor het versturen van de brief mits de wijzigingen worden verwerkt.
12. Nabespreking alliantiemeeting 30 okt.
- De alliantiemeeting was erg nuttig en leuk. De PowerPoint presentaties worden nog
opgestuurd. Ze gaan een plan op sturen met daarin wanneer wij hen van advies kunnen
voorzien. We willen eerst een los moment met de raad om te bespreken wat we er
eigenlijk van vinden. Hier wordt voor de PV over twee weken (13 november) een
agendapunt van gemaakt ‘brainstormen alliantie’.
- Voor in het achterhoofd: mochten er dingen tussen ons en de studentenraad van de VU
besproken moeten worden, is dit handig dat dit via de twee voorzitters gebeurt en niet
via de twee gehele raden.
13. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
14. Mededelingen en rondvraag
-
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Youri gaat Floor Biemans contacten over de linker geluidsbox in collegezaal 1 die niet
werkt.
15. Evaluatie PV
- Voortaan gaan we nieuwsbrieven niet meer bespreken op de PV. Het commentaar moet
voor de PV worden verwerkt. Dus een week eerder moeten stukjes klaar zijn. Alles dus
week eerder.
16. Actielijst
Wie?
Wat?
-

Judith

Judith vraagt aan Kathelijn of ze aanwezig is
bij de meeting over de schermen op plein J

Kimia

Kimia gaat nog de juiste tijden van de PV in de
studentenraadagenda zetten.

Milou

Milou gaat aan de JVT jaar 1 vragen of ze nog
puntjes hebben voor het coördinatorenoverleg

Judith

Judith gaat kijken voor een cadeau voor de
FNWI constitutieborrel

Iedereen

Iedereen heeft voor donderdag de tijd om nog
commentaar te geven op de nieuwsbrief. Nikki
gaat dan donderdag het commentaar
verwerken.

Judith

Judith gaat het commentaar op de brief over
de begroting verwerken en stuurt vervolgens
de brief naar iedereen door.

Youri

Youri gaat Floor Biemans contacten over de
linker geluidsbox in collegezaal 1 die niet
werkt.

17. Nieuwe agendapunten
Voor de volgende PV zijn de agendapunten “nieuwsbrief eindversie controle” en “OTgen
vergadering” aangedragen.
18. Einde vergadering
Judith sluit de vergadering om 20:54.
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