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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 22 januari 2018
Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig

Kathelijn Verdeyen

Gast
Notulist

Bodine Schotsman
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Opening
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
PR puntjes
Vaststellen agenda
Stand van zaken verkiezingsacties
Voorbereiding OTGEN
Weekend weg SR?
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering
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1. Opening
Judith opent de vergadering om 19:00uur.
2. Post in/uit
Er is geen post in/uit.
3. Doorlopen actielijst
- Kathelijn heeft een stukje geschreven over de NSE.
- Nikki heeft een boodschappenlijstje gemaakt voor de broodjesactie.
- Youri heeft een Facebookevent aangemaakt voor de barinformatieavond en de
broodjesactie.
- Janneke heeft een poster gemaakt voor de barinformatieavond.
- Kimia is achter de werkvergunning voor plein J aangegaan voor de broodjesactie, ze
heeft hierover gemaild.
- Kathelijn heeft de PowerPoint gemaakt voor de collegepraatjes. Sofie en Youri gaan er
morgen naar kijken en leveren er commentaar op.
4. Vaststellen notulen
De notulen van 15/01/2018 zijn besproken en vastgesteld.
- Voor volgende PV (29/01) zetten we het agendapunt “interviewen op de faculteit” op de
agenda.
- De opmerking van Nikki over het voorstel 3.3 van Sterke Medezeggenschap zal worden
toegevoegd aan de notulen. Bodine mailt naar Kathelijn dat dit wordt toegevoegd.
5. Updates
- Nikki is naar het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) geweest.
6. Mededelingen en rondvraag
- Judith is bezig met het informatiepakket over de Studentenraad. Ze heeft de CSR gemaild
dat de data in het informatiepakket niet kloppen, omdat ze nog van vorig jaar zijn.
- De voorzitter van de Studentenraad van het VUmc heeft gevraagd of er iemand van ons
afgevaardigde voor de sollicitatiecommissie wil zijn. Er komt hier nog een uitgebreide
mail over met meer informatie en dan bespreken we dit verder.
7. PR puntjes
- De medische psychologie is aan het nadenken over hoe ze de psychologie en
geneeskunde beter bij elkaar kunnen brengen in het curriculum. Ze zoeken studenten
die hierover mee zouden willen denken. We gaan hierover een bericht plaatsen op
Facebook.
- Het derde jaar van MI heeft geen les meer. Hoe gaan we dit doen met de collegepraatjes
ter promotie van de SR? We gaan in plaats hiervan alle MI studenten mailen en
eventueel een kort bericht op Facebook plaatsen. We gaan dit ook doen voor de master
MI en voor geneeskunde vanaf het 4e jaar. Youri en Kimia schrijven een tekstje voor de
master MI en Patrick voor de master geneeskunde.
- We gaan voortaan een bestand voor alle PR punten op de Drive zetten.
8. Vaststellen agenda
Het agendapunt “OC verkiezingsactie” is toegevoegd aan de agenda.
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9. OC verkiezingsactie
De opleidingscommissie (OC) heeft instemmingsrecht gekregen in plaats van adviesrecht en
daardoor zijn er dingen veranderd waardoor de OC nu eigenlijk ook verkozen dient te
worden. Aan ons is gevraagd welke wijze van samenstelling van de OC onze voorkeur heeft.
Elk jaar wordt opnieuw aan de Studentenraad gevraagd of wij willen dat de OC wordt
samengesteld door middel van verkiezen of door middel van de standaardprocedure
(sollicitaties). Afgelopen jaar heeft 1 OC-lid samen met 1 SR-lid de sollicitaties gedaan en zijn
er geen verkiezingen gehouden.
Argumenten tegen het houden van verkiezingen zijn: het is voor artsen lastig om campagne
te voeren. Daarnaast zou deze campagne tegelijkertijd zijn met de verkiezingsperiode van de
Studentenraad en dan kan het door elkaar heen lopen.
De SR en OR kunnen zelf de OC leden kiezen, omdat de SR en OR zelf verkozen zijn. Het is
dus een mogelijkheid dat de studentleden van de OC middels een sollicitatieprocedure
worden gekozen door de SR en de docentleden van de OC middels een sollicitatieprocedure
worden gekozen door de OR.
Kimia gaat bij de OR navragen wat hun mening is en maakt voor volgende week een
vergaderstuk hierover zodat we dit punt nog een keer kunnen bespreken.
10. Stand van zaken verkiezingsactie
- Precieze tijd reservering Epsteinbar: vanaf 17:00uur tot 22:30uur.
- Op de poster zetten we dat de inloop vanaf 17:30uur is en we beginnen om 18:00uur en
dat het duurt tot ongeveer 21:00uur.
11. Voorbereiding OTGEN
31 januari is het periodieke overleg tussen de Studentenraad en het OTGEN. De volgende
onderwerpen zullen mogelijk worden besproken:
- Coschappen kindergeneeskunde in België: Dit punt is al vaker aangedragen door de
CoRaad en de vorige SR en toen werd er toegezegd dat het coschap zouden worden
bezocht. Het is daarom goed om te vragen hoe het er nu voor staat. We houden het
vergaderstuk voor het OTGEN heel kort en globaal. Nikki schrijft het vergaderstuk en
mailt het naar Kathelijn. Daarnaast zoekt Nikki uit hoe alles zit en geeft hier op de
volgende PV (29/01) een update over.
- In de OER staat dat studenten recht hebben op een representatief oefententamen. We
gaan bespreken tijdens de vergadering met het OTGEN dat we willen dat dit goed wordt
nagestreefd. Patrick gaat hier een kort vergaderstuk over schrijven voor morgen
(23/01) en mailt dit naar Kathelijn.
- Mogelijk gaan we ook de dubbel bachelor bespreken (onder voorbehoud).
- Michelle gaat tijdens de rondvraag vragen of ze al de uitslag hebben van de
visitatiegesprekken.
- Gabor had gemaild naar Kathelijn dat hij iets wilde veranderen aan de OER en dat hij dit
met haar wilde bespreken. Judith overlegt met Kathelijn of dit misschien handig is om
tijdens de OTGEN vergadering te bespreken en koppelt dit terug naar de rest van de
raad.
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Mogelijke onderwerpen om te bespreken op volgende OTGEN vergaderingen: De
sinterklaasenquête, de masterenquête, tentamens Curius+.
12. Weekend weg SR?
13. WVTTK
- Het is belangrijk dat de docenten op tijd worden gemaild wanneer we de collegepraatjes
willen houden. Hoe we het verder nog precies gaan doen met betrekking tot de
informatieverspreiding richting de masterstudenten, wordt verder in de CoMa
besproken.
14. Mededelingen en rondvraag
- De OER training begint om 18:30 in de M. de Visserzaal.
15. Actielijst
Wie?
Wat?
Sofie en Youri
Geven commentaar op de PowerPoint van de collegepraatjes
Kathelijn
Zet op de agenda voor de PV van 29/01 de volgende punten: ‘interviewen op
de faculteit’, ‘inventarisatie inwerkweekend’ (onder voorbehoud),
Kimia
Vraagt bij de OR navragen wat hun mening is over de OC verkiezingsactie en
maakt voor de PV van 29/01 hier een vergaderstuk hierover
Nikki
Schrijft het vergaderstuk over de coschappen in België voor de vergadering
met het OTGEN en mailt het naar Kathelijn. Daarnaast zoekt Nikki uit hoe alles
zit en geeft hier op de volgende PV (29/01) een update over.
Patrick
Schrijft een kort vergaderstuk over het representatief oefententamen en
stuurt het voor 23/01 naar Kathelijn
Judith
Judith overlegt met Kathelijn of het handig is om tijdens de OTGEN
vergadering te bespreken wat Gabor wil veranderen aan de OER en koppelt
dit terug naar de rest van de raad.
16. Nieuwe agendapunten
Voor volgende week zetten we het agendapunt “interviewen op de faculteit” op de agenda
en misschien het agendapunt “inventarisatie inwerkweekend”.
17. Einde vergadering
Judith sluit de vergadering om 21:25uur.
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