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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 29 januari 2018
Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig
Gast
Notulist

Bodine Schotsman

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Opening
Persoonlijk
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
PR puntjes
Mededelingen & rondvraag
Vertrek Kathelijn bespreken
OC samenstelling
PR puntjes
Informatiepakket verbeterpunten doornemen
Draaiboek doornemen
OC samenstelling
OTgen voorbespreking
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering
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1. Opening
Judith opent de vergadering om 18:51.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- Kimia heeft een mapje aangemaakt met postin/post uit.
- Mocht je een leuk onderwijsidee voor de ICT hebben dan kan je dit opsturen naar de
UvA.
4. Doorlopen actielijst
- Sofie en Youri hebben de PowerPoint voor de collegepraatjes nog niet doorgenomen.
Sofie vraagt aan Kathelijn of ze de PowerPoint wil doorsturen.
- Het agendapunt “interviewen op de faculteit” komt later een keer op een PV later in het
jaar op de agenda, aangezien het nu geen prioriteit heeft.
- Kimia heeft bij de OR nagevraagd wat hun mening is over de OC verkiezingsactie. Hotze
Lont heeft nog niet op dit mailtje gereageerd.
- Nikki en Patrick hebben allebei hun vergaderstuk voor de vergadering met het OTgen
geschreven.
- We gaan aan Gabor Linthorst vragen of hij tijdens de komende OTgen vergadering zijn
suggestie voor het veranderen van de OER aan ons wil voorleggen.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 22/01/2018 zijn besproken en vastgesteld.
- Patrick gaat een datumprikker aanmaken voor een weekendje weg met de SR.
6. Updates
- De masterenquête is verstuurd.
- Tijdens het overleg met Rien en Albert kwam naar voren dat er een meldpunt moet
komen voor technische klachten. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld
mankementen op plein J. Echter, hier dient ook al het seinnummer voor en we willen
juist dat studenten dit sein nummer leren kennen. Judith koppelt terug aan Rien en
Albert dat we al het seinnummer hebben dus een meldpunt niet echt nodig is.
- De eerste afspraak over MPV in de master (medische professionele vorming) staat
gepland.
7. PR puntjes
- Patrick gaat een bericht over de masterenquête op Facebook zetten.
- Kimia heeft bijna het verslag over de bachelorenquête klaar. Dit kunnen we misschien
volgende week op de Facebook zetten.
8. Mededelingen en rondvraag
- Sofie heeft 30 januari om 11:30 een gesprek met Hotze Lont over de sinterklaasenquête.
- Milou heeft binnenkort een Fileholder vergaderingen over internationalisering, maar dit
is voor ons niet erg relevant omdat wij weinig internationale studenten op het AMC
hebben. Milou schat zelf in per vergadering naar aanleiding van de agenda of de
vergadering relevant is om bij aanwezig te zijn.
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Wie gaat het praatje houden tijden de barinformatieavond? Janneke gaat er
donderdagmiddag even naar kijken. Mocht het haar niet lukken dan laat ze het weten.
We gaan ook kort de verschillende functies benoemen die er zijn binnen de SR.
- De partijen hebben nog geen vragen voor de Pubquiz ingestuurd. Sofie gaat ze een
herinneringsmail sturen.
- Aan het eind van de PV gaat Bodine vanaf volgende vergadering de actielijst opnoemen.
- Sollicitatiecommissie VU: we moeten niet vergeten dat we hier nog een persoon voor
moeten sturen. Milou zou het misschien willen doen. Er wordt nog een mail over
gestuurd en die wachten we eerst nog even af.
- Er is een gesprek geweest met Gabor Linthorst over de aanwezigheid bij GKLO. Uit dit
gesprek is gekomen dat er meer aan promotie moet worden gedaan. Daarom plaatst de
JVT voortaan een berichtje op de Facebook met daarin interessante vragen die de
docenten over hun college insturen. Daarnaast zullen er tijdens de colleges meer
tentamenvragen worden behandeld (Bijv. een CIP maken).
- We hebben van Francis een mail gekregen dat ze voor de decentrale selectie nog mensen
zoeken voor de MMI’s. Iedereen kijkt deze week of die kan en mocht er niemand van ons
kunnen dan laten we dat volgende week aan haar weten.
9. Vaststellen agenda
Het agendapunt “allocatiemodel” is toegevoegd aan de agenda.
10. Vertrek Kathelijn en Kimia bespreken
- Kathelijn en Kimia kunnen wegens persoonlijke omstandigheden niet langer actief zijn
in de raad. Tijdens de training van 28 januari met Frank is gesproken over een mogelijke
nieuwe functieverdeling. Op de PV van volgende week (5 februari) zal de precieze
functieverdeling worden besproken.
- De volgende PV zal Frank technisch gaan voorzitten. Hier wordt nog een agenda voor
gemaakt. Iedereen stuurt de agendapunten voor de volgende PV naar de
studentenraadmail.
- Het agendapunt “nieuwe agendapunten” zal weer standaard aan elke agenda van de PV
worden toegevoegd.
- Nieuwe afgevaardigde voor de CSR: Sofie wil de CSR afgevaardigde worden.
- Voor aankomende tijd zullen de afspraken die in de agenda staan onder de raadsleden
als volgt worden verdeeld:
o File holder overleg over Mental Heath: hiervoor moet nog een doodle worden
ingevuld. We wachten tot er een mail komt wanneer de datum wordt geprikt en
de agenda daarbij wordt meegestuurd. We zullen vervolgens kijken of de agenda
relevant voor ons is. Janneke kan misschien en zal op tijd aangeven of ze kan en
anders kijken we of iemand anders kan.
o Judith gaat naar Functional Limitation Fileholders III.
o Afspraken met de RvT: Milou kan en in de ochtend en Sofie in de middag. Sofie
gaat voor 1 februari terugmailen wie er komen.
o Plenaire vergadering OER: dit gaat over de master OER. Hotze heeft aangegeven
dat hij het fijn zou vinden als de hele mastercommissie aanwezig zou kunnen
zijn.
-
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11. PR puntjes
- We hebben toestemming om het filmpje van Kathelijn van de nieuwjaarsreceptie te
plaatsen op Facebook ter promotie van de SR. Iedereen is het ermee eens dat we dit gaan
plaatsen. Nikki gaat het filmpje plaatsen (eventueel met hulp van Sofie).
- 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 de JVT persoonlijk vragen of dit hen
leuk lijkt. Sofie mailt daarnaast in ieder geval de docent van medische psychologie terug.
- De collegezaalpraatjes ter promotie van de SR kunnen niet meer worden gehouden voor
de jaren 2 en 3 van MI, aangezien zij geen college meer hebben. Daarom is binnen de
CoMI besloten dat we het informatiepakket op de mail versturen naar iedereen en
daarnaast misschien ook een Facebook bericht in de jaargroepen plaatsen. Iedereen is
het hiermee eens.
12. Allocatiemodel
- Volgende week is de deadline om ons advies te sturen over het allocatiemodel. De GV (de
gemeenschappelijke vergadering van de Centrale Ondernemingsraad en de CSR) wil
hierover van elke raad een brief ontvangen, zodat de GV kan besluiten of ze het eens zijn
met het allocatiemodel of niet.
- De OR is het niet eens met het nieuwe allocatiemodel, omdat het AMC er te veel buiten
valt en in te veel uitzonderingen wordt genoemd. Dit gaat in tegen het principe dat het
nieuwe allocatiemodel voor meer binding tussen de verschillende faculteiten moet
zorgen. De SR sluit zich bij dit standpunt aan. Sofie gaat dit verder uitwerken en op de
volgende PV van 5 februari de brief presenteren.
13. Informatiepakket verbeterpunten doornemen
We gaan al het commentaar op het informatiepakket in een Google docs document op de
drive zetten. Voor donderdag (1 februari) plaatst iedereen zijn commentaar in het
document. Patrick gaat vervolgens het informatiepakket aanpassen. Als het pakket af is dan
laat hij dit weten zodat het snel geprint kan worden.
14. Draaiboek doornemen
15. OC samenstelling
- De raad gaat adviseren dat we graag zien dat de OC wordt samengesteld via een
sollicitatieprocedure en niet via een verkiezingscampagne. De volgende redenen zijn
hiervoor aangedragen:
o Het houden van verkiezingen kan mogelijke kandidaten afschrikken.
o Het houden van verkiezingen is te belastend voor zowel kiezers als mogelijke
kandidaten.
o Verkiezingen leiden niet tot meer capabele OC leden.
o Het mandaat is voldoende als door een verkozen orgaan de sollicitaties worden
afgenomen.
o De sollicitatieprocedure kan de samenwerkingen tussen de OC en SR versterken.
- Judith gaat de brief opstellen en deze zal via de mail met de rest van de raad worden
besproken.
16. OTgen voorbespreking
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Het OTgen heeft het agendapunt ‘Visitatie en follow up’ aangedragen. Judith mailt
Ravesloot of hij het rapport hiervan wilt doorsturen.
- Coschap kindergeneeskunde België: We hebben niet het aantal klachten doorgekregen
vanuit IOO hoeveel het er precies zijn. Nikki mailt IOO om te vragen over hoeveel
klachten het precies gaat. Vorig jaar is het hier ook over gesproken tijdens een
vergadering met het OTgen, maar dit is niet terug te vinden in een oude notulen. We
gaan het OTgen vragen of ze ons een update kunnen geven. We willen wel zorgen dat er
ook echt actie meteen wordt ondernomen door het OTgen. We willen daarom bij het
OTgen bespreken dat we een keer samen willen zitten met een aantal personen en ook
de coördinatoren van het coschap kindergeneeskunde om het probleem te evalueren en
een verbeterplan te maken.
- Oefentoetsen in de master: we hebben volgens de OER recht op representatieve
oefententamens. We willen dat deze er komen. We gaan specifiek zijn over wat we met
representatieve oefententamens bedoelen.
- Milou gaat vragen hoe het zit met de werkgroep.
- We gaan vragen hoe het staat met de nominaal regeling.
- We gaan vragen hoe het staat met het remedieerplan van Curius+.
17. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
18. Mededelingen en rondvraag
Er zijn geen mededelingen of vragen.
19. Actielijst
Wie?
Wat?
Sofie
Sofie vraagt aan Kathelijn of ze de PowerPoint van de collegepraatjes wil
doorsturen
Patrick gaat een datumprikker aanmaken voor een weekendje weg met de
Patrick
SR.
-

Judith
Janneke
Sofie
Iedereen
Iedereen
Sofie
Sofie
Sofie
Janneke
Sofie

Judith koppelt terug aan Rien en Albert dat we al het seinnummer hebben
dus een meldpunt niet echt nodig is.
Janneke gaat donderdagmiddag een praatje voor de barinformatieavond
houden
Sofie gaat de partijen een herinneringsmail sturen.
Iedereen kijkt deze week of die kan helpen bij de MMI’s
Iedereen stuurt de agendapunten voor de volgende PV naar de
studentenraadmail.
Sofie zal steeds korte updates sturen over wat er in de CSR wordt
besproken.
Sofie gaat contact opnemen met Syrka.
Sofie gaat de nieuwe aangepaste vacature voor raadsassistenten op de Drive
plaatsen zodat iedereen voor de volgende PV hier aanpassingen bij kan
zetten.
File holder Mental Health: Janneke kan misschien en zal op tijd aangeven of
ze kan en anders kijken we of iemand anders kan.
Sofie gaat voor 1 februari terugmailen wie er aanwezig zullen zijn bij de

Pagina 5 van 6
Notulen plenaire vergadering, 29 januari 2018

studentenraad.nl/amc
amc@studentenraad.nl

Nikki
Sofie
Iedereen
Iedereen
Judith
Judith
Nikki
Nikki
Iedereen
Youri

gesprekken van de RvT.
Gaat het filmpje van de nieuwjaarsreceptie op Facebook plaatsen
Mailt de docent van medische psychologie terug
Voor donderdag (1 februari) plaatst iedereen zijn commentaar in het
document. Patrick gaat vervolgens het informatiepakket aanpassen. Als het
pakket af is dan laat hij dit weten zodat het snel geprint kan worden.
Neemt een tostiapparaat mee
Judith gaat de brief over de OC samenstelling opstellen en deze zal via de
mail met de rest van de raad worden besproken.
Judith mailt Ravesloot of hij het rapport van de visitatie wilt doorsturen.
Nikki mailt IOO om te vragen over hoeveel klachten over het coschap in
België het precies gaat.
Nikki maakt opnieuw een verjaardagskalender.
Iedereen bedenkt voor de volgende PV (5 februari) punten om op de
faculteitbijeenkomst te bespreken.
Youri mailt het mailtje van OTMI over de docentbelasting door naar Janneke
en Judith en zij kijken of ze kunnen.

20. Nieuwe agendapunten
De volgende agendapunten zijn aangedragen voor de volgende PV:
- RvT voorbespreking
- Allocatiemodel
- Nabespreken OTgen + notulen
- Vacature raadsassistenten
- Sollicitatiecommissie samenstelling
- Update promotie SR
21. Mededelingen en rondvraag:
- Donderdag is het coördinatorenoverleg. Michelle en Patrick gaan hierheen. Hier gaan we
het ook over de representatieve toetsen hebben.
- Volgende week woensdag is de faciliteitbijeenkomst. Iedereen bedenkt voor de volgende
PV (5 februari) punten om op de bijeenkomst te bespreken.
- Volgende week donderdag staat een gesprek gepland met het OTMI over de
docentbelasting. Youri gaat hierheen. Youri mailt het door naar Janneke en Judith en zij
kijken of ze kunnen.
22. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
23. Einde vergadering
Judith sluit de vergadering om 21:55.
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