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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 20 augustus 2018
Aanwezige
raadsleden

Sofie ten Brink, Janneke Hendriks, Nikki Lemmers, Michelle Ruhe, Judith Scherpenisse, Patrick
Witvliet

Afwezig

Jason Biemond, Youri Broekhuizen, Milou van Goor, Maartje Serlé

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
Punten PR
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Archief
Bestuursreglement: zetels over naar ander district?
CAO acties FNV zorg en welzijn
OTgen
Jaarverslag
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Nieuwe actielijst
Einde vergadering
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1. Opening
Michelle opent de vergadering om 18:48uur.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- De in het vergaderstuk voorgestelde procedurevoorstel is goedgekeurd door de raad.
4. Doorlopen actielijst
- Patrick heeft een mail gestuurd naar OT-gen ter goedkeuring van de master-OER
5. Vaststellen notulen
De notulen van 13/08/2018 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- Janneke gaat navragen bij de CoRaad wat de precieze datum van Podium T is. Daarnaast
gaat ze vragen wat de CoRaad al van plan is ter promotie van de voorstelling.
7. Punten PR
- Janneke gaat een stukje schrijven en op Facebook zetten over de CAO actie in het AMC.
- De UvA is aan het promoten voor de “The UvA Create a Course Challenge”. Ze hebben
gevraagd of wij hieraan mee willen doen. Nikki gaat hierover een stukje schrijven.
- We gaan als SR nog een berichtje op Facebook plaatsen ter afscheid. Voor volgende PV
denkt iedereen na over hoe we dit willen invullen (bijvoorbeeld een foto van het
inwerkweekend erbij). We gaan het 1 september posten.
8. Mededelingen en rondvraag
- De brief van de eerstejaars Epicurus studenten schuiven we door naar de nieuwe raad,
aangezien het OTgen nu reces heeft.
- SR kamer moet opgeruimd worden voor de nieuwe raad er is.
9. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
10. Archief
- De ontbrekende gegevens van de volgende dossiers worden aangevuld door de volgende
personen:
o Internationalisering (bachelor): hier zijn geen ontbrekende bestanden van.
o Mental Health: Nikki gaat dit doen.
o Honours: hier zijn geen ontbrekende bestanden van.
o BSO: Judith gaat dit doen.
o Wachttijd: hier zijn geen ontbrekende bestanden van.
o Academisch vaardigheden: Janneke gaat dit doen.
o Alliantie: Judith gaat dit doen.
o Onderwijshervorming
▪ Masterherziening: hier zijn geen ontbrekende bestanden van.
▪ Toetsing in de master: hier zijn geen ontbrekende bestanden van.
▪ MI: Youri gaat dit doen.
o Onkostenvergoeding: hier zijn geen ontbrekende bestanden van.
o Overbrugginsonderwijs: hier zijn geen ontbrekende bestanden van.
o MPV: hier zijn geen ontbrekende bestanden van.
o Leerdoelen/eindtermen: hier zijn geen ontbrekende bestanden van.
o Alles omtrent MI (dus ook onderwijsherziening): Youri gaat dit doen.
o Verslag masterenquête geneeskunde: Patrick gaat dit doen.
o Communicatie: Jason en Maartje gaan dit doen.
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Curius+: definitieve schema herkansingen: ja deze willen we archiveren.
Faciliteiten: Michelle gaat dit doen.
Student engagement: hiervan moeten de notulen nog worden toegevoegd aan
het archief.
o PR: Nikki gaat dit doen. Michelle stuurt naar Nikki de vacature advertenties van
voor maart.
o Jaarplan: Sofie gaat dit doen.
o Notulen
▪ PV/OTMI/OTgen: Bodine gaat dit doen.
- Welk contactgegevens van de huidige raad mogen worden bewaard? De raad geeft
toestemming voor het bewaren van e-mailadressen en telefoonnummers van de
raadsleden.
11. Bestuursreglement: zetels over naar ander district?
Er is voorgesteld om de bepaling “er kunnen maximaal 2 zetels op deze wijze aan het master
district worden toegevoegd” toe te voegen aan artikel 8.3.10 van het bestuursreglement. Dit
omdat het mogelijk onwenselijk kan zijn om te veel masterleden binnen de raad te hebben
doordat masterleden vaak overdag minder beschikbaar zijn en de masterdossiers vaak
minder tijd vergen dan de bachelordossiers. Echter, de raad besluit dat het toch belangrijk is
dit niet op te nemen in het bestuursreglement maar de keuze over te laten aan de op dat
moment toekomstige nieuwe raad. Daarom laten we het artikel zo zoals het nu in het
bestuursreglement staat.
12. CAO acties FNV zorg en welzijn
Overal in het land voeren medewerkers van de Universitair Medische Centra (UMC’s) acties
voor een betere CAO. Het is belangrijk dat veel studenten aanwezig zijn bij de actie, omdat er
zo kan worden gestreden voor een stagevergoeding voor coassistenten. Morgen (21/08) zal
de actie om 12:30uur in het AMC zijn. We gaan hier vanavond een berichtje over plaatsen op
Facebook om studenten te motiveren naar de actie toe te gaan. Janneke gaat uitzoeken of het
nog mogelijk is om ergens een online petitie te kunnen tekenen. Janneke gaat ook Ilse
Wissink over dit onderwerp benaderen.
13. OTgen
De vergadering met het OTgen staat gepland op 29 augustus. We willen vooral een open
gesprek aangaan en brainstormen over wat we komend jaar willen bereiken, samen met de
nieuwe raad en het OTgen. Het is belangrijk dat de nieuwe raad erbij is, alleen dan heeft het
zin om de vergadering door te laten gaan. Daarnaast zullen we de brief van de eerstejaars
Epicurus studenten bespreken. De Curius+ herkansingen gaan we niet op de vergadering
bespreken, maar dit gaan we een keer apart bespreken met het OTgen.
14. Jaarverslag
De raad keurt het voorstel zoals beschreven door Michelle in het vergaderstuk goed.
- We gaan het jaarverslag in lijn maken met het jaarplan.
- De raad vindt het goed om ook nieuwe onderwerpen toe te voegen aan de schema’s.
- De dossierhouders zullen samen met de commissie verantwoordelijk zijn voor hun
stukjes. Echter, er moet wel één opzet komen met daarbij een voorbeeldstukje zodat
iedereen op dezelfde manier zijn stukje kan uitwerken. Daarnaast is het belangrijk dat
de grote lijnen van de verschillende speerpunten worden besproken.
- Volgende week op de PV (27/08) zullen we alle onderwerpen die we in het jaarverslag
willen hebben bespreken. Michelle maakt hiervoor een bestandje aan in de Drive
(uiterlijk 22/08) waar iedereen dan voor volgende PV (27/08) zijn onderwerpen in kan
o
o
o
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zetten. Daarnaast willen we nog een keertje extra afspreken om het verslag nog een
keertje te bespreken en te verbeteren. Michelle gaat hiervoor een datumprikker
aanmaken.
- Judith zal het jaarverslag alleen presenteren.
- Daarnaast komt Michelle voor volgende PV (27/08) met een voorstel van de deadline
voor het schrijven van de stukjes.
15. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen
16. Mededelingen en rondvraag
17. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
18. Actielijst
Wie
Wat
1. 1 Afwezigen

Schrijven een update (waar mogelijk)

2
2.

Janneke

Vraagt de datum van Podium T na bij de CoRaad en vraagt ook na wat zij al ter
promotie van plan zijn

3.

Janneke

Gaat een stukje schrijven en op Facebook zetten over de CAO actie in het AMC

4.

Nikki

Nikki gaat een stukje schrijven voor op Facebook over “The UvA Create a Course
Challenge”

5.

Iedereen

Iedereen denkt na voor volgende PV over een afscheidsstukje voor op Facebook

6.

Youri

Plaatst alle relevante documenten van MI in het archief

7.

Jason en

Plaatst alle relevante documenten van het communicatieplan in het archief

Maartje
8.

Janneke

Zoekt uit of het nog mogelijk is om online petitie te kunnen tekenen voor de CAO actie

9.

Janneke

Gaat Ilse Wissink benaderen over de CAO actie

10. Iedereen

Michelle maakt een bestandje aan in de Drive voor de onderwerpen van het
jaarverslag (uiterlijk 22/08) waar iedereen voor volgende PV (27/08) zijn
onderwerpen inzet.

11. Michelle

Maakt een datumprikker aan voor het jaarverslag

19. Nieuwe agendapunten
De volgende agendapunten zijn aangedragen:
- Jaarverslag
- Draaiboek inwerkweekend
20. Einde vergadering
Michelle sluit de vergadering om 20:28uur.
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