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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 27 augustus 2018
Aanwezige
raadsleden

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

Afwezig

Jason Biemond, Youri Broekhuizen, Milou van Goor

Gast

Sanne Evers, Stijn Tesser, Liesanne van Veen

Notulist

Bodine Schotsman

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

Opening
Persoonlijk
Post in/uit
Actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Punten PR
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Concept Regels en Richtlijnen 2018-2019 EC MI
Jaarverslag
Draaiboek inwerkweekend
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Evaluatie PV
Nieuwe agendapunten
Nieuwe actielijst
Einde vergadering
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1. Opening
Michelle opent de vergadering om 18:50uur.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
4. Doorlopen actielijst
- Nog niet iedereen heeft gereageerd op de mail van Patrick over het inwerkweekend.
- Janneke heeft nagevraagd wat de precieze datum van Podium T is: dit is 10 oktober.
Daarnaast komt er vanuit de CoRaad ook een promotieplan. Ze zouden het erg fijn
vinden als de raad zou willen meehelpen met promoten.
- Janneke heeft een stukje geschreven op Facebook over de CAO actie in het AMC.
- Youri gaat nog alle relevante documenten van MI in het archief plaatsen.
- Jason en Maartje hebben alle relevante documenten van het communicatieplan in het
archief geplaatst. Alleen het stroomdiagram van de master moet er nog aan worden
toegevoegd.
- Janneke heeft uitgezocht of het nog mogelijk is om online petitie te kunnen tekenen voor
de CAO actie: op dit moment kan het niet meer, maar ze wordt op de hoogte gehouden
voor als het weer wel mogelijk is. Ze gaat nog Ilse Wissink benaderen over de actie.
- Michelle gaat nog een datumprikker aanmaken voor het jaarverslag.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 20/08/2018 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- Er zijn geen updates.
- Judith is bij de CSR vergadering geweest: ze zijn akkoord met onze brief over de
decentrale selectie. Ze voegen alleen nog een klein stukje toe. Daarnaast benadrukten ze
dat ze in het vervolg graag willen worden betrokken bij onze faculteit.
7. Punten PR
- Janneke gaat het afscheidsstukje voor op Facebook schrijven. We plaatsen hierbij een
foto van het inwerkweekend.
8. Mededelingen en rondvraag
- Er is nog geen masterlid voor de OC van MI gevonden en ook nog geen bacheloradviseur
EC van MI. Ilse Wissink gaat in de eerste weken van het nieuwe studiejaar op zoek naar
een EC-adviseur.
9. Vaststellen agenda
Het agendapunt “OTgen” is toegevoegd aan de agenda.
10. Concept Regels en Richtlijnen 2018-2019 EC MI
- Artikel 7.1 lid 8: Het artikel moet duidelijker worden omschreven. Het is onduidelijk of
dit artikel ook voor grote groepen geldt
- Artikel 7.4 lid 15: Er moet gekeken worden of de informatie in het artikel nog klopt.
- De raad is het verder eens met het advies zoals het nu is opgesteld.
11. Jaarverslag
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Diversiteit (genderneutrale toiletten en de diversity officer) zal nog worden toegevoegd
aan het puntje overig.
Leerdoelen en eindtermen wordt toegevoegd aan onderwijsinnovatie.
We gaan het facultaire begrotingsproces samen met het allocatiemodel benoemen.
Lijst van punten voor het jaarverslag:
o Communicatieplan: Maartje en Jason gaan dit schrijven.
o Verplichte lesuren: Dit gaan we er misschien uithalen, maar vragen dit eerst aan
Youri.
o Informatievoorziening Master: Youri moet hier nog eventjes naar kijken of het
erin moet of niet.
o Studieadviseurs: Nikki gaat een stukje schrijven over de online inschrijftool.
Michelle en Sofie schrijven de rest van het dossier.
o Mental Health: Podium T, MPV, Mental Health Week. Dit kan bij
loopbaanbegeleiding (MPV). Nikki en Janneke gaan dit samen schrijven.
o Curius+: Dit punt houden we in het jaarverslag.
o Huisartsplekken: Nikki wacht nog de precieze cijfers af, voordat ze hier iets over
kan schrijven.
o Studentengagement: Judith gaat hier een stukje over schrijven (eventueel met
Jason).
o Internationalisering: Nikki en Milou pakken dit op.
o Honoursprogramma: Milou en Janneke gaan kort de afgeschafte cijferregeling
benoemen.
o Epicurus: Michelle pakt dit op en misschien Milou.
o Herziening bachelor/master MI: Youri pakt dit op.
o AV en wetenschappelijke stage: Janneke gaat een stukje schrijven over de
mogelijkheid van de wetenschappelijke stage in de wachttijd en over de rode
draad in de master.
o Digitaal portfolio: Youri pakt dit op.
o Thuiswerken: Youri pakt dit op.
o Toetsing: We gaan hierbij schrijven over de farmacologietoets die meetelt en
daarnaast over de oefentoetsen die een aantal disciplines toegezegd hebben om
te gaan maken.
o Leerdoelen en eindtermen: Janneke pakt dit op.
o Alliantie: Judith en Patrick pakken dit samen op.
o Allocatiemodel: Sofie pakt dit op.
o Huisvesting: Michelle en Youri pakken dit op.
o UvA-gevoel: We gaan dit wel benoemen, want er is veel energie in gestoken door
de raad. Sofie en Judith gaan dit schrijven.
o Facultaire begrotingsproces: Sofie en Judith pakken dit op.
o Diversiteit: Sofie en Judith pakken dit op.
o Iedereen heeft zijn stukje uiterlijk twee weken voor het samenkomen af. De
stukjes gaan we zo opzetten dat eerst het doel benoemd wordt en daarna het
resultaat.
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o

o
o

Hoe willen we het opzetten? Eerst doel benoemen en daarna het resultaat
Vormgeving: Janneke overlegt met Youri of het mogelijk is hetzelfde sjabloon te
gebruiken als van het jaarplan. Mocht dit niet lukken dan gebruiken we gewoon
de huisstijl. Janneke en Youri gaan zich bezighouden met de lay-out. Het logo van
het AMC moet hierbij nog wel veranderd worden.
Judith schrijft een voor- en nawoord.
Michelle maakt een map aan op de Google Drive voor het jaarverslag.

12. OTgen
- Brief eerstejaars: we gaan informatief het OTgen vragen naar de brief van de eerstejaars
Epicurus studenten. De brief wordt van te voren doorgestuurd naar alle raadsleden.
- Voorstelrondje nieuwe raad: iedereen geeft hierbij zijn functie aan en zijn dossiers.
- Sofie gaat uitzoeken waarom de nieuwe raad niet in hun eigen drive kan.
13. Draaiboek inwerkweekend
Dit agendapunt is tijdens de PV besproken.
14. WVTTK
15. Mededelingen en rondvraag
16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
17. Actielijst
Wie
Wat
1. Youri

Plaatst alle relevante documenten van MI in het archief

2. Janneke

Gaat Ilse Wissink benaderen over de CAO actie

3. Michelle

Maakt een datumprikker aan voor het jaarverslag

4. Janneke

Schrijft het afscheidsstukje voor op Facebook schrijven

5. Janneke

Overlegt met Youri of het mogelijk is hetzelfde sjabloon te gebruiken voor het
jaarverslag als van het jaarplan

6. Judith

Schrijft een voor- en nawoord

7. Michelle

Maakt een map aan op de Google Drive voor het jaarverslag

8. Sofie

Gaat uitzoeken waarom de nieuwe raad niet in hun eigen drive kan.

18. Nieuwe agendapunten
- Huishoudelijk reglement
19. Einde vergadering
Michelle sluit de vergadering om 20:29uur.
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