Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 02-03-2020
Aanwezige
raadsleden

Daniëlle de Nobel, Larissa Heideman, Marlinde van Eijk, Esmee van Vliet, Tamanna Colijn, Isaac
Acheampong, Stan Driessen, Mitch van Dijk

Afwezig

Thomas Fleischmann, Soufyan Maazouzi

Gast
Notulist

Neeltje Rosenberg

Agenda
1.

Opening

Om 18:45 uur

2.

10 min

Puntje persoonlijk

Update

3.

2 min

Post in/uit en afspraken

Informerend

4.

5 min

Notulen en actielijst

5.

5 min

Updates

Update

6.

1 min

Mededelingen

Informerend

7.

1 min

Vaststellen agenda

Vastellen

8.

20 min

MI-X

Besluitvormend

9.

5 min

Profielschets Raad van Toezicht

Oordeelsvormend

10.

5 min

Newsflush

Besluitvormend

11.

1 min

WVTTK

Informerend

12.

5 min

Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Informerend

13.

3 min

Rondvraag

Informerend

14.

5 min

Evaluatie PV

Informerend

15.

1 min

Nieuwe agendapunten

Informerend

16.

1 min

Nieuwe actielijst

Informerend

Einde vergadering

Om 20.05 uur

17.

Vaststellen/Update
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1. Opening
Daniëlle opent de vergadering om 18:45 uur.
2. Post in/uit
- Er is een mail gestuurd door dhr. Linthorst dat er nu ook iemand van het Amsterdam UMC,
locatie AMC besmet is met het Corona-virus. Er is een bericht op CANVAS geplaatst.
-

Het OTMI heeft een voorstel gedaan om de frequentie van de reguliere overleggen naar 4
keer per jaar te brengen.

3. Doorlopen actielijst & vaststellen notulen
Daniëlle
Larissa
Marlinde
Soufyan
1. Gedaan

Esmee

Gaat doorgeven dat er niemand van de SR bij de evaluatie van AV kan
zijn.

Tamanna
Thomas
Isaac
Stan
Mitch
2. Gedaan

Commissie
MI

3. Gedaan

Commissie
Bachelor

Gaat bepalen of we volgende week een besluit nemen of dat we
volgende week verder gaan met de discussie over het
herkansingsbeleid MI-X.
Gaat nadenken over de structuur en invulling van het OTgen
overleg en mogelijkheden voor ‘spar-tijd’.

Iedereen

De notulen van 24-02-2020 zijn besproken en vastgesteld.
4. Updates
- Dinsdag 25 februari hebben Daniëlle en Larissa een overleg gehad met Albert Kok en Jenny
Feenstra-Snijder aangaande de Amsterdam UMC begroting en de begroting van het Instituut
voor Onderwijs en Opleiden (IOO).
- Maandag 24 februari is Daniëlle aanwezig geweest bij het gangoverleg met de voorzitters
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-

5.
-

van MFAS, IFMSA, MIKpunt en Mozaïek. Er is met name gesproken over de inrichting en het
gebruik van de Emphasiskamer. Er zijn regels opgesteld voor het gebruik van de kamer
welke naar de verschillende verenigingen gestuurd zijn. Dit gaat met name over het gebruik
van de archiefkasten en het schoon achterlaten van de kamer na gebruik.
De afgelopen week heeft de Centrale Studentenraad (CSR) besloten een advies te sturen aan
het College van Bestuur (CvB) om IPv6 te gaan gebruiken. Ook is besloten een bestand met
vragen en kritiek aangaande de contouren van het instellingsplan te versturen aan het
College van Bestuur. Volgende week is er weer een Overleg Vergadering (OV) met het CvB.
Mededelingen en rondvraag
Roos van Rhijn is per 1 maart 2020 aangesteld als de nieuwe assessor Master Geneeskunde.
Thomas Fleischmann is afwezig en machtigt Isaac Acheampong.
Soufyan Maazouzi is afwezig en machtigt niemand.

6. Vaststellen agenda
De tijd voor het punt ‘MI-X’ is verlengd naar 30 minuten. Hierna is de agenda vastgesteld.
7. MI-X
De afgelopen twee weken hebben we vergaderd over het herkansingsbeleid van MI-X, het
nieuwe curriculum van de bachelor Medische Informatiekunde. Vorige week is er een aantal
argumenten besproken voor en tegen het beleid.
De Facultaire Studentenraad der Geneeskunde stemt tegen het invoeren van het
herkansingsbeleid zoals deze is voorgesteld door het OTMI.
a. Voor: 7; gemachtigden voor: 0
b. Tegen: 0; gemachtigden tegen: 0
c. Onthouding: 1; gemachtigden onthouding: 1
d. Blanco: 0; gemachtigden blanco: 0
Hiermee is de stelling aangenomen.
8. Profielschets Raad van Toezicht
Naar aanleiding van de nog af te treden leden van de raad van toezicht (RvT), heeft de Raad
van Bestuur (RvB) nogmaals de profielen van de RvT onder de loep genomen en daar waar
nodig aanpassingen gedaan. Vorige vergadering hebben we de adviesaanvraag besproken en
de aangepaste profielen doorlopen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de profielschets zoals de RvT deze heeft opgestuurd.
9. Newsflush
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De commissie MI, master en bachelor Geneeskunde zijn positief over het nieuwe Newsflush
bestand en het behandelen op de vergaderingen. Op de commissie bachelor vergadering is
het geen agendapunt geweest. Esmee is ook blij met de nieuwe manier van werken. Als tip
heeft Esmee dat iedereen zijn punt even kort moet toelichten, zodat we allemaal weten waar
het over gaat. Er mist nog een kopje ‘algemeen’ in het Newsflush bestand.
Stukjes:
-

Voorstellen BaCo: dit gaat Esmee schrijven.

-

Wist je dat: de SR met een masterboekje bezig is? Dit gaat Larissa schrijven.

-

Wist je dat er een amc werkwinkel is? Dit gaat Isaac schrijven.

-

Wist je dat er een pre-departure training is? Dit gaat Mitch schrijven.

-

MPV tweedaagse: dit gaat Stan schrijven.

-

Duurzaamheid: Green Team verwerken duurzaamheid in het onderwijs en
milieucoördinator: dit gaat Larissa schrijven.

-

Adviezen die we hebben verstuurd: Epicurus deelstudie I en Decentrale selectie: hoe werkt
een advies schrijven aan de hand van een van deze twee onderwerpen: dit komt niet in de
Newsflush, maar is een mogelijk stukje voor de volgende keer.
Iedereen die een stukje schrijft, zet dat uiterlijk 8 maart op de drive in het mapje Newsflush.
Esmee zorgt dat woensdag de Newsflush af is.

10. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
11. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR
Er zijn geen onderwerpen aangedragen.
12. Mededelingen en rondvraag
- Wat doen we met de PVs van maandag 13 april (2e paasdag) en koningsdag (27 april)?
- Door laten gaan
- Verplaatsen naar de dag erna (14 of 28 april)
- Niet door laten gaan
- Aankijken hoeveel punten er behandeld moeten worden
Volgende vergadering komen we hierop terug.
- Larissa en Stan zijn bezig met het voorbereiden van de overdracht. Wat zouden jullie chiller
vinden voor een nieuwe raad:
- De belbin training voor de dossierverdeling zodat je beter kan inschatten welke
dossiers chill zijn?
- De belbin training na het inwerkweekend houden zodat je je raad eerst informeel
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hebt leren kennen voordat je de training doet?
Hier komen we volgende vergadering op terug.
13. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
14. Actielijst
1.

Daniëlle

Gaat aan Thomas en Soufyan vragen hoe zij staan tegenover de PV’s
op 13 april en 27 april.

2.

Larissa

Gaat haar stukjes voor de Newsflush schrijven.

3.

Marlinde

Gaat een bericht in Telegram zetten met alle afspraken die
opgevuld moeten worden.

Soufyan
4.
5.
6.
7.

Esmee

Tamann
a

Gaat de Newsflush in elkaar zetten.
Gaat aan Thomas vragen of hij naar het BSO kan.
Gaat haar stukje voor de Newsflush schrijven.
Gaat aan Thomas vragen of hij naar de NSE analyse MI kan.

Thomas
8.

Isaac

Gaat zijn stukje voor de Newsflush schrijven.

9.

Stan

Gaat zijn stukje voor de Newsflush schrijven.

10.

Mitch

Gaat zijn stukje voor de Newsflush schrijven.

11.

Iedereen

Gaat nadenken of de Belbin training voor de nieuwe raad voor of na
inwerkweekend gepland moet worden.
Gaat nadenken over de PV’s van maandag 13 april en maandag 27
april.

12.

15. Nieuwe agendapunten
- Profielschets RvT
- Overdracht
- Advies capaciteitsorgaan
16. Einde vergadering
Daniëlle sluit de vergadering om 19:55 uur.
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