
 

Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad 
AMC, 28-08-2019 
 
Aanwezig OTgen Dr. E.E.(Etienne) Verheijck,, Dr. A.S.P. (Paul) van Trotsenburg, dr. G.E.(Gabor) 

Linthorst, M.J. (Marjan) du Prie, A. Broekhuizen (Aniek), Mw. P. (Patricia) Griffioen 

Aanwezig SR Liesanne van Veen, Maartje Serlé, Stijn Tesser, Daniëlle de Nobel, Manon Brakenhoff, 
Pepijn Bakker 

Afwezig OTgen Prof. dr. J.H.(Jan Hindrik) Ravesloot, H. Bouhaddou 

Afwezig SR Sanne Evers, Johanna da Silva Voorham, Ilse de Boer, Hanna Post 

Gast Isaac Acheampong, Soufyan Maazouzi, Thomas Fleischmann, Larissa Heideman, 
Marlinde van Eijk 

Notulist Stijn Tesser 

 

Agenda  
1. Opening Om 16.00 uur  

2. 2 min Doorlopen actielijst  
3. 5 min Vaststellen notulen 

4. 5 min Mededelingen  
5. 1 min Vaststellen agenda  
6. 10 min Introductie nieuwe raad  

7. 10 min StaVaZa nieuwe master (startdatum + voorlichting)  

8. 10 min Stavaza KWM/AV 

9. 10 min Terugblik afgelopen jaar 

10. 1 min WVTTK  
11. 5 min Rondvraag  
12. 5 min Nieuwe agendapunten 
13. Einde vergadering  
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1. Opening 
Liesanne opent de vergadering om 16:00 uur.  
 

2. Doorlopen actielijst 
- Dhr. van Trotsenburg gaat informatie over de nieuwe master op Canvas zetten en een 

factsheet maken, publiceren en deze mailen naar studenten: gedaan. 
- Dhr. van Trotsenburg zorgt dat de informatie over de wetenschappelijke stage op de A-Z lijst 

correct en up to date is. 

- Dhr. Ravesloot en Aniek gaan in overleg met Rob de Haan over de wetenschappelijke stage: 
gedaan. 

3. Vaststellen notulen 
De notulen van de vergadering van 03-07-2019 zijn nog niet vastgesteld. Dit gebeurt 
volgende keer omdat de SR de notulen nog niet heeft vastgesteld. 
 

4. Mededelingen  
- Aniek: per 1 september is Maartje Serlé Bachelorassessor Geneeskunde. 

- Dhr. van Trotsenburg: het OT-gen wilt de vergaderstructuur aanpassen, zodat de 

opleidingsteam vergaderingen efficiënter gaan. De timing en dag zouden kunnen 

veranderen. De nieuwe dag zou mogelijk dinsdag zijn.  

 

5. Vaststellen agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 

6. Voorstelrondje nieuwe leden 

Dhr. van Trotsenburg, Dhr. Linthorst, Aniek, Patricia Griffioen en Marjan du Prie hebben zich 

voorgesteld.  

Daniëlle, Isaac, Soufyan, Thomas, Larissa en Marlinde hebben zich voorgesteld. 

 

7. StaVaZa Nieuwe master 

In juli hebben wij dhr. van Trotsenburg een mail gestuurd over onze zorgen over de nieuwe 
master Geneeskunde: 

- Welke garantie er is dat er genoeg coschap plaatsen zijn per 1 september 2020 om met een 
volledig herziene master te starten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de 
coschappen binnen zowel de nieuwe als de oude master; 

- Of de onderwijsadministratie voldoende geïnformeerd is en in staat om bij de eerstvolgende 
loting zowel pakketten van de oude als van de nieuwe master uit te geven; 

- Of studenten wel voldoende geïnformeerd worden op de wijze waarop de volgende loting 
plaats zal vinden. 
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Wij kregen het volgende antwoord van dhr. van Trotsenburg:  

De invoerdatum is losgelaten. Tot nader orde blijft de huidige master gehandhaafd. We 

werken niettemin aan een zo snel mogelijke invoering, dus dat kan september 2020 worden 

maar ook later. De druk is nu van de ketel en de vertrouwde pakketten kunnen blijven 

worden uitgegeven. We delen de zorgen over de regionale capaciteit van coschapplaatsen. 

We zoeken actief steun bij fusie partner VUmc. Er is geen garantie dat er voldoende coschap 

plaatsen zijn per 1 september 2020 en of de kwaliteit niet ten koste gaat. Er is wel een 

inspanningsgarantie. Het OTgen gaat zijn best doen; de Studentenraad wordt uitgenodigd 

om mee te denken over bijvoorbeeld het uitbreiden van coschapplaatsen in de richting van 

de thuiszorg, psycho-geriatrische revalidatie en verpleeghuizen.  

Daarnaast heeft de SR een factsheet ontvangen voor de nieuwe master. De Factsheet wordt 

op de A-Z lijst geplaatst en er komt een bericht hierover op Canvas in de Bachelor omgeving. 

Er is wat ruis op de lijn en het heeft moeite gekost om dit project op te zetten. Er wordt, 

naast Patricia Griffioen, een externe projectleider aangetrokken. Het is niet van de grootte 

Epicurus, maar wel veel werk. Dit moet een goede master worden die goed scoort over 5 

jaar. Dit kost veel mankracht. Er gaat tijd over het aantrekken van de nieuwe mankracht; dit 

levert vertraging op en mogelijk dus ook een latere startdatum. De stuurgroep neemt hier 

over een paar weken een besluit over.  De UvA wil graag per heel of half jaar starten met de 

nieuwe master. 

 

De master is anders dan iedere andere master. De oplossing zou dan zijn dat we starten per 

1 september, maar met een eerste instroom in december. Het is onacceptabel om per 1 

september 2021 te moeten starten vanwege opstartproblemen. Wel beginnen we pas als alle 

randzaken zoals het Onderwijs- en Examenreglement (OER) en KLAPP geregeld zijn. De 

training van de affiliaties wordt gefaseerd vanaf september gedaan. Dhr. van Trotsenburg 

neigt naar december 2020. 

 

Deze vertraging komt door alle samenloop, niet alleen de training van de 

affiliatieziekenhuizen. Er zijn problemen met een aantal plekken, zoals Interne 

Geneeskunde. Dhr. van Trotsenburg maakt zich daar ook zorgen over en er zijn 

verschillende plannen en maatregelen voor bedacht. Die zijn in de stuurgroep besproken en 

worden verder in september besproken. Daarnaast is een langetermijnprobleem dat er te 

weinig plekken zijn in noordwest Nederland. Een oplossing is om de instroom te verkleinen, 

in verband met onvoldoende capaciteit. Dit is echter niet een maatregel die door dhr. van 

Trotsenburg genomen kan worden, maar door de Raad van Bestuur (RvB). De startcapaciteit 

is nu verminderd tot 12 per 2 weken, i.v.m. het faillissement van van het Slotervaart 

ziekenhuis. Er wordt gekeken of die capaciteit weer omhoog gebracht kan worden, maar het 
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levert knelpunten op bij Interne Geneeskunde, Neurologie en Psychiatrie. Dit probleem moet 

opgelost worden door het OTgen, de RvB en de hoofden van Interne Geneeskunde in de 

regio. 

 

Zijn er dingen waar de  studenten over mee kunnen denken? 

De oplossingen zijn nu dat in samenwerking met de VU plekken geredistributeerd kunnen 

worden, misschien met opties in Birmingham in Engeland. Misschien moeten er door de 

dubbelloop coassistenten in duo’s lopen, waarbij je elkaar feedback geeft.  

Er is bedacht om te starten met Kindergeneeskunde en Interne Geneeskunde later te doen, 

om de dubbel/leegloop te verminderen maar dit levert toch wel problemen op op de langere 

termijn. Studenten kunnen meedenken door dhr. van Trotsenburg aan zijn jas te trekken. De 

langetermijnoplossing is uiteindelijk wel een minder aantal studenten volgens dhr. van 

Trotsenburg. De SR kan de cijfers van de dubbelloop/leegloop inzien: deze zijn in Excel 

berekend door Mirjam de Haart. De SR mailt Mirjam de Haart en Monique Greve voor deze 

cijfers. 

 

8. StaVaZa KWM/AV 

De SR heeft op het vorige OTgen overleg het gehad over de lijnen AV en en het blok KWM. Er 

is dubbelloop en asynchroniteit tussen de twee. Dhr. Ravesloot heeft geopperd om Medical 

Educators (ME’s) in te schakelen voor het herzien van de lijn en het blok AV/KWM.  

 

Het OTgen is zich bewust van dit probleem. De coördinatoren KWM willen naar voren in het 

curriculum. Er zijn hierover meer problemen dus dit kon misschien in de Epicurus evaluatie 

meegenomen worden; daar gaat echter weer tijd overheen. Voor dit jaar gaat er niets 

veranderen maar de komende weken zal dhr. Linthorst kijken naar de volgordelijkheid. AV 

zou zelf ook nog kunnen verbeteren. Probleem is dat ME’s nu overal op worden gegooid als 

wondermiddel; zij moeten echter ook een periode inwerken. Dhr. Linthorst wil graag met de 

komende raad zitten om in ieder geval de scherpe randen eraf te halen.  

 

Ulla Remer en dhr. Linthorst hebben voor het komende jaar gekeken naar wat de 

prioriteiten zijn. Op 1 staan de primaire, basale faciliteiten (toetsen op tijd, groepen bekend 

etc.), op 2 staat communicatie, op 3 staat kleinschaligheid. Daarin worden keuzes gemaakt, 

dus dat betekent dat sommige dingen niet worden gedaan. Daarin heeft ook KWM een plek 

nodig en is het zaak dat de SR en OTgen samen dit jaar gaan kijken hoe zij op een 

manageable schaal dit probleem op kunnen lossen 

 

Naar dhr. Linthorst’s mening is de volgordelijkheid veranderen niet de oplossing. 

Inhoudelijke uitwisseling gaat veel tijd kosten maar zou dit probleem beter op kunnen 

lossen. 
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9. Terugblik afgelopen jaar 

Het afgelopen jaar is voor de eerste keer Epicurus volledig doorlopen. Het besluit is 
genomen dat dhr. Linthorst nog 3 jaar hoofd Epicurus blijft. Afgelopen jaar is een 
stormachtig jaar geweest en de ondersteuning van het onderwijs is en zal ook de 
aankomende tijd lastig blijven. Het OTgen voelde zich door de inhoud van het advies op 
de kaderbrief van de SR gesteund. Alle door de SR aangekaarte onderwerpen werden 
door het OTgen onderschreven. Het lijkt er helaas op dat binnen het AMC onderzoek en 
patiëntenzorg voor onderwijs komen. Het komende jaar hopen wij met zijn allen dat de 
mentaliteit wat lovender wordt over het onderwijs.  
 
Het OTgen heeft haar functioneren tegen het licht gehouden en zal weer specifieker haar 
taken uitvoeren. Dhr. Ravesloot zal zich niet meer met bachelor-/master-vragen bezig 
houden. Het OTgen wil haar vergaderingen verzakelijken en daarbuiten informeel met 
elkaar spreken/brainstormen.  

 
De Studentenraad wil voorstellen dat de voorzitter van de Studentenraad standaard deze 
vergaderingen voorzit. Zij maakt de agenda en weet dus waar de zwaartepunten liggen. 
Daarom stelt zij dit voor. Het OTgen zal het hier over hebben. 

 
Het OTgen zal een document maken waarin specifiek toegelicht wordt wat de taken zijn 
binnen het OTgen.  
 
Hoe kan de SR het OTgen makkelijker vinden tussen de OTgen vergaderingen? 
Dhr. van Trotsenburg wil binnenkort op vaste tijden in het OTgen kantoor zitten, zodat hij 
bereikbaarder is voor onderwijs. 

 
Aniek licht toe dat zij de samenwerking prettig vond. 

 
10. WVTTK 

Dhr. van Trotsenburg licht kort toe dat nieuw ontwikkelde onderwijsmiddelen zoals 
kennisclips etc. beschikbaar worden voor zelfstudie voor de huidige master, zodra deze 
ontwikkeld zijn.  
 

11. Actielijst 
- De SR mailt Mirjam de Haart en Monique Greve voor de cijfers over dubbelloop en leegloop. 
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- Het OTgen gaat zorgen dat de factsheet nieuwe master op de AZ-lijst geplaatst wordt en er 
een bericht op Canvas komt. 

- Dhr. Linthorst gaat kijken naar de volgordelijkheid van AV/KWM.  

- Het OTgen zal een document maken waarin specifiek toegelicht wordt wat de taken zijn 
binnen het OTgen. 
 

12. Mededelingen en rondvraag 
Er waren geen mededelingen of rondvragen. 
 

13. Nieuwe agendapunten 
- KWM/AV 
- Nieuwe Master 
- Communicatie 

 
14. Einde vergadering 

Liesanne sluit de vergadering om 16:50. 

Pagina 6 van 6 
Notulen plenaire vergadering, 03-07-2019 


