Notulen OTgen vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 05-06-2019
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1. Opening
Liesanne opent de vergadering om 16:05 uur.
2. Doorlopen actielijst
- Dhr. van Trotsenburg gaat een voorlichting geven aan derdejaars bachelorstudenten over de
nieuwe master. Dit gaat later deze maand gebeuren.
- Het OTgen gaat informatie over de nieuwe master op Canvas zetten en een factsheet maken
en publiceren en deze mailen naar studenten. Deze is op het moment nog niet af maar wordt
later deze maand gepubliceerd.
- Aniek Broekhuizen heeft de blauwdruk van de nieuwe master naar de SR gestuurd.
- Dhr. Ravesloot heeft naar studenten gecommuniceerd hoe het zit met KWM als ingangseis
voor de bachelorthesis.
- Dhr. Ravesloot heeft geregeld dat de groepsindeling van RA-2 volgende week bekend is en
dat de studenten toegang tot de course hebben.
- SR heeft het verslag van de Nieuwjaarsenquête naar het OTgen gestuurd.
- Het OTgen gaat de studenten op de hoogte stellen van het nieuwe plan voor
responsiecolleges. Dit is nog niet gebeurd.
- De SR gaat de cijfers rondom de werkdruk, zoals deze uit de enquête naar voren zijn
gekomen, vergelijken met de landelijke cijfers. Deze cijfers zijn slecht vergelijkbaar op
landelijk niveau. Om dit goed te vergelijken zal een landelijke enquête gedaan moeten
worden met gestandaardiseerde vragenlijsten. Dit punt wordt van de actielijst geschrapt.
- Het OTgen gaat praten over het mentorprogramma voor recidivisten.
- Het OTgen gaat de factsheet voor recidivisten aan het begin van het collegejaar mailen. Dit is
nog niet aan de orde.
3. Vaststellen notulen
De SR vroeg zich af of de bijles door honoursstudenten door een student werden gegeven of
door meerdere. Dit waren meerdere honoursstudenten. Dhr. Verheijck had gevraagd om
terugkoppeling, maar de studenten hebben dit uiteindelijk niet gedaan. Dhr. Verheijck gaat
hier nog achteraan voor terugkoppeling voor volgend jaar.
De notulen van de vergadering van 08-05-2019 zijn vastgesteld.
4. Mededelingen
Er waren geen mededelingen.
5. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
6. KWM en AV
Dhr. Ravesloot was niet aanwezig op dit OTgen overleg. Dit punt is zodoende niet besproken.
7. Mastervoorlichting
Het afgelopen overleg hebben het OTgen en de SR afgesproken dat er een extra
voorlichtingsronde over de nieuwe master komt voor de derdejaarsstudenten. Op het
moment heeft deze nog niet plaatsgevonden. Wel is het de bedoeling dat dit voor het begin
van de vakantie gebeurt. Dhr. van Trostenburg gaat dit inplannen. Ook worden de factsheet
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en powerpoint van de voorlichting op Canvas geplaatst. Voor de geïnteresseerde student
wordt de blauwdruk van de nieuwe master op Canvas geplaatst.
Als korte update over de nieuwe master is dhr. van Trotsenburg bezig met het
vakantierooster van de nieuwe master. Op het moment ligt de voorkeur bij een 51 weken
schema, waar de week tussen kerst en het nieuwe jaar vrijgeroosterd is en er dus geen
coschappen gelopen worden. Echter is een 50 weken schema nog niet van tafel, met een
week extra vakantie in de zomer. Meer dan dat is niet haalbaar, dit zou voor een te groot
verlies aan capaciteit zorgen.
8. Wetenschappelijke stage voor coschappen
Gezien de wachttijd van 11 maanden, willen steeds meer studenten de wetenschappelijke
stage (WS) voor het begin van de coschappen doen. Zij lopen echter tegen het probleem aan
dat ze nergens informatie kunnen vinden. Ze komen dan heel vaak met vragen bij de
studentenbalie. Zij kunnen echter ook niet zomaar informatie delen en kunnen deze
studenten lastig helpen, wat zorgt voor irritatie bij de studenten en de
onderwijsadministratie. De volgende problemen spelen:
-

Studenten hebben geen toegang tot Onstage en dus kunnen ze niet in de vacaturebank van
de wetenschappelijke stage. Je hebt pas toegang tot Onstage als je staat ingeschreven als
masterstudent.

-

Studenten hebben geen toegang tot de Canvas course, dus kunnen niet inzien wat de
richtlijnen zijn (wel/niet naar buitenland? mag ik een PI buiten het amc? waar moet mijn
projectvoorstel aan voldoen?).
De SR is neutraal over het vervroegen van de WS.
Dhr. van Trotsenburg is van mening dat het naar voren halen van de wetenschappelijke
stage getackeld moet worden door de coördinator van de wetenschappelijke stage.
Studenten hebben het recht om de wetenschappelijke stage te vervoegen, en moeten hier
dus ook in staat toe zijn. Dhr. van Trotsenburg gaat ervoor zorgen dat de informatie over de
WS op de A-Z lijst komt te staan.

9. Kwaliteitsafspraken StaVaZa
Er worden voor zowel Epicurus als voor de master medical educators (ME) aangenomen. Er
komt een voorlichting en training van observatoren. Er zijn ME’s aangenomen voor het
ontwikkelen van onderwijs. Er wordt een pilot voor MPV dagen georganiseerd met een
cohort coassistenten die in een bepaalde periode zitten van hun coschappen. 2 dagen in jaar
2, over burn out, medisch ethisch onderwijs en hoe houd je je staande. In jaar 3 wordt 1 dag
gepland over beroepsoriëntatie.

Pagina 3 van 4

Notulen plenaire vergadering, 05-06-2019

10. Organisatie StaVaZa
De achterstanden in het nakijken van tentamens zijn weggewerkt. Dit is gecommuniceerd
naar de studenten. Ook zullen de herkansingen in de zomer op tijd nagekeken worden. Hier
zijn harde afspraken over gemaakt. Curius+ toetsing wordt met een frequentie van 4 weken
ingepland, omdat om de 2 weken organisatorisch niet haalbaar was. Studenten hebben als
gevolg hiervan nu wel meer tijd om te studeren.
11. WVTTK
De calamiteitenregeling, regeling verlengde wetenschappelijke en SAS waarover gesproken
is tijdens het OER overleg zijn nog niet tot stand gekomen. Aangezien er relatief weinig hard
getoetst wordt is het niet duidelijk of een calamiteitenregeling noodzakelijk is. De
regelingen voor verlengende WS en SAS moet gemaakt worden omdat de meerwaarde van
verlenging onduidelijk voor is de EC, aangezien er geen duidelijke richtlijnen zijn om de
verlenging op te baseren.
12. Actielijst
- Dhr. van Trotsenburg gaat informatie over de nieuwe master op Canvas zetten en een
factsheet maken, publiceren en deze mailen naar studenten.
- Het OTgen gaat de studenten op de hoogte stellen van het nieuwe plan voor
responsiecolleges.
- Het OTgen gaat praten over het mentorprogramma voor recidivisten.
- Het OTgen gaat de factsheet voor recidivisten aan het begin van het academisch jaar mailen.
- Dhr. Verheijck gaat achter terugkoppeling van de recidivisten over het onderwijs gegeven
door Honoursstudenten aan zodat dit kan worden teruggekoppeld voor volgend jaar.
- Dhr. van Trostenburg gaat een nieuw voorlichtingsmoment over de nieuwe master
Geneeskunde voor de huidige derdejaars inplannen.
-

Dhr. van Trotsenburg zorgt dat de informatie over de WS op de A-Z lijst wordt gepubliceerd.

-

Het nieuws over de nieuwe functie en het assessoren-mailadres wordt verspreid door de SR
(via Facebook en de WCkrant) en het OTgen (via Canvas).

13. Mededelingen en rondvraag
Er zijn geen mededelingen.
14. Nieuwe agendapunten
- KWM
- Curius+
15. Einde vergadering
Liesanne sluit de vergadering om 16:36 uur.
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