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Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

(020) 56 68 666 
studentenraad@amc.uva. nl 

studentenraad.nl/amc 

Notulen vergadering SR-OTgen, 9 november 2016 
 

Aanwezig OTgen Prof. dr. J.H.(Jan Hindrik) Ravesloot (voorzitter), dr. A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, dr. 
G.E.(Gabor) Linthorst,  Y.J.(Yvonne) Lunes, C.(Caroliene) Heuschen, I.(Ilse) Blomberg  

Aanwezig SR Anne Wermelink, Ilse Griffioen, Diederick Jan van Doorn, Manoek Spitzers, Marieke Kap, 
Marit Schonewille, Mike Keizer, Brenda Fokkink en Max de Vries. 

Afwezig OTgen Dr. E.E. Verheijck  
Afwezig SR Demi Dorrepaal  

Gast - 

Notulist Merijn Kuit 

Agenda 
1. Opening 

2. Vaststellen notulen 

3. Vaststellen agenda 

4. Epic computers 

5. No show docenten 

6. Academische vaardigheden 

7. Docentprofessionalisering 

8. Dubbele bachelor studenten 

9. Thuiswerkomgeving  

10.  WVTTK 

- Overleg dd 7 dec speeddate co’s  

11.  Mededelingen & rondvraag 

12.  Nieuwe agendapunten 

13.  Einde vergadering  

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 17:32.  

2. Vaststellen notulen 

De notulen van de vergadering van 28 september 2016 zijn goedgekeurd. 

3. Vaststellen agenda 

De agenda is onveranderd vastgesteld. 

4. Epic computers 

Het overzicht dat de Studentenraad(SR) zou maken met de tekorten aan EPIC computers in de 

co-kamers is compleet. De lokaalnummers zullen nog gecontroleerd worden waarna Brenda het 

complete overzicht zal delen met het OTgen. Er is ook gecontroleerd of de tekorten 

daadwerkelijk problemen geven op de opleiding. Dit is op een aantal afdelingen het geval. 
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Aangezien de tekorten klein zijn heeft de SR gesteld dat dit een makkelijk op te  lossen probleem 

is. Het OTgen is het hiermee eens. Het OTgen en de SR zullen samen in overleg gaan met de 

instelling onderwijs en opleiding (IOO) en aan hen een adviesbrief schrijven. In deze adviesbrief 

moeten alle opties en gegevens verwerkt worden.  

Daarnaast is bemerkt dat in de avonduren niet genoeg computers beschikbaar zijn voor de 

voorbereiding van de poli. De SR en het OTgen hebben overeengestemd dat studenten de kans 

moeten krijgen om de poli in de avond voor te bereiden, ondanks het feit dat studenten niet 

thuis met EPIC mogen werken. Momenteel zijn de enige toegankelijke computers in de avond de 

computers in het digitorium en de co-kamers. Op de computers in het digitorium kan gebruik 

gemaakt worden van EPIC middels externe inlog. Echter, de vraag is of het digitorium voldoende 

privacy geeft. Daarom is als oplossing voor het tekort aan EPIC computers in de avond geopperd 

om een vaardigheid lokaal open te doen.  

Het OTgen heeft aangegeven dat zij de SR volledig steunen in het oplossen van de tekorten. Paul 

zal na de vergadering met Brenda het overzicht doorlopen.  

5. No show docenten 

De SR heeft geïnformeerd naar de stand van zaken omtrent de docenten die niet komen 

opdagen. Jan Hindrik heeft verteld dat er momenteel een pilot loopt met Academic Attendance. 

Dit zal niet alleen de aanwezigheid van studenten registreren, maar ook die van docenten. Voor 

het programma is het namelijk nodig dat er een naam geregistreerd staat bij e lke 

onderwijsvorm.  

Bij de vakgroepen van de master zijn vaak de docenten onbekend, waardoor de studenten ook 

niet weten met wie zij contact op kunnen nemen over het onderwijs. Op den duur kan academic 

attendance eventueel ook uitgerold worden voor de master. Echter, de vakgroepen zijn geen 

verplicht onderwijs, waardoor de registratie lastiger is. Daarom zou academic attendance hierbij 

ingestoken moeten worden als onderwijsregistratie in plaats van aanwezigheidsregistratie. 

Gabor heeft bovendien opgemerkt dat dit programma alleen werkt bij verplicht onderwijs, niet 

bij colleges.  

6. Academische vaardigheden 

De SR heeft geïnformeerd naar de conclusie van de brainstormsessie over academische 

vaardigheden(AV) binnen Curius+. Jan Hindrik zal hierover op 10 november een verslag schrijven. 

De conclusies van de brainstormsessie zijn als volgt:  

- Invoeren van een portfolio voor Curius+ studenten, zodat studenten meer begeleiding 

op het gebied van academische vaardigheden krijgen. Deze oplossing zal worden 

aangedragen bij het IOO. Echter, bij Epicurus verloopt het portfolio niet geheel soepel, 

waardoor het OTgen twijfelt of het IOO het idee positief ontvangt.  

- Jan Hindrik zou graag een kleinschalig klinisch lijnonderwijs(KKLO) bijeenkomst en een 

sessie vaardigheidsonderwijs aan academische vaardigheden willen wijden. Hierover 

wordt al gepraat met de coördinatoren. 

- Binnen de huidige OER kunnen binnen een aantal studie blokken in de tweede helft van 

het tweede studiejaar een aantal extra werkgroepen gewijd worden aan academische 

vaardigheden. De deadline voor de ontwikkeling van deze werkgroepen is 16 januari.  



 
 

 

Pagina 3 van 4 
Notulen vergadering SR-OTgen, 9 november 2016 

 

studentenraad.nl/amc  
amc@studentenraad.nl 

 

De SR hoeft binnen de ontwikkeling van het AV onderwijs voorlopig niks te doen, omdat het 

OTgen graag eerst draagvlak wil verkrijgen voor de plannen.  

In de master wordt de e-learning SPSS getest. Er vindt momenteel een pilot plaats. Brenda zal bij 

Paul langsgaan over de resultaten hiervan.  

7. Docentprofessionalisering 

Tobias Boerboom zal op korte termijn contact opnemen met zowel het OTgen als de SR met 

betrekking tot docentprofessionalisering.  

8. Dubbele bachelor studenten 

Er zijn een aantal studenten die zelfstandig een dubbele bachelor organiseren. Dit valt deze 

studenten zwaar, als gevolg van starheid van de faculteit op bepaalde gebieden. De SR ziet hier 

twee problemen die opgelost kunnen worden: 

- Studenten die een dubbele bachelor doen hebben vaak problemen met het ruilen van 

verplicht onderwijs. De SR heeft voorgesteld de coördinatoren te vragen of er coulant 

omgegaan kan worden met betrekking tot ruilverzoeken van studenten die kunnen 

bewijzen een dubbele bachelor te doen. Het OTgen heeft voorgesteld een lijst te maken 

met studenten die een dubbele bachelor doen en deze aan de coördinatoren en de 

onderwijsadministratie te geven. Het OTgen zou hen dan vragen om deze studenten 

zoveel mogelijk te faciliteren. Hierbij heeft het OTgen de voetnoot gemaakt dat dit alleen 

geldt voor studenten die een dubbele bachelor doen en niet voor studenten met andere 

extracurriculaire activiteiten. 

- Het komt regelmatig voor dat studenten met een dubbele bachelor twee tentamens op 

dezelfde dag op hetzelfde tijdstip hebben. Zij kunnen dan met de huidige regeling een 

van de tentamens niet maken. De SR ziet graag dat bij een van de tentamens het tweede 

tentamen aansluitend gemaakt kan worden. Het OTgen heeft duidelijk gemaakt dat de 

examencommissie daar toestemming voor moet geven. Jan Hindrik zal zich hier hard 

voor maken en contact opnemen met de examencommissie.  

9. Thuiswerkomgeving  

In maart 2017 zal de pilot met de thuiswerkomgeving plaatsvinden.  

10. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

11. Mededelingen en rondvraag 

- De vergadering van 7 december zal, in verband met afwezigheid van meerdere leden van 

zowel de SR als het OTgen, verplaatst worden.  

- Het OTgen zal geen vragen aandragen voor de sinterklaas enquête. Wel zouden zij graag 

de resultaten van de enquête zien.  

- Het OTgen heeft voorgesteld de voorinvesteringen te besteden aan verbetering van 

toetsing in de master.  Doordat beoordelaars niet goed weten waarop ze moeten 

beoordelen en de beoordelaar vaak een band heeft met de student is de beoordeling 

vaak zeer subjectief. Het OTgen zou graag de leerdoelen duidelijker maken en de 

beoordeling minder subjectief maken. Een van de plannen om dit te bereiken is een 

externe beoordelaar een dag met de coassistent te laten meelopen. Paul zal de plannen 

uitschrijven voor 12 november, zodat de SR de plannen kan beoordelen. Mike heeft 
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gesteld dat de studenten de gevolgen van de voorinvesteringen in ieder geval terug 

moeten zien.  

12. Nieuwe agendapunten 

Op de volgende vergadering zal het jaarplan besproken worden.  

13. Einde vergadering 
Diederick sluit de vergadering om 18:28.  

 


