
 

Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad 
AMC, 26-11-2019 
 
Aanwezig OTgen Prof. dr. J.H. (Jan Hindrik) Ravesloot , M. (Maartje) Serlé, Dr. A.S.P.(Paul) van 

Trotsenburg, dr. G.E.(Gabor) Linthorst, A. (Aniek) Broekhuizen, U. (Ulla) Remer, M. 
(Monique) Greve. 

Aanwezig SR Daniëlle de Nobel (voorzitter), Larissa Heideman, Marlinde van Eijk, Soufyan 
Maazouzi, Esmee van Vliet, Isaac Acheampong, Stan Driessen, Tamanna Colijn 

Afwezig OTgen M.J. (Marjan) du Prie 

Afwezig SR Thomas Fleischmann, Mitch van Dijk 

Gast - 

Notulist Neeltje Rosenberg 

 

Agenda  

1. Opening Om 17.00 uur  

2. 2 min Doorlopen actielijst  
3. 2 min Vaststellen notulen 
4. 5 min Mededelingen  
5. 1 min Vaststellen agenda  
6. 10 min Stavaza AV/KWM 

Doel: stand van zaken vanuit het Opleidingsteam t.a.v. AV/KWM 

7. 10 min Stavaza RA1/CMI 

Doel: stand van zaken vanuit het Opleidingsteam t.a.v. RA1/CMI1  

8. 1 min WVTTK  
9. 5 min Rondvraag  
10. 2 min Nieuwe agendapunten 
11. 2 min Nieuwe actielijst 

12. Einde vergadering  
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1. Opening 
Daniëlle opent de vergadering om 17:00 uur. Op verzoek van Daniëlle (in verband met 
leercurve studenten), wordt afgesproken dat de vergadering wordt voorgezeten door 
Daniëlle.  

2. Doorlopen actielijst 
- Het OTgen heeft een afspraak gepland met alle betrokken partijen rondom het beleid 

recidiverende zij-instromers.  
- Het OTgen heeft een document gemaakt waarin specifiek toegelicht wordt wat de taken zijn 

binnen het OTgen. Dit document ontvangt de Studentenraad op korte termijn.  
- De SR heeft het idee van raadsambassadeurs verder uitgewerkt en wil hier volgende 

vergadering graag op terugkomen. 
3. Vaststellen notulen 

De notulen van de vergadering van 15-10-2019 zijn vastgesteld.  
4. Mededelingen  

Er waren geen mededelingen. 
5. Vaststellen agenda 

De punten ‘collectieve sluitingsdagen van de UvA’ en ‘Health incubator’ zijn toegevoegd aan 
de agenda. Hierna is de agenda vastgesteld.  

6. Stand van zaken AV/KWM 

Al langere tijd is er een discussie gaande over de volgordelijkheid van AV en KWM. In KWM 

worden er veel vaardigheden geleerd die al van belang kunnen zijn bij het maken van de 

opdrachten van AV. De vraag is dan of het blok KWM te laat in het curriculum valt, of dat de 

vereiste vaardigheden van AV te hoog zijn voor het niveau waarop de studenten  zich op dat 

moment nog bevinden. Dit is al eerder ter sprake gekomen op OTGEN-SR, waarna dhr. 

Linthorst dit zou uitzoeken.  

Op maandag 28 oktober is er door dhr. Linthorst aangegeven dat hij op dat moment bezig 

was met het inventariseren van alle onderwijs wijzigingen die een herplaatsing van KWM 

met zich meebrengt, zodat er een besluit kon worden genomen en de noodzakelijke 

aanpassingen gedaan konden worden. 

Dhr. Linthorst is niet veel verder gevorderd dan het maken van een inventarisatie. Voor nu 

lijkt het erop dat KWM wordt omgeruild met RA2, waardoor KWM al in jaar 1 zou vallen. 

RA2 zou dan pas na RA3 gegeven worden, maar de coördinatoren van RA2 hebben 

aangegeven hier geen problemen in te zien. 

Dhr Linthorst wil hier op korte termijn verder mee aan de slag. De volgende OTgen-SR 

vergadering krijgen we hier meer duidelijkheid over.  

 

7. Stand van zaken RA1/CMI1 
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Er is al eerder gesproken over de studeerbaarheid van het curriculum Epicurus en dan 

specifiek over de vakken RA-1 en CMI-1, omdat de resultaten van deze vakken tegenvallen. 

Zowel de reguliere tentamens als de herkansingen worden niet goed gemaakt. Er is eerder 

aangegeven dat er gekeken zou worden naar de mogelijke oorzaken voor het lage 

rendement van deze vakken.  

De Studentenraad is benieuwd naar de stand van zaken rondom dit probleem. 

De Medical Educators hebben een toetsanalyse gemaakt. Hierin hebben ze per week gekeken 

naar welke onderwerpen studenten lastig vonden. De coördinatoren hebben besloten om 

het onderwijs van week 1 aan te passen, de toetsuitslag te herijken en een aantal ZSO’s aan 

te passen. Er speelt nog een logistieke uitdaging met het plannen van meer kleinschalig 

onderwijs in RA1. Meer kleinschalig onderwijs zou kunnen helpen bij het begrijpen van 

lastige onderwerpen. Tevens zijn er twee nieuwe coördinatoren bijgekomen voor RA1, die 

ook coördinator zijn van RA2. 

Voor CMI 1 is er ook een nieuwe coördinator die het onderwijs over hartontwikkeling gaat 

aanpassen. Ook het onderwijs over de fysiologie van hart en longen gaat aangepast worden, 

aangezien studenten slecht scoorden op dit toetsonderdeel. 

 

Naast het oplossen van de problemen rondom RA1 en CMI1 van dit jaar, is het OTgen ook al 

bezig met CMI1 voor volgend studiejaar. Het blok CMI1 zal door de implementatie van een 

extra vakantieweek vanuit de UvA namelijk een week minder onderwijs bevatten.  

 

8. Collectieve sluitingsdagen UvA 
De UvA heeft bepaald dat de maandag voor een feestdag die op dinsdag valt en de vrijdag na 
een feestdag die op donderdag valt, vrij zijn. Alle faculteiten dienen dit toe te passen. Dit jaar 
is dat van toepassing voor Bevrijdingsdag en Hemelvaart. Deze collectieve sluitingsdagen 
vallen in CMI1 en vallen op dinsdag en donderdag. Dit is een probleem vanwege de vele vrije 
dagen en extra vakantieweek die al in CMI1 vallen. Daarom wil het OTgen deze collectieve 
sluitingsdag niet handhaven voor de bachelor Geneeskunde. Dit beleid is conform de huidige 
situatie. De vrije dagen in de master Geneeskunde volgen het ziekenhuisbeleid voor vrije 
dagen. De Studentenraad zal dit binnenkort op haar plenaire vergadering bespreken en 
terugkoppelen naar het OTgen.  
 

9. Health incubator 
De health incubator voldoet op dit moment niet aan de verwachtingen van het OTgen. Aniek 
Broekhuizen heeft een evaluatie van de Health incubator gedaan en is tot deze conclusie 
gekomen. De SR steunde dit project wel nog in de laatste brief aan de Raad van Bestuur 
(RvB). De SR ziet potentie in het project en ziet bij andere faculteiten dat gelijksoortige 
projecten veel opleveren. Het project is pas net gestart en we zitten nog in een 
beeldvormende fase. Op dit moment wordt er nagedacht over aanpassingen binnen de 
Health incubator, bijvoorbeeld om meer workshops te organiseren. 
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Het OTgen ziet vooral dat de incubator, zoals we deze hier hebben opgezet, zeer beperkt is 
in het aanbod aan studenten. Daarom zou het OTgen willen voorstellen om het project te 
stoppen, het geld terug te geven aan de RvB en opnieuw doelen op te stellen voor een 
incubator. Het OTgen benadrukt dat het geld wat er al begroot is, niet ergens anders aan 
besteed kan worden dan waarvoor het oorspronkelijk is begroot. 
De SR heeft het evaluatierapport nog niet gezien en is nog steeds informatie aan het 
verzamelen. Aniek gaat het rapport versturen aan de SR. Dit moet ook besproken worden 
met het OTMI. Larissa heeft hier al contact over met Monique Jaspers. De SR en het OTgen 
willen graag samenwerken om gezamenlijk een advies uit te brengen over de Health 
incubator.  
 

10. WVTTK 
Er is niks ter tafel gekomen.  

11. Actielijst 
- Het OTgen gaat het document aan de SR versturen, waarin specifiek toegelicht wordt wat de 

taken zijn binnen het OTgen. 
- Dhr. Linthorst gaat voor volgende OTgen-SR vergadering verder met AV en KWM. 

- Aniek gaat het evaluatierapport over de Health incubator versturen aan de SR. 

- De SR gaat de collectieve sluitingsdagen van de UvA bespreken. 

- De SR gaat het idee van raadsambassadeurs verder uitwerken.  

12. Mededelingen en rondvraag 
Er waren geen mededelingen. 

13. Nieuwe agendapunten 
- Health incubator  
- AV en KWM 
- Raadsambassadeurs 
14. Einde vergadering 

Daniëlle sluit de vergadering om 17:30 uur. 
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