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Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

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

studentenraad.nl/amc 

Notulen vergadering SR- OTgen, 10 mei 2017 
 

Aanwezig OTgen Prof. dr. J.H. (Jan Hindrik) Ravesloot(voorzitter), Dr. A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, Y. 
Vegting(Yosta), I.(Ilse) Blomberg 

Aanwezig SR Diederick Jan van Doorn, Marit Schonewille, Mike Keizer, Brenda Fokkink en Max de Vries. 
Afwezig OTgen Y.J.(Yvonne) Lunes, dr. G.E.(Gabor) Linthorst, Dr. E.E. Verheijck 
Afwezig SR Manoek Spitzers, Marieke Kap, Anne Wermelink, Demi Dorrepaal, Ilse Griffioen 

Gast - 

Notulist Merijn Kuit 

Agenda 
1. Opening 

2. Vaststellen notulen 

3. Vaststellen agenda 

4. Farmacotherapie toets 

5. Ziekteverzuim 

6. Beoordelingsboekje 

7. Wachttijd 

8. WVTTK 

9. Mededelingen en rondvraag 

10. Nieuwe agendapunten 

11. Einde vergadering 

 

1. Opening 

Jan Hindrik opent de vergadering om 17:05.  

2. Vaststellen notulen 

De notulen van 29 maart 2017 zijn vastgesteld.  

3. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

4. Farmacotherapie toets 

Paul heeft de huidige plannen met betrekking tot het invoeren van de farmacotherapie toets 

toegelicht. De toets zal zo snel mogelijk formatief ingevoerd worden. Vanaf studiejaar 2018-2019 

zal de toets summatief lopen. Deze zal ofwel gelden als ingangseis voor de semiarts stage en/of 

aan de toets zal een studiepunt toegewezen worden. De toets zal de basiskennis van de 

farmacologie testen. De studiestof zal bestaan uit colleges in combinatie met de syllabus. Paul 

zal Glenn Dumont vragen onderwijsmomenten te ontwikkelen bij wijze van studiestof. Daarnaast 

zijn er kennisclips van de opleiding Geneeskunde van Nijmegen ter beschikking via YouTube.  
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5. Ziekteverzuim 

De SR heeft gevraagd aan het OTgen hoe de stand van zaken is met betrekking tot het vaststellen 

van regels en richtlijnen omtrent ziekteverzuim en verlof van coassistenten. Het OTgen heeft 

voorlopige regels opgesteld en zal deze doorsturen naar de SR. De bulk van de regels zijn 

gebaseerd op de cao’s van ziekenhuizen en UMC’s. Op de A-Z lijst zullen links naar de 

verschillende cao’s geplaatst worden.  

In opzet zijn de regels als volgt:  

- Afwezigheid door ziekte dient direct te worden doorgegeven aan de coassistenten opleider 

van het betreffende coschap via het secretariaat van de opleider. 

Direct na afloop van het ziekteverzuim dient door de opleider, eventueel in overleg met een 

examinator van het coschap, te worden bepaald of het ziekteverzuim leidt tot verlenging van 

het coschap. Hierbij wordt eventueel eerder ziekteverzuim in het coschap meegewogen, 

alsmede het gemiddelde ziekteverzuim in de gezondheidszorg. Het is echter aan de 

coschapopleider om dit op individuele basis te bepalen. 

- Voor niet geplande afwezigheid vanwege een andere reden dan ziekte wordt verwezen naar 

de cao ziekenhuizen en de cao universitaire medische centra, in overleg met de 

coassistenten opleider. 

Geplande afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege congresbezoek, kan alleen in overleg met en 

met toestemming van de coassistentenopleider. 

Net als bij ziekteverzuim bepaalt de coschapopleider op individuele basis of, en hoe, de 

afwezigheid dient te worden gecompenseerd. 

6. Beoordelingsboekje 

De SR heeft naar aanleiding van de sinterklaasenquête geconstateerd dat coassistenten het 

ontvangen van cijfers gedurende het coschap niet als nuttig ervaren. Schriftelijke feedback 

ervaren ze echter als zeer nuttig. De SR heeft het OTgen gevraagd wat de stand van zaken is 

omtrent de hervormingen van de beoordelingsboekjes. Het OTgen heeft aangegeven dat Tobias 

Boerboom hier mee bezig is. Het OTgen heeft aangegeven dat de leerdoelen inmiddels gemaakt 

zijn. Deze zullen eerst verspreid worden onder AMC-coördinatoren en affiliatie ziekenhuizen. 

Daarna zullen de leerdoelen op Blackboard geplaatst worden.  

7. Wachttijd  

Er is nog altijd sprake van een wachttijd voor de coschappen. Deze is nu zeven tot elf en een 

halve maand. Per jaar neemt de wachttijd af met ongeveer één maand.  

Het OTgen heeft aangegeven bezig te zijn met een enquête onder beginnende masterstudenten, 

waarin gevraagd wordt naar de ervaringen van studenten omtrent de wachttijd. Tot nu toe is 

hier uitgekomen dat ongeveer 50% in eerste instantie tegen de wachttijd op zag. Na afloop van 

de wachttijd vond nog 10% de wachttijd niet fijn. Studenten geven daarnaast aan het liefst 

maximaal zes maanden wachttijd te willen.  

Wanneer de wachttijd is teruggedrongen tot een periode van ongeveer zes maanden, dan kan 

het aantal coassistenten dat per groep begint, worden teruggedrongen. De SR heeft aangegeven 

de minimum wachttijd graag korter te zien. Om te bepalen hoe lang de wachttijd minimaal moet 

zijn om iedere twee weken een volledige groep te laten starten, kan een berekening worden 

gedaan.  



 
 

 

Pagina 3 van 3 
Notulen vergadering SR-OTgen, 10 mei 2017 

 

studentenraad.nl/amc  
amc@studentenraad.nl 

 

De SR zal op het LOCA en bij het LMSO bij de verschillende andere faculteiten geneeskunde 

navragen welk systeem zij momenteel hanteren.  

8. WVTTK 

Het OTgen heeft besloten de nominaal regeling ook bij Epicurus in stand te houden. Een groot 

voordeel hiervan is dat studenten tot op zekere hoogte regie houden over de wachttijd. Hoe de 

regeling bij Epicurus vormgegeven wordt, moet nog verder geëxploreerd worden.  

9. Mededelingen en rondvraag 

De eindverslagen van de coschapevaluaties worden vanaf heden op Blackboard geplaatst.  

10. Nieuwe agendapunten 

De volgende nieuwe agendapunten zijn aangedragen voor de vergadering van 21 juni 2017.  

- Terugblik Epicurus  

- Overdracht naar de volgende raad  

- Visitatie  

11. Einde vergadering 
De vergadering is afgesloten om 17:40.  

 


