Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 10-10-2018
Aanwezig OTgen

Prof. dr. J.H. (Jan Hindrik) Ravesloot, Dr. A.S.P. (Paul) van Trotsenburg, dr. G.E. (Gabor)
Linthorst, I.J.A. (Ilse) Wissink, M.J. (Marjan) du Prie

Aanwezig SR

Liesanne van Veen (voorzitter), Sanne Evers, Johanna da Silva Voorham, Stijn Tesser,
Ilse de Boer, Manon Brakenhoff

Afwezig OTgen

Dr. E.E. (Etienne) Verheijck, H. (Hicham) Bouhaddou

Afwezig SR

Daniëlle de Nobel, Pepijn Bakker, Hanna Post, Maartje Serlé

Gast

-

Notulist

Neeltje Rosenberg

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
2 min
5 min
5 min
1 min
10 min
10 min
10 min
10 min
5 min
1 min
5 min
5 min

Om 17.00 uur
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Mededelingen
Vaststellen agenda
Startnotitie kwaliteitsafspraken
Blauwdruk nieuwe master StaVaZa
Evaluatie Epicurus StaVaZa
Evaluatie brief Dhr. Koppens
Responsiecolleges
WVTTK
Rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering
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1. Opening
Liesanne opent de vergadering om 17:00.
2. Doorlopen actielijst
Er waren geen actiepunten.
3. Vaststellen notulen
De start van de nieuwe master moet van ‘september 2019’ veranderd worden in ‘maart
2020’.
Na deze wijziging zijn de notulen van de vergadering van 29-08-2018 vastgesteld.
4. Mededelingen
- Er is een nieuwe vicedecaan voor onderwijs, Saskia Peerdeman. De SR heeft haar al
ontmoet en hoopt op een prettige samenwerking.
- Vincent Goekers is voorgedragen als voorzitter van het Comeniusfonds.
- In het anatomielaboratorium gaat leermateriaal komen dat op elk moment
beschikbaar is voor studenten.
5. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
6. Startnotitie kwaliteitsafspraken
In de startnotitie voor de kwaliteitsafspraken wil het OTgen in ieder geval de volgende
punten zetten:
1. Het onderwijs in de bachelor gaat kleinschaliger worden;
2. In de master moet programmatisch getoetst gaan worden.
Daarnaast droeg het OTgen de volgende punten aan:
● Er komen meer informatiebronnen voor studenten beschikbaar met
studiemateriaal;
● IPE gaat uitgebouwd worden;
● In de master gaat ‘Just in time learning’ anders toegepast worden. Het nieuwe
idee voor Just in time learning is dat de theorie voorafgaand aan een coschap
herhaald wordt voor een optimale voorbereiding;
● In de master moet, naast programmatische toetsing, ook een beoordeling komen
met uitgebreide feedback, door een onafhankelijke beoordelaar en met meerdere
meetmomenten;
● De TBL zalen gaan uitgebreid worden en andere onderwijsfaciliteiten worden
ook verbeterd;
● Er komt meer aandacht voor studentenwelzijn;
● Er komen mogelijkheden voor studentengagement.
De SR gaat komende vergadering het facultaire deel van de kwaliteitsafspraken verder
bespreken. Dhr. Ravesloot gaat een lijst met de punten van de startnotitie mailen.

3.

Blauwdruk nieuwe master StaVaZa
De concept blauwdruk van de nieuwe master is af. Dhr. Ravesloot en dhr. Van Trotsenburg
gaan nog een keer redigeren en na het weekend is hij af. Als de blauwdruk af is zullen zij
deze de SR opsturen zodat wij hem kunnen evalueren.
4. Evaluatie Epicurus StaVaZa
Volgende week is er een overleg met de curriculum-commissie over de evaluatie van
Epicurus. De punten die in ieder geval geëvalueerd gaan worden, zijn:
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1. Het raamplan en de inhoud van het curriculum en de mate waarin onderwerpen zijn
onderwezen;
2. Het rendement van het nieuwe curriculum ten opzichte van het oude curriculum Curius+;
3. De elementen uit de blauwdruk die te weinig terugkomen in Epicurus, zoals
responsiecolleges en kleinschalig onderwijs.
Het doel is om dit zo snel mogelijk, waarschijnlijk begin 2019, te evalueren om
verbeteringen in het curriculum aan te brengen voor het nieuwe jaar Epicurus begint. Dhr.
Linthorst gaat de evaluatie inzichtelijk maken voor de SR zodat zij erbij betrokken kunnen
worden.
Daarnaast moet de docentenpool geëvalueerd worden. Dit is echter lastig omdat studenten
niet de tijd nemen om een evaluatie in te vullen. Het is wenselijk om docenten over langere
tijd te monitoren. Zowel het OTgen als de SR gaat nadenken over manieren om dit te
bereiken en volgende vergadering komen we hierop terug onder het agendapunt
‘Docentprofessionalisering’.

5.

Evaluatie brief Dhr. Koppens
Er zijn geen specifieke actiepunten voortgekomen uit de brief van Dhr. Koppens en de
dialoog. Wel wordt er bij de evaluatie van Epicurus goed gekeken naar de punten uit de
brief.
Er is afgesproken met de studenten om in het vervolg kritiek bij de SR te uiten, zodat de SR
dit kan terugkoppelen. Er zijn twee punten in de brief van Dhr. Koppens die volgens de SR
nog aandacht verdienen: het punt over de antwoorden van zelfstudieopdrachten en het punt
over de opkomst bij Academische Vaardigheden onderwijs. Het AV onderwijs lijkt op dit
moment niet altijd als even waardevol te worden beschouwd door studenten. De leerdoelen
moeten duidelijker worden voor de studenten en de colleges moeten beter aansluiten bij de
zelfstudieopdrachten. Dhr. Linthorst wil graag dat de SR hierover meedenkt.
De jaarvertegenwoordiging weet hier vanaf en gaat dit bespreken; dit wordt via Johanna
doorgegeven aan het OTgen. Dhr. Linthorst wil graag medewerking van studenten om
bepaalde opdrachten en colleges te verbeteren. Dhr. Linthorst verzoekt de SR om aan
studenten te laten weten dat eraan gewerkt wordt.
6. Responsiecolleges
Responsiecolleges gaan niet door als er geen vragen worden ingediend. Helaas is dit vaak
het geval, wat jammer is want de responsiecolleges worden als prettig ervaren als ze wel
doorgaan. Het probleem is dat de responsiecolleges gegeven worden voordat studenten
oefenvragen hebben gemaakt en daardoor nog niet goed weten waar ze nu specifiek vragen
over hebben. Het gevolg is dat ze geen vragen indienen en het responsiecollege niet
doorgaat. De jaarvertegenwoordiging is ermee bezig en wil een andere invulling voor het
responsiecollege vinden. Dhr. Linthorst wil dat er zo snel mogelijk een plan gemaakt en
doorgevoerd wordt. Kleinschaliger onderwijs zou dit probleem ook kunnen oplossen.
Johanna gaat dit verder bespreken met de jaarvertegenwoordiging.
7. WVTTK
● Er is een brief binnengekomen over de toetsing van WDD-1. De SR moet de brief
nog bestuderen en gaat via de mail feedback geven.
8. Actielijst
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-

Dhr. Ravesloot gaat een lijst met de punten van de startnotitie mailen.
Dhr. van Trotsenburg gaat de blauwdruk van de nieuwe master sturen.
Johanna gaat met de jaarvertegenwoordiging overleggen over AV onderwijs en
responsiecollege.
- De SR gaat feedback geven op de brief over WDD-1 en dit sturen naar het OTgen.
- De SR gaat de Ethical Leadership cursus van FASPE onder de aandacht van de coraad
brengen.
- Dhr. Verheijck gaat het conceptrooster voor herkansers van Curius+ sturen.
9. Mededelingen en rondvraag
● FASPE organiseert een Ethical Leadership cursus, waarbij twee weken lang in
Berlijn wordt lesgegeven. Er komen goede sprekers en er is veel voorbereiding
vereist; je moet dan ook solliciteren voor een plek. Dit is een unieke kans voor
3ejaars coassistenten en het verzoek van dhr. Van Trotsenburg is om dit door te
geven aan de coraad.
● Dhr. Verheijck heeft een conceptrooster gemaakt voor de herkansers van
Curius+; deze volgt binnenkort.
10. Nieuwe agendapunten
Voor het volgende overleg staan in ieder geval de volgende punten op de agenda:
- Docentprofessionalisering;
- AV onderwijs;
- Responsiecolleges.
11. Einde vergadering
Liesanne sluit de vergadering om 17:55.
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