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Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

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

studentenraad.nl/amc 

Notulen vergadering SR-OTgen AMC, 15 februari 2017 
 

Aanwezig OTgen Prof. dr. J.H.(Jan Hindrik) Ravesloot, dr. A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, dr. G.E.(Gabor) 
Linthorst,  Y.J.(Yvonne) Lunes, Y.(Yosta) Vegting, I.(Ilse) Blomberg, C.B.B.M.(Caroline) 
Heuschen, Dr. E.E.(Etienne) Verheijck 

Aanwezig SR Diederick Jan van Doorn(voorzitter), Anne Wermelink, Demi Dorrepaal, Marieke Kap, 
Marit Schonewille, Mike Keizer, Brenda Fokkink en Max de Vries. 

Afwezig OTgen - 
Afwezig SR Ilse Griffioen, Manoek Spitzers 

Gast -  

Notulist Merijn Kuit 
 

Agenda 
1. Opening 

2. Vaststellen notulen  

3. Vaststellen agenda 

4. OVV-1 Herkansing 

5. Academische vaardigheden 

6. SPSS cursus 

7. Farmacologie 

8. WVTTK 

9. Mededelingen & rondvraag 

10. Nieuwe agendapunten 

11. Einde vergadering  

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 17:05. 

2. Vaststellen notulen 

De notulen van 21 december 2016 zijn vastgesteld.  

3. Vaststellen agenda 

De agenda is onveranderd vastgesteld.  

4. OVV-1 Herkansing 

De OER voor Epicurus wordt momenteel opgesteld en moet worden goedgekeurd door de 

verschillende gremia. De SR zou graag zien dat de herkansing van het eerste blok in alle jaren 

plaats zal vinden in de kerstvakantie. Zij dragen daarvoor de volgende argumenten aan:  

- 75% van de studenten heeft  de herkansing het liefst in de kerst. 
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- Het rapport studiesucces op basis waarvan het opleidingsteam geneeskunde(OTgen) de 

herkansing graag naar de zomervakantie zou willen verplaatsen vertelt dat het rendement 

van de eerste kans wordt verlaagd wanneer de herkansing op een gunstig moment plaats 

vindt. 80% van de Epicurus studenten heeft het eerste blok bij de eerste kans behaald dit 

jaar. Dit is een hoog percentage, waarvan de SR niet verwacht dat het hoger wordt wanneer 

de herkansing wordt verplaatst naar de zomer.   

In respons hierop heeft het OTgen aangedragen dat de kerstvakantie juist een ongunstig 

moment is voor de student. Jan Hindrik zou graag alleen het eerst blok van het eerste jaar in de 

kerstvakantie willen laten herkansen. Studenten hebben dan de kans om te wennen aan een 

nieuwe manier van leren. Wanneer studenten moeten herkansen bemerken zij direct waarom 
dit voor hen ongunstig is.  

De studentenraad(SR) heeft aangedragen dat wanneer de periode tussen eerste kans en 

herkansing vergroot wordt, het rendement in de herkansing daalt. Daarnaast denkt de SR dat de 

consistentie van de opleiding in het gedrang komt wanneer in het eerste studiejaar de 
herkansing in de kerstvakantie plaats vindt en in het tweede jaar niet meer.  

Het OTgen denkt dat druk op de studenten brengen door de herkansing in de zomer te laten 

plaatsvinden voordelig is. De herkansing laten plaatsvinden op een ongunstig moment werkt 

zeer goed. De formule die in Epicurus is gevonden om studenten te motiveren lijkt goed te 

werken. Het OTgen heeft de SR verzocht om de herkansing komend jaar in de zomer te laten 

plaatsvinden. Als hierbij een catastrofe plaats vindt, dan geeft het OTgen de toezegging dit te 

zullen terugdraaien. Daarnaast heeft het OTgen toegezegd de OVV-1 herkansing in de kerst te 

laten plaatsvinden.  

5. Academische vaardigheden 

De SR is tevreden dat het academische vaardigheden plan terug te zien is in het curriculum. De 

SR heeft in december opmerkingen en vragen gestuurd naar het OTgen om te beantwoorden en 

hierop nog geen antwoord gekregen. De belangrijkste vraag hiervan was hoe het binnen de OER 

zal gaan passen.  

Het OTgen heeft aangegeven dat de NSE enquête duidelijk was, 30% van de studenten geeft de 

opleiding op gebied van academische vaardigheden een onvoldoende. Daarom moeten 

maatregelen plaatsvinden waardoor de studente de opleiding beter zal beoordelen. De 

componenten van academische vaardigheden die er al waren moeten expliciet worden gemaakt. 

Met het plan dat er nu ligt, lukt dit zonder af te wijken van de OER. De volgende wijzigingen zijn 

onder andere doorgevoerd binnen Curius+:  

- Aan het JuCo verslag is een AV-component toegevoegd. Studenten die slecht scoren op de 
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AV-component van het verslag worden door een tweede beoordelaar bekeken. Daarna 

wordt gerichte feedback op schrijfstijl en inhoud gegeven. De studenten van de eerste groep 

die een aangepaste opdracht kregen waren hier zeer over te spreken.  

- Bestaande onderdelen binnen het KKLO, het V-onderwijs en blok 2.3 en 2.4 zijn aangepast en 

aangevuld.  

Ilse Blomberg heeft gevraagd of het OTgen er extra op kan letten dat de wijzigingen mogelijk 

blijven binnen de OER. Dit verzoek naar aanleiding van een incident over de bachelorthesis, 

waarbij de coördinator een werkgroep verplicht gesteld heeft. Echter, deze verplichte werkgroep 

paste niet binnen de OER en deze wijziging werd daarom direct ongedaan gemaakt. Het OTgen 

zal er op letten dat een dergelijk incident niet opnieuw plaatsvindt.  

Overige specifieke vragen zal de SR nogmaals naar het OTgen mailen. Daarnaast houdt het 
OTgen zich aanbevolen voor suggesties.  

6. SPSS cursus 

Er is een SPSS cursus beschikbaar voor alle studenten die de wetenschappelijke stage doen, 

gedurende vier weken na indienen van de onderzoeksopzet. De SR wil proberen deze periode te 

verlengen en de cursus beschikbaar te maken voor alle studenten. Echter, de SR weet niet waar 

ze terecht moeten, omdat het bedrijf dat de cursus aanbiedt, CRU, dit niet kan regelen. Het CRU 

zegt dat het probleem bij te weinig gelden ligt. Het OTgen en Jurgen Seppen(coördinator 

wetenschappelijke stage) zouden beiden graag de cursus beschikbaar zien worden voor alle 

studenten.  

Etienne zal proberen buiten CRU om een cursus te regelen via de studie psychiatrie. De SPSS 

cursus is namelijk geen unieke cursus.   

De SR zal daarnaast proberen het CRU te overtuigen de beschikbaarheid breder te trekken.  

7. Farmacologie 

Het agendapunt farmacologie is tweeledig, namelijk voor de bachelor en de master.  

- De jaarvertegenwoordigingen van de bachelor jaar 2 en 3 hebben gesteld dat de verhouding 

tussen studiepunten en studiestof niet juist is. Met het vak kan 1 studiepunt behaald 

worden, dit is gelijk aan 28 uur. De studietijd voor farmacologie is volgens hen 44 uur. Het 

OTgen heeft als antwoord hierop aangedragen dat de studiestof voor het blok gedeeltelijk 

ook farmacologie is. Daarom zal de verhouding studiestof studiepunt niet 1 op 1 zijn. Het zou 

geen verschil maken om studiestof over te hellen naar de blokthema’s, aangezien de 

hoeveelheid studiestof constant blijft. De SR zal dit communiceren naar de 

jaarvertegenwoordigingen.  

- Er zal een farmacologietoets worden ingesteld in de master. Hiervan zou een pilot komen 

per maart. Dit is echter niet haalbaar gebleken. De vragen zijn al beschikbaar, echter ze 
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moeten nog in test vision gezet worden. Uiterlijk maart zal de toetslogistiek bekend gemaakt 

worden. Vanaf mei zal er een pilot gaan lopen. Vanaf september zal de toets mee gaan 

tellen. Het leren van de toets zal ongeveer 2 dagen gaan kosten, aan de hand van een 

syllabus en youtube filmpjes.  

8. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

9. Mededelingen en rondvraag 

- Vanuit de UvA is een stuurgroep ingesteld onder leiding van Peter van 

Baalen(onderwijsdirecteur FEB) en Etienne om onderwijsinnovatie(voorheen blended 

learning) op de kaart te zetten. Er is per faculteit geld vrijgemaakt om dit type onderwijs in 

de huidige gang van zaken te implementeren. Daarnaast is een verzoek gedaan aan de 

decanen van de faculteiten om iemand aan te wijzen die een schets maakt van hoe het 

onderwijs bij hen geïnnoveerd kan worden. De aangewezen personen zullen uitgenodigd 

worden voor stuurgroep momenten ter ondersteuning. Daarnaast is een site opgezet waar 

faculteiten het onderwerp onderling kunnen bespreken.  

- Het tentamen van blok 2.2 is behalve in het IWO in collegezalen gemaakt, omdat er meer 

animo was voor de tentamens dan verwacht. Daarom zal ingeschat worden hoe groot de 

groep herkansers van blok 2.3 en 2.4 is, zodat er genoeg plekken in de tentamenzalen 

worden gereserveerd. Voor de bloktentamens van jaar 3 studiejaar 17-18 zullen permanent 

500 plekken per blok gereserveerd worden.  

- Er is gebleken dat 50% van de honours bachelor studenten afvalt bij een onderzoek voor en 

door honours studenten. Etienne heeft aangegeven dit schokkend te vinden.  

- De SR heeft gevraagd wat er gebeurt met de studenten die blok 1.1 en 1.2 niet gehaald 

hebben bij de laatste herkansing. Het OTgen heeft aangegeven dat voor deze studenten 

nogmaals een bloktentamen georganiseerd moet worden. Naar studenten die het tentamen 

dan nog niet gehaald hebben zal persoonlijk gekeken worden naar een remedieerplan. Na 

verloop van tijd zullen de overgebleven studenten echter moeten doorstuderen binnen 

Epicurus. Wanneer de kansen opraken is niet duidelijk. Dit probleem i s ook aanwezig bij het 

keuze-onderwijs. Hier zijn te weinig plekken om alle studenten die het nog moeten inhalen 

te voorzien. 

- Het WDD-1 slagingspercentage zonder revisie van de vragen is rond de 75%. Tussen cohort 1 

en cohort 2, waarvan cohort 1 een maand lang stage had midden in het blok, is geen verschil 

in slagingspercentage gebleken. De studenten hebben het gat in het blok wel als vervelend 

ervaren en voelden zich benadeeld.   

10. Nieuwe agendapunten 

Nieuwe agendapunten zullen mettertijd worden aangedragen.  
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11. Einde vergadering 
Diederick sluit de vergadering om 18:04.  

To Do:  

OTgen:  

- Etienne: buiten CRU om proberen een cursus SPSS regelen  

- Logistiek omtrent de farmacologie toets in de master regelen.  

- Voldoende tentamenplekken regelen voor de groep herkansers van blok 2.2 en 2.3.   

 

SR:  

- Proberen CRU te overtuigen beschikbaarheid breder te trekken  

- doorgeven aan jaarvertegenwoordigingen dat met de studiepunten van farmacologie niks gedaan kan 

worden  
 


