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Notulen vergadering SR-OTgen, 28 september 2016
Aanwezig OTgen
Aanwezig SR
Afwezig OTgen
Afwezig SR
Gast
Notulist

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
Anne Wermelink, Demi Dorrepaal, Diederick Jan van Doorn, Manoek Spitzers, Marieke
Kap, Marit Schonewille, Mike Keizer, Brenda Fokkink en Max de Vries.
Dr. E.E. Verheijck
Ilse Griffioen
Merijn Kuit

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

Opening
Vaststellen agenda
Voorstel ronde
Ongevraagd advies EPIC-computers
Openingstijden medische bieb
Docentprofessionalisering – ICT
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

1. Opening
Jan Hindrik opent de vergadering om 17:05.
2. Vaststellen agenda
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Voorstelronde
De leden van het Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) en de Studentenraad(SR) hebben zich
voorgesteld.
4. Ongevraagd advies EPIC-computers
De SR heeft geconstateerd dat er meer computers op de afdelingen nodig zijn voor
coassistenten. Op dit moment kan niet altijd probleemloos met EPIC gewerkt worden. Het OTgen
is het hiermee eens, maar de grootte van het tekort moet duidelijk in beeld gebracht worden.
Per afdeling moet bepaald worden hoe groot de tekorten zijn. De SR zal op een rij zetten welke
afdelingen structureel te weinig computers hebben. Paul verwacht dat het reëel is dat er enkele
computers per afdeling gekocht zullen worden. Het OTgen gaat hiermee aan de slag zodra de
inventarisatie van het aantal computers door de SR is afgerond.
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5. Openingstijden Medische Bibliotheek
In de tentamenweek van Curius+ is de Medische Bibliotheek altijd langer open, tot 21:00. In het
nieuwe curriculum, Epicurus, wordt halverwege het blok een tussentoets afgenomen. Als daar
vraag naar is, moet ook rondom deze tussentoets de Medische Bibliotheek langer open zijn, stelt
de SR. Het OTgen is het hiermee eens. Om vast te stellen of hier vraag naar is, wordt momenteel
een pilot gedaan met verruimde openingstijden. De getallen hiervan zijn nog niet bekend. De
pilot is aangekondigd tijdens een collegepraatje, via facebook en blackboard.
Het OTgen heeft aangekondigd te willen werken aan de gastvrijheid van het AMC. In de
komende jaren zullen meer ruimtes worden gemaakt waar interactie, eten en leren voor
studenten mogelijk zijn. Daar valt de verruiming van de openingstijden van de Medische
Bibliotheek ook onder.
6. Docentprofessionalisering – ICT
De SR vindt dat in de collegezaal te veel tijd wordt besteed aan het in orde krijgen van de ICT,
zoals de zaal verlichting, de microfoons en de PowerPoint. Niet alle docenten hoeven hier een
expert in te zijn, maar het kost onnodig tijd, tot wel 10 minuten. Op dit moment zijn er
geschreven instructies aanwezig in alle collegezalen, waar docenten gebruik van kunnen maken.
Deze geschreven instructies zijn onvoldoende gebleken. Daarom heeft de SR als oplossing
aangedragen een ICT-cursus aan te bieden aan zowel docenten als aan de
jaarvertegenwoordigingen(JVT’en). Deze ICT-cursus kan eventueel samengevoegd worden met
de training in de nieuwe digitale leeromgeving(DLO). De meest ideale oplossing in de optiek van
de SR is het opnemen van een ICT-cursus in de basiskwalificatie onderwijs(BKO).
-

-

-

-

Jan Hindrik is het eens met de observatie. Het opnemen van een cursus in de BKO is slecht
realiseerbaar, omdat dit een vastgesteld pakket eisen is waar geen AMC-specificiteit in
meespeelt. Het kan wel opgenomen worden in het docent lab, dit is een cursus voor
docenten in het AMC. Het onderwijzen van de JVT hierin is op zich een goed idee, maar het is
discutabel of hier studenten voor ingezet moeten worden.
Paul stelt dat de verantwoordelijkheid voor docenten bij de coördinatoren ligt. Zij moeten de
docenten vertellen 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn, zodat bij problemen de tijd er is
om deze op te lossen. Aan het begin van het blok kan daarnaast een voorlichting gegeven
worden om de kennis van de ICT op te frissen.
Het OTgen heeft verteld dat de nieuwe DLO aan het eind van dit jaar gekozen wordt.
Waarschijnlijk zal een cursus hierover dus pas aan het eind van het academisch jaar plaats
gaan vinden. Het combineren van de cursus ICT en de cursus DLO is dus niet wenselijk.
De ICT-vaardigheid moet in de docentevaluatie worden opgenomen.

De verantwoordelijkheid over docenten ligt bij de coördinatoren. Zij zullen hier dus een rol in
moeten spelen. Jan Hindrik heeft voorgesteld om docenten op persoonlijk niveau te benaderen
naar aanzien van docentevaluaties en hieraan consequenties te verbinden. Donderdag 6 oktober
zal Diederick deze kwestie bespreken op het coördinatoren overleg.

7. WVTTK
-

De notulen van het overleg van juni moeten nog goedgekeurd worden. Dit zal volgende SROTgen vergadering gebeuren.
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-

Het OTgen heeft het A3 vastgesteld. Dit is een bestuurlijk instrument waarin de thema’s van
het jaar vastgelegd worden. Hierin staan 4 belangrijke thema’s centraal:
o Het invoeren van Epicurus; er moet geëvalueerd worden of jaar 1 goed is verlopen
en de studiewijzers voor jaar 2 moeten af zijn.
o De heraccreditatie van de opleiding; hierin worden 3 opleidingen beoordeeld, de
bachelor Curius+ en Epicurus en de master Curius+.
o Toetsing in de coschappen; het doel is om zichtbare veranderingen door te voeren
voor maart 2017. Hiervoor moet een plan van aanpak worden gemaakt.
o Academische vaardigheden; er is niet goed gescoord op de NSE-enquête op dit
gebied. In Epicurus zijn academische vaardigheden aanwezig in het curriculum. Dit
moet in Curius+ ook toegevoegd worden.
8. Mededelingen en rondvraag
- Ilse Blomberg vertelde dat de SR ’15-’16 als speerpunt met betrekking tot de begroting heeft
gesteld dat er geïnvesteerd moet worden in academische vaardigheden. Hiervoor is budget
vrij gemaakt, dit wordt echter niet teruggezien in de opleiding. De tutorgroepen voor de
thesis zijn uitgevallen en aan de werkgroep English writing voor de thesis kan maar een
beperkte groep studenten deelnemen. Dit is onderwijs dat nodig is op korte termijn.
Hiervoor zijn de volgende oplossingen aangedragen:
o Jan Hindrik stelt voor om hier promovendi voor in te zetten. Er is een groot cohort
promovendi in het AMC aanwezig die eventueel les zouden kunnen geven. De SR zal
met Aprove, de vereniging voor promovendi in het AMC, de mogelijkheden
inventariseren, de promovendi vereniging van het AMC. Ook Paul en Gabor willen
hier graag aan bijdragen.
- Het onderwijs in academische vaardigheden binnen Curius+ is helaas minimaal. Hierin moet
zo snel mogelijk verandering worden gebracht.
o Jan Hindrik zou graag een Kleinschalig klinisch lijn onderwijs(KKLO) bijeenkomst en
een V-onderwijs aan academische vaardigheden wijden. Hierover wordt al gepraat
met de coördinatoren.
o Marieke gaat overleggen met de ontwikkelaars van het Epicurus onderwijs, in de
hoop dat er onderdelen van het Epicurus onderwijs academische vorming kunnen
worden overgeheveld.
- Gabor heeft verteld dat hij samen met een groep studenten deel heeft genomen aan de
Zuiderzeeklassieker. Daarnaast heeft hij de SR gevraagd om na te denken over andere
evenementen waar hij aan mee zou kunnen doen en studenten bij zou kunnen begeleiden.
Een voorbeeld van een evenement dat hierbij aangedragen werd, is de Rosalind Franklin
contest.
- Jan Hindrik heeft verteld over de verschillende prijzen die worden uitgereikt aan studenten
binnen het AMC.
9. Nieuwe agendapunten
Nieuwe agendapunten zullen per email worden overlegd.
10. Einde vergadering
Jan Hindrik heeft de vergadering om 17:56 gesloten.
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