
 

Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad 
AMC, 30 januari 2019 
 
Aanwezig OTgen Prof. dr. J.H.(Jan Hindrik) Ravesloot (voorzitter), Dr. E.E.(Etienne) Verheijck, Dr. 

A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, dr. G.E.(Gabor) Linthorst, M.J. (Marjan) du Prie 

Aanwezig SR Liesanne van Veen, Sanne Evers, Maartje Serlé, Hanna Post, Johanna da Silva Voorham, 
Pepijn Bakker, Stijn Tesser 

Afwezig OTgen - 

Afwezig SR Ilse de Boer, Manon Brakenhoff, Daniëlle de Nobel 

Gast - 

Notulist Bodine Schotsman 

 

Agenda  
1. Opening 

2. Doorlopen actielijst 

3. Vaststellen notulen 

4. Mededelingen 

5. Vaststellen agenda 

6. Farmacologie toets master 

7. Evaluatie Epicurus 

8. Responsiecolleges 

9. Communicatieplan 

10. Toetsuitslagen StaVaZa 

11. WVTTK 

12. Rondvraag 

13. Nieuwe agendapunten 

14. Einde vergadering 
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1. Opening 
Liesanne opent de vergadering om 17:01 uur.  

2. Doorlopen actielijst 
- Het OTgen gaat de nieuwe versie van de blauwdruk van de master Geneeskunde 

opsturen naar de SR: het OTgen is op dit moment bezig met de blauwdruk, deze zal 
eerst worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.  

- Dhr. Linthorst gaat de cyclus voor de Epicurus evaluatie sturen naar de Studentenraad 
(SR): dhr. Linthorst heeft dit gedaan.  

3. Vaststellen notulen 
De notulen van de vergadering van 19/12/2018 zijn vastgesteld.  

4. Mededelingen  
- De overleggen tussen de CoRaad en het OTgen zijn weer opgestart. Een onderwerp dat 

hierbij onder andere naar voren kwam was het regelmatig uitvallen van onderwijs. Het 
OTgen is hiermee bezig. 

5. Vaststellen agenda 
Het agendapunt “studieadvies” is toegevoegd aan de agenda.  

6. Farmacologietoets master 
- Een aantal weken geleden is besloten de cesuur van de farmacologietoets te verhogen 

van 80% naar 85%. Hierdoor haalt een hoog percentage van de studenten deze toets 
niet. Door het hoge aantal studenten die de toets moeten herkansen ontstaat er onder 
andere een capaciteitsprobleem. 

- De farmacologietoets is onlangs geëvalueerd: hierbij is er besloten meer computers 
beschikbaar te stellen om zo het capaciteitsprobleem op te lossen. Daarnaast gaf dhr. 
Dumont aan dat wanneer studenten de toets 3 keer niet gehaald hebben zij worden 
uitgenodigd op gesprek bij Glenn Dumont.  Volgens Paul van Trotsenburg schijnt het zo 
te zijn dat veel studenten de toets niet halen omdat zij niet geleerd hebben. Wanneer je 
wel studeert, schijnt de toets goed te doen te zijn.  

- Het is onduidelijk waarom de cesuur precies is verhoogd. Dhr. Van Trotsenburg gaat dit 
navragen bij dhr. Dumont. 

7. Evaluatie Epicurus 
- De evaluatie van Epicurus zal dit kalenderjaar plaatsvinden, niet dit academisch jaar. 
- Het kan zijn dat de evaluatie uiteindelijk een heel jaar in beslag gaat nemen. Echter, in 

de tussentijd vinden ook gewoon de reguliere evaluaties plaats waarbij ook al allerlei 
aanpassingen zullen plaatsvinden.  

- Het OTgen wil het betrekken van de “average student” eigenlijk een beetje loslaten. Des 
te meer is de input van de SR erg gewenst. De SR zal zodra de evaluatie begint worden 
betrokken. 

- Gabor Linthorst geeft aan dat de focus van de evaluatie niet zal liggen op de blauwdruk. 
Hier zit namelijk een doordachte filosofie achter, daarom zal de blauwdruk ook niet snel 
worden aangepast. Het OTgen ziet eigenlijk het liefst dat studenten in de toekomst zelf 
bepalen op welke manier zij hun kennis willen vergaren.  

8. Responsiecolleges 
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- Er is een plan opgezet voor het verbeteren van de responsiecolleges in Epicurus en deze 
zou na de kerstvakantie worden ingevoerd. Echter, op dit moment is er op de volgende 
punten nog verbetering nodig:  

● De communicatie naar studenten is op dit moment onvoldoende. Er moeten 
duidelijke berichten op Canvas komen met duidelijke deadlines en het 
minimaal aantal vragen dat nodig is om een responsiecollege door te laten 
gaan. Ook moeten responsiecolleges meer gepromoot worden door docenten 
tijdens hoorcolleges. 

● Docenten zijn niet altijd op de hoogte van de nieuwe procedure. Dit komt 
doordat er nog geen mail is verstuurd naar docenten met de nieuwe 
procedure. Dhr. Linthorst gaat dit opnieuw onder de aandacht brengen bij de 
docenten via de mail voor de start van het nieuwe blok. 

- Tijdens responsiecolleges is er niet altijd evenveel interactie met de studenten en de 
vragen die worden gesteld zijn niet altijd inhoudelijk diepgaande vragen. Het is 
belangrijk dat er uiteindelijk wel vragen gesteld gaan worden die kunnen leiden tot een 
inhoudelijk goede discussie. Mogelijk kan het helpen om tijdens het responsiecollege 
gebruik te maken van tentamenvragen en stemkastjes, waardoor er vanzelf moeilijkere 
vragen zullen opkomen en daarmee de discussie meer diepgang kan krijgen.  

9. Communicatieplan 
- Enige tijd geleden heeft de SR hun communicatieplan gestuurd naar het OTgen. De 

volgende punten uit het plan zijn besproken:  
● Op dit moment is de SR bezig met het creëren van een plek op Canvas van 

waaruit studenten makkelijk vanuit 1 punt door kunnen klikken naar alle 
informatiekanalen. 

● De studentmentoren zelf zijn ook niet altijd even goed op de hoogte van alle 
informatie. De studentmentoren zullen allereerst vanuit een inhoudelijk 
perspectief worden geëvalueerd, maar dhr. Linthorst gaat dit punt wel 
meenemen.  

● Het is belangrijk dat alle informatie naast Canvas ook nog op een openbare 
plek zoals de A-Z lijst komt te staan. Dit omdat de informatie ook 
toegankelijk moet zijn voor studenten in hun wachttijd. 

● De SR is aan het nadenken over wat de meest effectieve manier is om 
studenten snel te kunnen bereiken. Voor de master is vooral de mail 
belangrijk. Daarnaast is het de vraag door hoeveel studenten de nieuwsbrief 
daadwerkelijk wordt gelezen. Het is belangrijk om hierbij de “nice to know” 
en “need to know” informatie goed te scheiden. Binnenkort zullen we hier 
duidelijkere cijfers over hebben, wanneer de SR de uitslagen van de 
Nieuwjaarsenquête binnen krijgt.  

● De SR zal opnieuw het communicatieplan naar het OTgen sturen.  
10. Toetsuitslagen StaVaZa 

- Door onderbezetting bij Team Toetsen is er een vertraging opgetreden in het 
verwerken van de toetsuitslagen. Echter, op dit moment zijn ze weer op volle sterkte en 
zullen ze de komende weken eerst bezig zijn met het wegwerken van de achterstand.  

- Een aantal studenten hebben door de lange bezwaarperiodes, pas op een laat moment 
te horen gekregen dat ze alsnog door mochten stromen naar OVV-2. Dit leidde er toe dat 
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ze de TBL-sessies uit de eerste weken hadden gemist en hiervoor een cijfer 1 kregen. Er 
zal gekeken worden of het mogelijk is om de bezwaarperiodes in te korten. Echter, 
studenten zijn op de hoogte van het feit dat dit een mogelijk risico is van het indienen 
van een bezwaarschrift om zo alsnog te kunnen instromen.  

- Het OTgen geeft aan in principe de afspraak te willen maken met de examencommissie 
dat bezwaren die binnen 3 weken zijn ingediend, ook binnen 3 weken zullen worden 
beoordeeld. 

11. Studieadvies 
Gewoonlijk geeft de opleiding studenten na het eerste semester van het eerste studiejaar 
een voorlopig studieadvies. Echter, door problemen met de cijferverwerking is dit vertraagd. 
Dit kan financiële gevolgen hebben voor studenten omdat alleen als zij zich voor 1 februari 
uitschrijven zij nog in aanmerking komen voor bepaalde regelingen.  
Het OTgen verwacht niet dat dit een probleem wordt: alle studenten die OVV-1 niet hebben 
behaald zijn al uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur. Daarnaast blijkt dat 
studenten meestal niet stoppen met de studie Geneeskunde vanwege het niet behalen van 
de eerste paar tentamens, maar wel op basis van hun ervaringen bij de zorgstages.  

12. WVTTK 
Er is niks ter tafel gekomen.  

13. Actielijst 
- Dhr. Van Trotsenburg gaat navragen bij dhr. Dumont waarom de cesuur precies is 

verhoogd. 
- Dhr. Linthorst gaat de nieuwe procedure van de responsiecolleges mailen naar de 

docenten en studenten.  
- De SR gaat opnieuw het communicatieplan sturen naar het OTgen. 
- Het OTgen gaat het communicatieplan lezen. 

14. Rondvraag 
- Kwaliteitsgelden: de SR is op dit moment bezig met het schrijven van een adviesbrief.  

15. Nieuwe agendapunten 
Het agendapunt “kwaliteitsgelden” is aangedragen voor de volgende vergadering. 

16. Einde vergadering 
Liesanne sluit de vergadering om 17:54 uur. 
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