
 

Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad 
AMC, 15-10-2019 
 
Aanwezig OTgen Prof. dr. J.H.(Jan Hindrik) Ravesloot, Dr. A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, dr. G.E.(Gabor) 

Linthorst, M. Serlé, A. Broekhuizen 

Aanwezig SR Daniëlle de Nobel (voorzitter), Larissa Heideman, Marlinde van Eijk, Soufyan 
Maazouzi, Esmee van Vliet, Tamanna Colijn, Thomas Fleischmann, Isaac Acheampong, 
Stan Driessen, Mitch van Dijk 

Afwezig OTgen M.J. (Marjan) du Prie, U. (Ulla) Remer, M. (Monique) Greve. 

Afwezig SR - 

Gast - 

Notulist Neeltje Rosenberg 

 

Agenda 

1. Opening Om 17.00 uur  

2. 2 min Doorlopen actielijst  
3. 2 min Vaststellen notulen 

4. 5 min Mededelingen  
5. 1 min Vaststellen agenda  
6. 15 min Beleid recidiverende zij-instromers  

7. 10 min Raadsambassadeurs 

8. 10 min Vakantieweek 

9. 5 min Nieuwe master StaVaZa 

10. 1 min WVTTK  
11. 5 min Rondvraag  
12. 2 min Nieuwe agendapunten 

13. 2 min Nieuwe actielijst 

14. Einde vergadering  
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1. Opening 
Daniëlle opent de vergadering om 17:00 uur.  

2. Doorlopen actielijst 
- De SR mailt Mirjam de Haart en Monique Greve voor de cijfers over dubbelloop en leegloop: 

deze cijfers heeft de SR inmiddels ontvangen. 
- Het OTgen gaat zorgen dat de factsheet nieuwe master op de AZ-lijst geplaatst wordt en er 

een bericht op Canvas komt: gedaan. 
- Dhr. Linthorst gaat kijken naar de volgordelijkheid van AV/KWM: gedaan. 

- Het OTgen zal een document maken waarin specifiek toegelicht wordt wat de taken zijn 
binnen het OTgen: dit is besproken maar moet nog uitgewerkt worden. 

3. Vaststellen notulen 
De notulen van de vergadering van 03-07-2019 en 26-08-2019 zijn vastgesteld.  

4. Mededelingen  
- In november gaat de SR weer aan de slag met de Sinterklaas enquête. Mocht het OTgen nog 

punten hebben voor de enquête, kunnen zij deze bij de SR aandragen. 
5. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld.  
6. Beleid recidiverende zij-instromers  

Eind augustus is de Studentenraad door dhr. Ravesloot om advies gevraagd met betrekking 

tot de zij-instromers, die na de herkansingsmogelijkheid nog blokken open hadden staan. 

Deze adviesvraag bestond uit twee onderdelen, namelijk of de recidiverende zij-instromers 

verplicht waren tot het volgen van onderwijs en, indien dit niet het geval was, welke 

normering dan toegepast zou moeten worden. Naar aanleiding van voorgaande heeft de 

studentenraad op 3 oktober een adviesbrief naar professor Ravesloot gestuurd, waarin zij 

naast het geven van advies, ook heeft gevraagd om een structurele oplossing voor deze 

aparte groep studenten. 

Wat is de stand van zaken? 

Indien zij-instromers een blok in de zomer missen of moeten herkansen, is het voor 

sommige zij-instromers vervelend om een jaar op de herkansingen te wachten als zij al het 

verplichte onderwijs moeten volgen. Indien dit niet hoeft, is de vraag hoe het cijfer 

samengesteld moet worden. Verschillende organen denken hier anders over: 

- De opleidingscommissie wil het onderwijs niet verplichten en het eindcijfer baseren 

op deeltoets en eindtoets; 

- De onderwijsorganisatie wil een zomerherkansing zonder verplicht volgen van 

onderwijs; 

- Het CEBE wil dat deze studenten het volledige blok opnieuw volgen. 
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Dit loopt zover uiteen dat er nu geen beslissing over gemaakt kan worden. Dhr. Ravesloot 

zou graag een apart moment inplannen om met de (voorzitters van) desbetreffende organen 

bijeen te komen en te praten over een wenselijke oplossing.  

Dhr. Ravesloot gaat hier een plenaire bijeenkomst voor plannen. 

7. Raadsambassadeurs 

De afgelopen vergaderingen heeft de SR besloten om dit jaar meer aandacht te geven aan 

mond-tot-mond promotie. We willen dit onder andere bereiken door het eerder besproken 

plan van Raadsambassadeurs uit te voeren. Een plan van aanpak hebben we nog niet, maar 

voorgaande vergaderingen hebben we wel gebrainstormd over de beste manieren om 

studenten te bereiken. Ons doel is om een pilot op te starten met PO mentoren die voor ons 

de informatie verstrekken die we aan ze aanleveren. 

Het doel van dit plan is om studenten beter te informeren over de Studentenraad maar 

gelijktijdig ook meer te betrekken. Dit kan er ook toe leiden dat meer mensen zullen 

solliciteren voor een raadsjaar.  

Overwegingen over de uitvoering waren de privacy van de student en het gevaar van teveel 

informatie. Dit hopen we te ondervangen door studenten vooraf te vragen op welke manier 

zij geïnformeerd willen worden. Dit kan Whatsapp zijn, maar ook andere kanalen. De SR 

vraagt zich af hoe het OTgen hierover denkt. 

PO mentoren zijn ouderejaars studenten, stafleden en wetenschappelijk personeel. Een taak 

als raadsambassadeur past niet bij de functie van het mentorschap, vindt het OTgen. Het 

OTgen heeft haar twijfels bij het inzetten van PO mentoren. Ook is er al een 

jaarvertegenwoordiging voor dit soort zaken. De plasmaschermen delen ook veel informatie, 

echter blijkt dat studenten dit toch onvoldoende zien. De SR zoekt een manier om 

structureel alle studenten te bereiken. Aan de andere kant speelt de vraag of studenten wel 

de bereidheid hebben om deze informatie te krijgen. Misschien kunnen we de 

informatievoorziening vanuit de jaarvertegenwoordigingen beter gaan gebruiken.  

Een ander idee is om via de PO mentoren te peilen of er mensen in een groepje 

geïnteresseerd zijn om raadsambassadeur te worden. We zouden bij een aantal PO 

mentoren kunnen peilen hoe zij hier tegenover staan. We kunnen ook binnen de TBL 

groepen inventariseren of iemand raadsambassadeur zou willen worden. Ook kunnen we 

proberen of de jaarvertegenwoordiging of de SR voor/na een college een praatje kan houden 

om studenten te updaten. Het moet voor studenten wel duidelijk zijn bij welk orgaan ze met 

welke problemen terecht kunnen. De SR staat ook open voor gesprekken met PO mentoren 

om onderwijsproblemen die zij vanuit de studenten opmerken te horen.  

De SR gaat verder aan de slag met bovengenoemde ideeën. 
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8. Vakantieweek 

Vanuit het centrale bestuur van de Uva (CvB)  is besloten dat er voor alle faculteiten een 

tentamenvrije week komt, waarin de studenten vrij zijn van onderwijsactiviteiten. Deze 

week mag niet worden gevolgd door deadlines of toetsen. Hij zal vallen in de meivakantie. 

De gedachtegang achter het invoeren van een dergelijke vrije week is het bevorderen van 

mental health onder de studenten. Voor de master is al definitief besloten dat er geen extra 

vakantieweek komt, echter de stand van zaken omtrent de bachelor is nu nog onduidelijk. 

Graag willen wij dus weten van het OTgen hoe zij hierover denkt met betrekking tot de 

bachelor.  

 

De vakantieweek is door de UvA opgelegd en het OTgen zal deze week dus ook in de 

bachelor gaan implementeren. In de master gaat dit niet lukken. 

Het opnieuw rangschikken van bestaand onderwijs wordt lastig, maar het OTgen ziet de 

noodzaak in van deze extra vakantieweek. Volgend studiejaar wordt dit voor het eerst 

ingevoerd. De week is dynamisch en verschuift, wat de planning in het blok bemoeilijkt. Het 

onderwijs wat in de vakantieweek valt, zal verschoven moeten worden. Hier gaat het OTgen 

na de jaarwisseling mee aan de slag. 

 

9. Nieuwe master StaVaZa 

De afgelopen weken is dit een veelbesproken onderwerp geweest binnen het OTgen en de 

SR. Dhr. van Trotsenburg gaat morgen met de stuurgroep in gesprek. Hij zal de inhoud van 

de brief dan ook meenemen tijdens het gesprek met de stuurgroep. 

 

10. WVTTK 
Er is niks ter tafel gekomen.  

11. Actielijst 
- Het OTgen gaat een afspraak plannen met alle betrokken partijen rondom het beleid 

recidiverende zij-instromers.  
- Het OTgen zal een document maken waarin specifiek toegelicht wordt wat de taken zijn 

binnen het OTgen. 
- De SR gaat het idee van raadsambassadeurs verder uitwerken. 
12. Mededelingen en rondvraag 

Er zijn geen mededelingen. 
13. Nieuwe agendapunten 
- Raadsambassadeurs 
- Nieuwe master 
- Recidiverende zij-instromers 
14. Einde vergadering 

Daniëlle sluit de vergadering om 17:40 uur. 
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