Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 08-05-2019
Aanwezig OTgen

Prof. dr. J.H.(Jan Hindrik) Ravesloot, Dr. A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, I.J.A. (Ilse)
Wissink, dr. E.E.(Etienne) Verheijck

Aanwezig SR

Liesanne van Veen, Maartje Serlé, Hanna Post, Johanna da Silva Voorham, Pepijn
Bakker, Stijn Tesser, Ilse de Boer

Afwezig OTgen

H. Bouhaddou (Hicham), dr. G.E.(Gabor) Linthorst, M.J. (Marjan) du Prie

Afwezig SR

Manon Brakenhoff, Sanne Evers, Daniëlle de Nobel

Gast

-

Notulist

Neeltje Rosenberg

Agenda
1.  Opening
2.

Doorlopen actielijst

3.

Vaststellen notulen

4.

Mededelingen

5.

Vaststellen agenda

6.

Zaken rondom de nieuwe master

7.

Ingangseis Bachelorthesis (KWM)

8.

Recidivisten

9.

Communicatie Epicurus

Om 17.00 uur

10. Toetsuitslagen StaVaZa
11. Kwaliteitsafspraken StaVaZa
12. WVTTK
13. Rondvraag
14. Nieuwe agendapunten
15.  Einde vergadering
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1. Opening
Liesanne opent de vergadering om 17:00 uur..
2. Doorlopen actielijst
- Het OTgen heeft het communicatieplan gelezen.
- Stijn heeft de samenvatting van de enquête onder recidivisten opgestuurd.
- De SR heeft het verslag van de Nieuwjaars enquête nog niet opgestuurd; hier moet Liesanne
nog de laatste hand aan leggen.
- Het OTgen heeft de studenten nog niet op de hoogte gesteld van het nieuwe plan voor
responsiecolleges.
- De SR heeft de cijfers rondom de werkdruk, zoals deze uit de enquête naar voren zijn
gekomen, nog niet vergeleken met de landelijke cijfers.
- Liesanne heeft mevr. Du Prie gemaild voor een afspraak over de wetenschappelijke stage.
3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 10-04-2019 zijn vastgesteld.
4. Mededelingen
- Drie weken geleden is Monique Greve aangesteld als rechterhand van dhr. Van Trotsenburg.
Zij heeft het met dhr. Van Trotsenburg over de communicatie gehad. Samen gaan ze met
mevr. Bary aan de slag om de communicatie te verbeteren.
- Drie weken geleden heeft de Raad van Bestuur (RvB) de blauwdruk van de nieuwe master
vastgesteld.
- 07-05-2019 heeft de SR met dhr. Romijn, mevr. Peerdeman en dhr. De Vos en dhr. Kok
gesproken; mogelijk worden er zaken dubbel aan het OTgen gecommuniceerd (van hen en
vanuit de SR).
5. Vaststellen agenda
Het punt ‘zij-instroom’ is toegevoegd aan de agenda.
6. Zaken rondom de nieuwe master
Drie weken geleden is de blauwdruk goedgekeurd door de RvB. De onderwijsadministratie
en studenten maken zich zorgen over het invoeren van de nieuwe master. De volgende
dingen spelen:
-

Een aantal derdejaars studenten heeft ons laten weten dat veel studenten niet in de nieuwe
master willen beginnen, omdat ze niet opnieuw ‘proefkonijn’ willen zijn. Ze zijn bang dat ze
net zoals hun drie jaar Epicurus constant tegen kinderziektes aanlopen. Er heerst dus het
gevoel dat iedereen zich na afstuderen zo snel mogelijk wil inschrijven, zodat ze nog net
voor de nieuwe master kunnen starten. Problemen die dit met zich meebrengt zijn:
-

Er zullen heel veel mensen zich tegelijkertijd inschrijven voor de master. Dit zal
leiden tot veel administratieve druk;

-

Begin aankomende zomer moeten de pakketten voor de nieuwe master er zijn, want
naar schatting worden die in augustus/september al weggegeven. De
onderwijsadministratie heeft hier nog geen opdracht toe gekregen of informatie
ontvangen.

Andere dingen die spelen zijn:
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-

Derdejaars (en misschien andere Epicurus) studenten hebben een verkeerde perceptie van
de nieuwe master. Zij denken dat ze direct beginnen met interne geneeskunde, zonder
voorafgaand onderwijs of ander coschap. Verder kijken ze ook erg op tegen het digitale
beoordelingssysteem.

-

De Studentenraad vraagt zich af wanneer de nieuwe werkgroepen voor de nieuwe master
worden gevormd.
Dhr. Van Trotsenburg heeft al eerder een bachelor voorlichting gegeven waarin een aantal
zaken is besproken. Hij wil benadrukken dat de veranderingen in de nieuwe master
voortvloeien uit kritiek op het oude curriculum. De leerlijnen sluiten aan op onderwerpen
die belicht moeten worden. Met Scorion zou je de groei van een student goed moeten
kunnen monitoren. De inhoud van de master verandert eigenlijk niet; de kliniek is nog
steeds hetzelfde en het belangrijkste van de master. Dhr. van Trotsenburg vraagt zich af
waar de angst vandaan komt. Eind mei/begin juni zal dhr. Van Trotsenburg graag nog een
keer een voorlichting geven aan de derdejaars studenten. Hij gaat daarbij in op de
problemen die de derdejaars voorzien en de angsten die hierboven aan bod zijn gekomen.
Het onderwijs gaat moderner geëvalueerd worden met een app die nu ontwikkeld wordt;
daardoor kan er tijdig bijgestuurd worden als uit de evaluaties blijkt dat iets niet goed loopt.
De informatie over de nieuwe master is nu niet te vinden op Canvas; dit gaat het OTgen erop
zetten. Ook de blauwdruk kan gepubliceerd worden. Ook gaat het OTgen een factsheet
maken. Deze kan ook toegevoegd worden aan de AZ lijst. Aniek oppert nog om een
blokkenschema te maken om het een en ander te verduidelijken.
Er is een stuurgroep samengesteld om een inschatting te maken van het extra werk om de
nieuwe pakketten te maken de komende twee maanden. Sommige afdelingen zullen een
dubbele lading coassistenten krijgen of juist een periode met leegstand; hierover is het
OTgen in gesprek met de betreffende ziekenhuizen. Er worden waarschijnlijk meer
coassistenten geplaatst om zo de doorstroming te verbeteren. De SR wil graag op de hoogte
worden gehouden van de actuele status van de wachttijd en inschrijvingen. Ook gaat het
OTgen communiceren naar studenten via de mail hoe het staat met de wachttijd en andere
updates over de master. Aniek stuurt de blauwdruk van de nieuwe master naar de SR.

7. Ingangseis bachelorthesis (KWM)
Door de problemen bij Team Toetsen laten de tentamencijfers nog even op zich wachten.
Afgelopen week is CMI-2 bekend gemaakt; dit tentamen vond begin februari plaats en kostte
dus 3 maanden om na te kijken. Voor jaar 2 moeten er nu nog 4 tentamens (eerste uit maart)
worden nagekeken. De zomervakantie is al over 2 maanden wat betekent dat de
herkansingen ook naderen. Studenten komen pas laat te weten of zij moeten herkansen of
niet. Los van het feit dat dit erg vervelend is voor studenten, is er voor KWM een extra
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probleem. Het halen van dit laatste blok is namelijk een vereiste voor het beginnen aan de
bachelorthesis. Daarbij moeten de 2de jaars voor de zomervakantie hun onderwerp en
begeleiders inleveren en afspraken hebben gemaakt voor september/oktober. Problemen
bij deze situatie zijn:
-

Op dit moment zijn er studenten die onderzoekers moeten benaderen voor het begeleiden
van hun bachelorthesis, terwijl zij niet zeker weten of ze KWM hebben gehaald en dus aan
de bachelorthesis kunnen beginnen. Bij hen spelen vragen: moet ik nu alvast een begeleider
regelen of wachten op de uitslag? Wat doe ik als ik een begeleider heb, maar later blijkt dat
ik KWM niet heb gehaald? Antwoorden op deze en eventuele andere vragen moeten
gecommuniceerd worden.

-

De herkansing van KWM is ingepland als een van de laatste deze zomer. Gezien de
structurele problemen in de organisatie vrezen wij dat ook deze uitslag verlaat zal zijn. Wat
gebeurt er dan met studenten die aan hun bachelorthesis willen beginnen? Kan voor hen de
ingangseis dan bij wijze van uitzondering worden opgeschort? Ook hierover moet tijdig
worden gecommuniceerd.
Het slagingspercentage van KWM was hoog afgelopen jaren; het zal dus dit jaar
waarschijnlijk weer om een kleine groep herkansers gaan. Voor eind mei zullen de
resultaten van KWM bekend zijn; het advies van dhr. Ravesloot is dat studenten ervan uit
moeten gaan dat ze KWM hebben gehaald en dus gewoon een begeleider moeten zoeken.
Voorstel van dhr. Ravesloot is om te wachten met een plan maken en zien hoe dit probleem
zich ontwikkelt. Echter is er nu al onduidelijkheid en zouden studenten hier graag
informatie over willen. Dhr. Ravesloot gaat naar de studenten communiceren dat ze alvast
een begeleider kunnen zoeken en dat er eind mei uitsluitsel komt over wat men moet doen
als je KWM niet hebt gehaald. Dhr. Ravesloot gaat nog met de Examencommissie in overleg
over de zomerherkansingen en doorstroming naar OVV-2 en de bachelorthesis, waarbij het
voorstel is om de reactieperiode van 6 weken in te korten, zodat er op tijd duidelijkheid is
over het al dan niet kunnen beginnen met het volgende studiejaar In het ergste geval kunnen
studenten met hun bachelorthesis beginnen en vervalt daarmee de ingangseis dat het KWM
tentamen gehaald moet zijn voor de bachelorthesis.

8. Recidivisten
Afgelopen OTgen overleg heeft de Studentenraad een enquête gepresenteerd aan het OTgen.
De SR heeft een aantal punten gepresenteerd, maar de fijne uitwerking is men niet aan
toegekomen. Ondertussen heeft het OTgen de enquêteresultaten ontvangen en gelezen.
De SR wil graag de roostering van RA-2 en de mentorbegeleiding bespreken.
Studenten vinden het lastig dat zij pas laat toegelaten worden tot een course en de groepen
laat bekend zijn. Dhr. Ravesloot gaat regelen dat de groepsindeling van RA-2 volgende week
bekend is en de toegang tot de course wordt tenminste een week voor het begin van het blok
geregeld.
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Naar aanleiding van de enquête heeft de SR een gesprek gehad met de MFAS over ideeën
voor de invulling van tijd tijdens een recidivisten jaar. De MFAS gaat hiermee aan de slag en
gaat een document maken met informatie en ideeën voor tijdsinvulling voor recidivisten.
De SR heeft als voorstel voor mentorbegeleiding om 3 keer per jaar een mentor bijeenkomst
te organiseren voor recidivisten. Zoiets bestaat al, maar nu wordt het aan de studenten zelf
overgelaten wat ze hiermee willen doen. De SR wil graag een duidelijk mentorprogramma
opzetten en de recidivisten opdragen om met hun mentor in gesprek te gaan en daarbij een
aantal toekomstgerichte en reflectie vragen te beantwoorden. Zo’n mentorprogramma kan
niet verplicht worden gesteld voor recidivisten. Hier gaat het OTgen het over hebben.
Op de A-Z lijst staat een goede factsheet voor recidivisten; voorstel van de SR is om deze
factsheet aan het begin van het jaar naar alle recidivisten te sturen.
Dhr. Verheijck vertelt dat er een initiatief vanuit Honoursstudenten is om recidivisten
tijdens CMI te begeleiden. De SR was hier niet van op de hoogte en juicht dit initiatief toe. We
weten niet hoe het op dit moment gaat met de voortgang van het plan.
De SR zou graag zien dat er een aanspreekpunt voor recidivisten komt, mogelijk in de vorm
van een oud recidivist. Dhr. Ravesloot oppert om dit door iemand van de SR te laten doen.
Pepijn zou deze taak graag op zich nemen. Het is echter de vraag of dit ook een duurzame
oplossing is, met het oog op de jaarlijkse wisseling van raadsleden. Liesanne vindt dat het
niet de taak is van de SR om recidivisten te informeren. Idee van Aniek is om dit in het
takenpakket van de bachelorassessor op te nemen.
De SR gaat punten die naar het OTgen verstuurd worden in het vervolg ook naar Aniek
sturen.
9. Communicate Epircurus
De communicatie over zaken binnen Epicurus loopt al langere tijd niet vlekkeloos. Waar
studenten tegenaan lopen is dat de opleiding meestal niets laten weten wanneer een
deadline wordt overschreden. Zo nu en dan wordt er wel een bericht op Canvas geplaatst. De
SR vindt het goed om dit te zien, maar vervolgens blijkt dat dit eenmalig was en er radiostilte
volgt. Het lijkt de SR goed om tweewekelijks een update te sturen, als de nakijktermijn
verstreken is maar de cijfers nog niet bekend zijn. Hier is het OTgen het mee eens en dit gaat
vanaf heden gebeuren.
De SR vraagt zich af of de communicatie niet beter vanuit iemand anders kan verlopen. Het
is de verantwoordelijkheid van dhr. Ravesloot, maar het blijkt dat er soms fouten worden
gemaakt waar niet over wordt gecommuniceerd omdat de eindverantwoordelijke niet op de
hoogte was. Het OTgen heeft het hier al uitgebreid over gehad en dit is besproken. Zij
proberen nu alles direct te communiceren; dit wordt ook aan de SR doorgegeven. Er wordt
nu meteen feedback gegeven als blijkt dat er iets is misgegaan in de communicatie. Alles wat
gecommuniceerd wordt, gaat nu via dhr. Verheijck. Het blijkt echter dat de communicatie in
Epicurus te wensen overlaat en dat er toch nog klachten van studenten komen. Bij elk
verlaat tentamen kan er niet vanuit worden gegaan dat studenten wel begrijpen dat er weer
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een vertraging is opgetreden. Het OTgen begrijpt dit en gaat in ieder geval tweewekelijks
communiceren als de nakijktermijn is overschreden.
10. Toetsuitslagen StaVaZa
Dit onderwerp is al voldoende aan bod gekomen.
11. Kwaliteitsafspraken StaVaZa
Dit punt slaan we omwille van de tijd over.
12. Zij-instroom
De ingangseisen voor Opmaat zijn geschrapt. Dit gaf het OTgen de ruimte om verbeteringen
aan te brengen in het voorstel; het programma is nu met input van zij-instromers zelf
aangepast. Maandag wordt het punt verder op de PV van de SR besproken.
13. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
14. Actielijst
- Dhr. van Trotsenburg gaat een voorlichting geven aan derdejaars studenten over de nieuwe
master.
- Het OTgen gaat informatie over de nieuwe master op Canvas zetten en een factsheet maken
en publiceren en deze mailen naar studenten.
- Aniek gaat de blauwdruk van de nieuwe master naar de SR sturen.
- Dhr. Ravesloot gaat naar studenten communiceren hoe het zit met KWM als ingangseis voor
de bachelorthesis.
- Dhr. Ravesloot gaat regelen dat de groepsindeling van RA-2 volgende week bekend is en de
toegang tot de course geregeld.
- SR gaat het verslag van de Nieuwjaars enquête naar het OTgen sturen.
- Het OTgen gaat de studenten op de hoogte stellen van het nieuwe plan voor
responsiecolleges.
- De SR gaat de cijfers rondom de werkdruk, zoals deze uit de enquête naar voren zijn
gekomen, vergelijken met de landelijke cijfers.
- Het OTgen gaat praten over het mentorprogramma voor recidivisten.
- Het OTgen gaat de factsheet voor recidivisten aan het begin van het schooljaar mailen.
15. Mededelingen en rondvraag
Er zijn geen mededelingen.
16. Nieuwe agendapunten
- Kwaliteitsafspraken
- Toetsuitslagen
- Kort geding examencommissie (KWM)
- Nieuwe master
- Wachttijd master
17. Einde vergadering
Liesanne sluit de vergadering om 18:00 uur.
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