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Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 22 november 2017
Aanwezig OTgen

Dr. A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, dr. G.E.(Gabor) Linthorst, Prof. dr. J.H.(Jan Hindrik)
Ravesloot (voorzitter), Y.J.(Yvonne) Lunes, Y.(Yosta) Vegting, S.(Sofyan) Bannany

Aanwezig SR

Sofie ten Brink, Youri Broekhuizen, Milou van Goor, Janneke Hendriks, Nikki
Lemmers, Michelle Ruhe, Judith Scherpenisse

Afwezig OTgen

Dr. E.E.(Etienne) Verheijck

Afwezig SR

Kimia Milani Sabzewar, Kathelijn Verdeyen, Patrick Witvliet

Gast

-

Notulist

Bodine Schotsman

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Vaststellen agenda
Plan student-assistent MB
Studentenmentoraat
Nominaalregeling jaar 2 Epicurus
Evaluatie toetsing in de master
WVTTK
Mededelingen en rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

1. Opening
Jan Hindrik opent de vergadering om 17:05.
2. Doorlopen actielijst
- Sofyan heeft met de beveiliging van het AMC en de beheerder van de medische bieb
gesproken over of het mogelijk is het digitorium in het weekend te openen. Zij gaven aan
dat ze er de middelen niet voor hebben en dat de uitvoering lastig is, onder andere
omdat er te weinig personeel beschikbaar is op die tijden.
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3.
4.
5.

6.

Het schijnt dat de beveiliging studenten wegstuurt wanneer zij tot laat of in het weekend
op plein J studeren. Echter, beveiligers mogen niet tegenhouden dat studenten tot laat in
de openbare ruimte zitten. Jan Hindrik gaat hierover met de bewaking in overleg. Voor
de rest laten we het voor nu zo en gaan we eerst kijken of plein J in het probleem kan
voorzien.
- Bezetting plein J: het gaat nu op zich goed met de drukte op plein J. Voor nu houden we
(o.a. Kathelijn en Judith met Albert Kok en Rien de Vos) het in de gaten.
- Paul gaat nog kijken naar de toetsingsscore in de master en komt hier volgende week op
terug.
- Jan Hindrik gaat het nog met Monique Jaspers hebben over de curriculum tool.
- Jan Hindrik heeft met Jim Determeijer van de internationaliseringscommissie gesproken
over het internationaliseringsplan. Hierin wordt geopperd dat studenten in de master
naar individuele coschapplekken in het buitenland kunnen gaan. De commissie is dus
nog steeds actief en er komen initiatieven uit voort.
Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 11/10/2017 zijn vastgesteld.
Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
Plan student-assistenten MB
Het idee van een student-assistent in de medische bibliotheek is om een learning center te
creëren van de medische bieb. De student-assistenten kunnen studenten tijdens hun
tentamenweken ondersteunen in het studeren en kunnen sparren met de student over de
stof. Het is tevens een goede manier om als studenten-assistent in aanraking te komen met
het lesgeven. Je hebt nu veel externe bedrijven die veel geld aan studenten vragen voor
tentamentrainingen en hier dus in proberen te voorzien. Op de responsiecolleges komen
niet veel studenten: waarschijnlijk is dit niet de manier waarop studenten graag hun vraag
willen voorleggen, omdat de drempel te hoog is. Een mogelijk probleem van het aanstellen
van student-assistenten is dat studenten dan alles gaan uitstellen tot laatste weken in plaats
van dat studenten het regulier onderwijs volgen.
Een alternatief is om in de tentamenweek elke dag een docent een uur beschikbaar te stellen
om vragen te beantwoorden. Een andere optie is om elke week af te sluiten met de
highlights van die week en met tentamenvragen die je zou moeten kunnen begrijpen. Gabor
gaat met de RA1 coördinatoren kijken of het een goed idee is om in de tentamenperiode een
vragenuurtje of iets dergelijks in te stellen en mogelijk een pilot starten.
Studentenmentoraat
Het idee van studentmentoren is om eerstejaars Epicurus studenten te koppelen aan een
studentenmentor om zo te zorgen dat studenten laagdrempelig contact kunnen hebben met
hun mentor. Op dit moment is het soms lastig voor studenten om op een laagdrempelige
manier contact te hebben met hun mentor die vaak ook docent zijn. Een dergelijke
studentenmentor kan handig zijn voor veel simpele vragen die onder studenten spelen zoals
waar ze iets moeten vinden, hoe ze het beste het studeren kunnen aanpakken, etc. Zo is er
ook meer controle over wat er onder studenten speelt.
Dit staat hoog op het verlanglijstje van Gabor voor volgend jaar en zal worden
geïmplementeerd in Epicurus. Over de uitwerkingen zal er tussen de SR en het OTgen nog
van gedachten worden gewisseld. Misschien is het mogelijk om ouderejaarsstudenten te
laten fungeren als studentmentoren. Als dat nog niet helemaal lukt dan zullen
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studentmentoren aan de docentmentoren worden gekoppeld en krijgen de studenten aan
het begin van de les de gelegenheid om hun vragen te stellen aan de studentmentoren. De
studentmentoren kunnen onderwijskwalificatie verdienen als ze mentor zijn. Wel is het nog
de vraag of ze hier betaalt voor moeten krijgen. Het OTgen pakt dit idee op en Gabor komt er
ergens de komende vergaderingen op terug bij de SR.
7. Nominaalregeling jaar 2 Epicurus
Op het coördinatorenoverleg kwam naar voren dat de nominaalregeling zoals besproken bij
de vorige vergadering met het OTgen niet zal worden ingesteld. Voor de eerste lichting van
Epicurus is er een nominaalregeling vastgesteld. In het eerste jaar geldt de eerste poging en
in het tweede en derde jaar de eerste gelegenheid. Voor het eerste blok geldt nog de
eerstejaarsregel. Op dit moment is de status: het moet eerst in een regelgeving worden
gevat. Waarschijnlijk zal het in januari rond zijn.
8. Evaluatie toetsing in de master
Op het coördinatorenoverleg kwam naar voren dat de tentamens van de bachelor door de
Toets Kwaliteit Commissie (TKC) geëvalueerd worden en hier dus veel controle over is.
Echter, de toetsen in de master staan niet onder controle van de TKC. De TKC-voorzitter
heeft bij het OTgen om uitbreiding gevraagd voor de toetsing in master. Iedereen is hier
eigenlijk voor, maar het is nog de vraag of hier financiering voor mogelijk is. Ten tweede: de
taskforce toetsing wordt ingesteld en deze zal kritisch gaan kijken naar zowel de toetsing in
bachelor als de master. Hierbinnen zal ook de TKC evaluatie een rol krijgen. Dus van twee
kanten staat er nu genoeg druk op: van zowel de TKC-voorzitter als via de taskforce.
9. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
10. Mededelingen en rondvraag
- Keuzevakken Epicurus:
o Het gaat goed met de vorderingen van de keuzevakken van Epicurus. Er zijn 15
keuzetrajecten en deze staan omschreven op Blackboard. De nadere invulling
volgt in december/januari en daarna volgt de keuze. Over de keuze is nog veel te
doen hoe dit precies zal worden aangepakt.
o Waarom is er voor gekozen de keuzevakken op dit moment in het tweedejaars te
plaatsen? Het idee hiervan was dat je het keuzeonderwijs zou kunnen laten
uitmonden in de bachelorthesis en daarbij de zomervakantie zou kunnen
meenemen. Zo zou je voor langere tijd naar het buitenland kunnen. Echter, het is
voor studenten heel moeilijk om naar het buitenland te gaan, omdat het niet
samenloopt met de semesters in het buitenland. Misschien wordt dit ooit nog
aangepast, het OTgen is bij deze op de hoogte.
- Blauwe badgehouder voor coassistenten: de blauwe badgehouder voor coassistenten is
een initiatief van een semiarts, zodat duidelijk is wie er coassistent is. Dit is als initatief
bij het Innovatiefonds ingediend en de RvB heeft dit goedgekeurd. Paul is pas bij het
proces betrokken geraakt toen de financiering al rond was.
- Sollicitatie nieuwe master assessor: half januari moeten we een nieuwe assessor hebben
voor de master. De sollicitatiecommissie zal bestaan uit Jan Hindrik en nog twee mensen
(mogelijk Yosta of anders SR-leden).
11. Actielijst
Wie?
Wat?
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Jan Hindrik

Jan Hindrik gaat met de bewaking in overleg of
studenten tot in de late uren/in het weekend op
plein J kunnen studeren

Paul

Paul gaat kijken naar de toetsingsscore in de
master bij heelkunde en interne geneeskunde

Jan Hindrik

Jan Hindrik vraagt Monique Jaspers naar de
curriculum tool

Gabor

Gabor gaat met de RA1 coördinatoren kijken of
het een goed idee is om in de tentamenperiode
een vragenuurtje of iets dergelijks in te stellen.

Gabor

Gabor pakt het idee van studentmentoren op en
komt hier bij de SR op terug

12. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
13. Einde vergadering
Jan Hindrik sluit de vergadering om 18:05.
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