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Notulen OTgen vergadering
Datum: 14-03-2018

Locatie: M. de Visserzaal J0-221

Aanwezigen: Jan-Hindrik Ravesloot, Etienne Verheijk, Ilse Wissink, Paul van Trotsenburg, Judith Scherpenisse, Michelle Ruhe, Jason
Biemond, Nikki Lemmers, Patrick Witvliet, Sofie ten Brink, Milou van Goor.
Afwezig OTgen: Sofyan Bannany
Afwezig SR: Janneke Hendriks, Maartje Serlé, Youri Broekhuizen

1.
Opening
Jan Hindrik opent de vergadering.
Marjan du Prie - Olthof vervangt Yvonne Lunes.
2.
2 min
Doorlopen actielijst
Bewaking omtrent studeren in het weekend: De vergadering vraagt zich af of dit nog actueel is. Jan-Hindrik gaat hier nog
achteraan.
Studentmentoren: Gabor heeft een plan hiervoor geschreven. Zijn doelgroep is het aankomende jaar 3. Wachttijd-studenten
zijn hiervoor te onzeker qua beschikbaarheid. Er dient wel gedegen scholing aan vooraf te komen. De JVT was waanzinnig
enthousiast over dit plan. Het wordt een betaalde functie als student-assistent.
Zij-instroom: Advies is gegeven.
3.
5 min
Vaststellen notulen
Notulen zijn vastgesteld.
4.
5 min
Mededelingen
- Communicatieplan: Communicatie hierover is niet goed gelopen. De Studentenraad wil graag weten wat de
verwachting van het OTgen hierin is. Het OTgen verwacht een overzicht van de communicatiestromen en waarvoor
deze gebruikt dienen te worden. Gabor stelt voor om een andere werkvorm in te voeren, waarbij het huidige plan
besproken wordt. In juni is er een pilot van Canvas waarbij het plan getoetst kan worden. Er dient een bijeenkomst te
komen met Kathelijn, de SR en Gabor om het plan te bespreken. De SR organiseert hiervoor een bijeenkomst.
- Mental Health: Gabor heeft Nikki een artikel uit NEJM voorgesteld. Dit artikel ging over Mental Health. Nikki vroeg
zich af in hoeverre dit nu in het curriculum verweven zit. Gabor stelt dat Mental Health zit verwerkt in Epicurus.
Karen Nieuwenhuijsen heeft contact opgenomen met de SR over Mental Health onder Geneeskundestudenten. Het
OTgen stelt dat de SR vrij is om hiermee aan de slag te gaan. Het OTgen adviseert om hiervoor ook contact op te
nemen met Marieke de Ruiter met de vraag of het voldoende in Epicurus naar voren komt. De SR gaat kijken of dit in
het curriculum naar voren komt.
5.
1 min
Vaststellen agenda
Agenda is vastgesteld.
6.
5 min
Visitatie uitwerking
(OTgen)
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Later deze maand wordt er nagedacht over de toekomst van de master. De toetsing wordt opgepakt met de toetstaskforce. Dit
is voor zowel de Bachelor als Master. Verder is er een belangrijk punt over kleinschaligheid. Het OTgen probeert hier overal
zaadjes voor te planten. Er zal na de fusie een andere academische omgeving zijn. Dit is voor nu erg onvoorspelbaar.
De fusie zal naar inzicht van Jan Hindrik grote gevolgen hebben. Hij zegt dat dat de VU en het AMC moeten waken hiervoor.
Wij moeten blijven hameren op dat de betrokkenen inzicht krijgen in het belang van het onderwijs bij de fusie..
Nikki vraagt of er een werkgroep is voor de masterherziening: Er is een groep die ook de raamplanherziening doet. Hiermee
wil Jan Hindrik een paar keer samen zitten om een houtskoolschets te maken. De assessoren zitten hier ook bij. Jan Hindrik
stelt dat er masterleden van de SR hierbij betrokken worden. De SR draagt iemand voor. Het is waarschijnlijk 28 maart.
Voor de fusie van VKC zal nog een keer met de coördinator van het betreffende onderwijs moeten worden gezeten om het
onderwijs aan te kaarten. Hiervoor zal nog sowieso een bijeenkomst volgen. Jan Hindrik stuurt wat zijn aanvullingen zijn op
het VKC-plan.
7.
5 min
Registratieplicht voor studenten in het buitenland
(OTgen)
Hierover heeft Jan Hindrik een afspraak gemaakt met Kathelijn, Annelies de Quant en Ina ten Have. Het gaat hier om studenten
die tijdens hun onderwijsonderdelen in het buitenland zitten.
De informatie is wel bekend bij de coördinatoren. Maar dit moet gecentraliseerd worden. De SR is het hiermee eens en is
benieuwd naar de uitwerking.
8.
15 min
Evaluatie Epicurus
(SR)
De bachelor zal als gevolg van het visitatierapport geëvalueerd worden. Hiervoor wordt ook een SR-lid uitgenodigd.
Er wordt een curriculum database gemaakt. Hierin wordt vermeld wat er precies in het onderwijs aan bod komt. Dit is alleen
niet on the moment en loopt dus iets achter. Hierin wordt geëvalueerd wat in welk blok naar voren komt en welk onderwijs
dus dubbel getoetst of juist niet getoetst wordt. Dit is dus een onderwijsinhoudelijke evaluatie.
SR-lid Sofie betreedt de vergadering
De vraag van de SR is door wie de evaluatie plaatsvindt. Gabor meldt dat er evaluatiebijeenkomsten zijn en dat de actielijst na
vier maanden wordt doorgenomen. De studentenraad ziet graag dat de blauwdruk na drie jaar worden geëvalueerd door een
nieuw clubje mensen, deze dienenniet betrokken geweest te zijn bij de bouw van Epicurus. Het OTgen geeft aan na drie jaar te
gaan kijken hoe zij de blauwdruk willen gaan evalueren. Eerst willen ze een jaar feestvieren dat ze een cyclus doorlopen
hebben. Een nieuw clubje zal het sowieso zijn, want die zijn er dan sowieso niet meer.
Bij de 30/70 verhouding wordt niet specifiek gekeken naar wat er is de 30 en wat hier in de 70 valt. Gabor heeft hier wel
ideeën over maar kan hier nu geen uitspraken over doen.
9.
15 min
Curius+ responsiecolleges
(SR)
Jan Hindrik gaat dit niet tegenhouden, maar gaat zijn handen hier niet zelf aan branden. Maandag wordt het eerste
responsiecollege van 2.3 verzorgd. De studenten dienen dit voor te bereiden. Wij gaan kijken of dit werkt.
10.
10 min
Diversiteit in het curriculum
(SR)
Er wordt in Epicurus expliciet naar gekeken. Gabor heeft studenten uitgenodigd om te willen kijken of diversiteit genoeg
terugkomt in het curriculum. Er is een aantal experts in huis die hiernaar kijken. Echter is diversiteit een onwijs breed begrip
en dus erg lastig, volgens het OTgen. Bij de bouw van het curriculum is hier expliciet rekening gehouden. Tijdens de
coschappen zijn de pakketten erg variërend. Hierdoor is er, naar oordeel van het OTgen, sprake van voldoende diversiteit.
11.
1 min
WVTTK
12.
5 min
Rondvraag
Milou vraagt of addenda aan de OER kunnen worden toegevoegd: Het OTgen stemt hiermee in.
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Milou vraagt of het OTgen heeft gekeken naar de overgangsregeling. Het OTgen is niet bereid deze te veranderen.. Het OTgen
stelt dat onze voorgangers hiermee hebben ingestemd. Het OTgen stelt dat de examencommissie is voor de
uitzonderingsgevallen. Sofie vraag hoe het zit met de voorwaardelijke vrijstellingen van de Duba. Het OTgen weet hier geen
duidelijk antwoord op en stelt dat hier waarschijnlijk geen problemen mee zullen zijn.
13.
14.

5 min

Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

Actielijst:
- Jan Hindrik: Navragen bij de bewaking over studeren in weekenden en avonduren.
- Studentenraad: Bijeenkomst organiseren over het communicatieplan.
- Studentenraad: Kijken of mental health voldoende in het curriculum naar voren komt.
- Studentenraad: twee afgevaardigden voordragen voor de houtskoolschetsen.
- Jan Hindrik: Aanvullingen op VKC plan sturen naar de SR.
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