Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
(020) 56 68 666
studentenraad@amc.uva.nl
studentenraad.nl/amc

Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 25 april 2018
Aanwezig OTgen

S.(Sofyan) Bannany, Dr. A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, dr. G.E.(Gabor) Linthorst, I.J.A.
(Ilse) Wissink, M.J. (Marjan) du Prie

Aanwezig SR

Sofie ten Brink, Milou van Goor, Nikki Lemmers, Michelle Ruhe, Judith Scherpenisse,
Maartje Serlé

Afwezig OTgen

Prof. dr. J.H.(Jan Hindrik) Ravesloot (voorzitter), Dr. E.E.(Etienne) Verheijck

Afwezig SR

Jason Biemond, Youri Broekhuizen, Janneke Hendriks, Patrick Witvliet

Gast

-

Notulist

Bodine Schotsman

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

Opening
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Vaststellen agenda
Visitatie: TBL (1)
Visitatie: zelfregulerend leren (2)
WVTTK
Mededelingen en rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering
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1. Opening
Judith opent de vergadering om 17:05uur.
2. Doorlopen actielijst
- Jan Hindrik gaat nog met de bewaking in overleg of studenten tot in de late uren/in het
weekend op plein J kunnen studeren.
- Communicatieplan: Gabor is al aan de slag met de invoering van Canvas, maar ziet het
communicatieplan van de Studentenraad te zijner tijd tegemoet.
- De Studentenraad is bezig met mental health in het curriculum.
- De Studentenraad heeft twee afgevaardigden voordragen voor de houtskoolschetsen.
- Jan Hindrik heeft zijn aanvullingen op het VKC plan gestuurd naar de SR.
3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 14/03/2018 zijn vastgesteld.
4. Mededelingen
- Wachttijd: veel studenten die al hun bachelordiploma op zak hebben, hebben zich nog
steeds niet ingeschreven voor de loting van de coschap-pakketten. Op dit moment is de
wachttijd 2 maanden of zelfs minder. Echter, hier komen straks ook Curius+ studenten
bij. Er is gekeken naar een mogelijkheid om Curius+ studenten die onlangs zijn
afgestudeerd voorrang te geven bij de loting. Echter, de decaan vond dit niet eerlijk naar
de studenten die al hun bachelordiploma op zak hebben. Er is daarom besloten om hier
verder niks aan te doen. Er wordt wel voor gezorgd dat de komende 4 maanden de cogroepjes van gelijke grootte zullen zijn.
5. Vaststellen agenda
Het agendapunt “OER” is toegevoegd aan de agenda.
6. OER
- Tijdens de OER-bespreking is gesproken over de mogelijkheid om de verschillende
honoursvakken die behaald zijn los op het diploma te vermelden in plaats van de
overkoepelende term. Echter, dhr. Lont heeft aangegeven dat dit technisch gezien niet
mogelijk is om in te richten in SIS. Gabor gaat de mail hierover met verdere uitleg
doorsturen naar de Studentenraad.
7. Visitatie: TBL (1)
Het visitatiepanel adviseerde om TBL-sessies frequenter te gaan geven in het derde
studiejaar. Ook blijkt uit de sinterklaasenquête dat studenten de TBL-sessies als erg nuttig
ervaren.
Het OTgen geeft aan dat het niet klopt dat TBL-sessies niet frequent worden gegeven in het
derde jaar, maar dat deze een andere invulling hebben gekregen: docenten hebben de
ruimte gekregen om een soort applicatiesessie-achtig onderwijs te geven. Epicurus
studenten hebben aangegeven dat zij grote druk ervaren door de structuur dat zij elke twee
weken een toets moeten maken. Daarnaast zorgen TBL-sessies ervoor dat er weinig
mogelijkheid is tot speling in de indeling van de week. De applicatiesessies worden wel erg
gewaardeerd door studenten en daarom wil het OTgen dit ook als uitgangspunt nemen. Uit
het visitatierapport kwam naar voren dat het eerste en tweede jaar te ‘schools’ zou zijn. In
jaar 3 willen ze daarom de studenten meer loslaten en worden de TBL-sessies niet langer
verplicht voor de studenten. De iRAT/tRAT’s zullen in het derde jaar niet meer bestaan. Hun
voorstel is om dit in jaar 3 toe te gaan passen en te gaan kijken of studenten dit een fijne
manier vinden. De docenten die lesgeven in jaar 3 zijn erg enthousiast over de TBL-sessies
en zij zullen deze vorm van lesgeven dan waarschijnlijk ook gaan gebruiken.
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iRAT/tRAT zal blijven bestaan in jaar 2.
Het fysieke gebruik van de TBL-sessies wordt een probleem, aangezien er niet genoeg
TBL-zalen zijn voor het aantal mensen (de TBL-zaal wordt bijvoorbeeld ook al gebruikt
door interne geneeskunde). Het zou een goed idee zijn als er een extra TBL-zaal komt of
eventueel dat collegezaal 2 en 3 als multifunctionele zaal kan worden gebruikt waar je
ook TBL-sessies in kunt houden.
- Het is een mogelijkheid om ook in de master de TBL-sessies in te voeren.
8. Visitatie: zelfregulerend leren (2)
In jaar 3 zijn de ZSA’s gemaakt: hierbij is het de bedoeling dat de student zijn eigen
informatie verzamelt uit verschillende bronnen. Vervolgens krijg je als student de
mogelijkheid om jezelf te testen of je het snapt. Er staat wel van te voren vermeld op basis
van welke bron de tentamen antwoorden zijn gebaseerd. Er wordt gekeken of dit een goede
manier is van leren. Daarnaast is het plan om studenten meer te betrekken bij het
zelfregulerend leren. Studenten zijn vaak zoekende naar wat de beste manier is om te
studeren en hoe je het beste informatie kan verzamelen. Er zullen daarom ouderejaars
worden ingezet om jongerejaars te begeleiden.
Vanaf volgend jaar zal er al gestart worden met monitoren. In het najaar van 2018 wil het
OTgen een overzicht hebben van welke leerdoelen gemist worden/teveel zijn, zodat het jaar
daarop al meteen kan worden bijgestuurd. Ook wil het OTgen al volgend jaar starten met de
studentmentoren. Mocht de Studentenraad hier iets in kunnen betekenen dan maakt het
OTgen een afspraak met de Studentenraad..
iBooks: het lastige aan iBooks is dat de boeken niet altijd de laatste versies zijn. Dhr. Kool
staat open voor allerlei optieswat betreft boeken/iBooks. Het is goed om te kijken uit welke
bronnen studenten hun informatie halen. Wellicht kan de SR dit inventariseren middels een
enquête/poll of iets dergelijks.
9. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
10. Rondvraag
- Toetsing master herziening: het OTgen is druk bezig met de masterherziening. Het idee
is dat deze er komt per september 2019. Echter, dit is afhankelijk van de hoeveelheid
beschikbare middelen/geld/etc. Er wordt ook gekeken naar een digitaliseringssysteem.
Dit is systeem is een voorwaarde voor de masterherziening. Het OTgen streeft er niet
naar de master gelijk te trekken met de master op het VUmc. Er zijn hier een aantal
punten, waaronder mondelinge toetsen, waar het OTgen niet achter staat. Ze kijken wel
met een schuin oog naar de master van het VUmc, maar de master op het AMC zal wel
echt anders blijven.
Het probleem is vooral de registratiedruk die artsen ervaren bij het invullen van
feedback. Vooral wanneer je naar een cijferloos-systeem wilt zal deze druk alleen maar
groter worden. Hier moet nog een oplossing voor worden gevonden.
11. Actielijst
Wie?
Wat?
-

Jan Hindrik

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

Gabor

Stuurt de mail van Hotze Lont over de honoursvakken in SIS door naar
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de Studentenraad
12. Mededelingen en rondvraag
Er zijn geen mededelingen.
13. Nieuwe agendapunten
Het agendapunt “Jokersysteem/aanwezigheid” is aangedragen voor de volgende OTgen
vergadering.
14. Einde vergadering
Judith sluit de vergadering om 17:52uur.

Pagina 4 van 4
Notulen plenaire vergadering, 25 april 2018

