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Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 6 juni 2018
Aanwezig OTgen

Prof. dr. J.H.(Jan Hindrik) Ravesloot (voorzitter), Dr. E.E.(Etienne) Verheijck,
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, Michelle Ruhe, Judith Scherpenisse, Janneke Hendriks

Afwezig OTgen

-

Afwezig SR

Jason Biemond, Youri Broekhuizen, Patrick Witvliet, Nikki Lemmers, Maartje Serlé

Gast

-

Notulist

Bodine Schotsman

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Mededelingen
Vaststellen agenda
Jokersysteem
Nieuwe master
Diversiteit in evaluatie Epicurus
WVTTK
Actielijst
Mededelingen en rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering
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1. Opening
Jan Hindrik opent de vergadering om 17:02uur.
2. Doorlopen actielijst
- Jan Hindrik heeft navraag gedaan bij de bewaking of het mogelijk is dat studenten tot in
de late uren/in het weekend op plein J kunnen studeren. De bewaking gaf aan dat het
hen is opgevallen dat er in de late avonduren of zelfs in de nacht mensen aanwezig zijn
op de studentenplekken waarbij ze aan gaven dat ze studenten zijn, maar ze zich niet
konden identificeren. Dit heeft de beveiliging willen inperken en daarom zijn ze
strenger erop gaan toezien dat studenten niet tot in de late uren rondhangen in het
AMC. De beveiliging is bezig met het opstellen van regels waaraan je moet voldoen om
je na kantooruren te mogen ophouden op het AMC. Ze zullen ons hiervan een notitie
sturen.
- Gabor heeft de mail van Hotze Lont over de honoursvakken in SIS doorgestuurd naar de
Studentenraad.
3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 25/04/2018 zijn vastgesteld.
4. Mededelingen
- Bijlagen OER van de master: Hotze Lont is hiermee bezig en hij heeft een procedure
gemaakt.
5. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
6. Jokersysteem
- Het jokersysteem is geëvalueerd: er zal niet mee worden doorgegaan. Het onderwijs
waarvoor de jokers kunnen worden ingezet is duur en erg kostbaar als er maar weinig
studenten komen opdagen. Daarnaast zijn er vervolg practica die je alleen goed kunt
volgen als je het practicum daarvoor ook hebt gevolg. Ook zijn er practica waarbij je een
opdracht samen met een andere groepsgenoot moet maken. Het is erg lastig als er dan
iemand niet op het practicum aanwezig is. Veel studenten slaan ook het vak fysische
diagnostiek over en dit is niet erg wenselijk. Om deze redenen zal per 1 september het
oude systeem weer van kracht gaan.
7. Nieuwe master
- Het streven is om te kunnen starten met de nieuwe master in maart 2020. Echter, dit
hangt van heel veel verschillende factoren af en het is geen harde deadline. De kwaliteit
staat voorop.
- Aanstaande dinsdag (12 juni) zal het OTgen echter een bespreking hebben waarbij er
gekeken wordt naar de aanwezigheid van geld en middelen om te kunnen starten met
de masterherziening. Afhankelijk hiervan kan er pas echt aan de slag worden gegaan
met de masterherziening en de daarbij horende tijdsplanning. Er is wel al een globale
tijdlijn opgesteld. Het OTgen wil snel de blauwdruk af hebben. De SR zal hierbij worden
betrokken.
- De verschillende punten die naar voren kwamen uit de visitatie zullen worden
meegenomen bij de masterherziening. Ook zal mee worden genomen dat per periode je
aandachtspunten hebt waar je in dat betreffende coschap aandacht aan gaat besteden
met daarbij behorende gesprekken met je begeleider aan het begin, midden en einde
van het coschap. Op dit moment zien we dat op verschillende affiliaties de
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masterstudenten een andere/kwalitatief lagere uitleg krijgen over het coschap en
bespreking van de eigen leerdoelen.
8. Diversiteit in evaluatie Epicurus
- De Studentenraad vraagt zich af of het mogelijk is de inventarisatie van diversiteit zoals
in het implementatieproject van Toine Lagro-Jansen en anderen, voort te zetten voor
Epicurus en af te ronden voor de curriculumevaluatie. Eventueel met uitbreiding voor
etniciteit en cultuur. Op die manier kan het meegenomen worden in de evaluatie. Dit
omdat is gebleken dat veel coassistenten het als lastig ervaren om bijvoorbeeld
dermatologische aandoeningen te herkennen op een donkere huid en veel coassistenten
ook niet veel kennis hebben omtrent het omgaan met diverse geloven.
- Een goede optie is om een student Epicurus te regelen die zelf aan de hand van een
checklist aangeeft waar de knelpunten zijn rondom diversiteit in Epicurus. Het OTgen
vindt dit een goed idee.
- De coördinatoren van de sociale geneeskunde zijn betrokken bij het beoordelen van
diversiteit in het curriculum.
- Echter, de vraag is of dit punt wel iets is voor de basisopleiding: het is namelijk
onmogelijk om alle diverse aspecten van de geneeskunde te behandelen in de 6-jarige
basisopleiding.
9. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
10. Actielijst
Er zijn geen actiepunten.
11. Mededelingen en rondvraag
Er zijn geen mededelingen.
12. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
13. Einde vergadering
Jan Hindrik sluit de vergadering om 17:52uur.
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