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Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 29 augustus 2018
Aanwezig OTgen

Prof. dr. J.H.(Jan Hindrik) Ravesloot (voorzitter), dr. G.E.(Gabor) Linthorst, Dr.
E.E.(Etienne) Verheijck, S.(Sofyan) Bannany, Dr. A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, I.J.A.
(Ilse) Wissink, M.J. (Marjan) du Prie

Aanwezig SR

Judith Scherpenisse, Maartje Serlé

Afwezig OTgen

-

Afwezig SR

-

Gast

Ilse de Boer, Stijn Tesser, Liesanne van Veen, Manon Brakenhoff, Sanne Evers, Neeltje
Rosenberg, Hanna Post

Notulist

Bodine Schotsman

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

Opening
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Mededelingen
Vaststellen agenda
Brief eerstejaars geneeskunde
Kennismaking nieuwe raad
WVTTK
Actielijst
Mededelingen en rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering
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1. Opening
Judith opent de vergadering om 17:04uur.
2. Doorlopen actielijst
3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 06/06/2018 zijn vastgesteld.
4. Mededelingen
5. Brief eerstejaars geneeskunde
- Een aantal eerstejaars Epicurus studenten hebben een brief geschreven over het
onderwijs en deze verstuurd aan allerlei verschillende gremia. Het OTgen neemt de
brief erg serieus. De brief is ook gelezen door de Raad van Bestuur. De inhoud van de
brief gaat vooral over de censuurbepaling, over het aantal recidivisten, over de
ongelijkheid van het collegegeld dat recidivisten moeten betalen en over dat ze graag
willen dat er een vergelijking wordt gemaakt tussen Curius+ en Epicurus. Het OTgen
gaat de brief beantwoorden en daarnaast de studenten uitnodigen voor een gesprek. De
SR zal ook bij dit gesprek aanwezig zijn. De uitnodiging zal gestuurd worden naar
degene die de email met de brief verstuurd heeft. De SR kan daarnaast een algemene
brief sturen ter ondersteuning van de studenten.
6. Kennismaking nieuwe raad
Het OTgen en de Studentenraad ‘18/’19 hebben met elkaar kennisgemaakt. Hierbij zijn de
volgende punten besproken:
- Masterherziening: er komen steeds concretere plannen over hoe de nieuwe master
eruit gaat komen te zien. Ook wordt de MPV-lijn herzien. Op dit moment wordt er
gewerkt aan de blauwdruk van de nieuwe master. Paul gaat aan de nieuwe raad op een
apart moment een toelichting geven over hoe de nieuwe master eruit zal komen te zien.
Judith gaat samen met de nieuwe raad hiervoor een tijdstip organiseren. Het OTgen gaat
de SR en de CoRaad benaderen zodat ze actief kunnen meedenken over de herziening.
Daarnaast wil het OTgen ook dat Epicurus wordt geëvalueerd. Tot slot heeft het OTgen
aangekaart bij de RvB dat het moeilijk blijft om nieuwe mentoren te werven, zowel voor
de bachelor als voor de master.
- Herkansingen Curius+: Het OTgen heeft afspraken gemaakt met de Examencommissie
over de openstaande Curius+ vakken. Volgende week gaat het OTgen analyseren om
hoeveel studenten het precies gaat. Ze willen zo snel mogelijk uitsluitsel aan de
studenten kunnen geven, zodat zij weten waar ze aan toe zijn.
- Overgang tweede jaar naar derde jaar: De kloof die ontstaan is in de OER zal nog
worden dichtgemaakt, maar op dit moment komt er geen herziening van de OER.
- Komend studiejaar zal er ook worden gestart met studentengagement: zo zullen er voor
het eerst studentmentoren zijn in het eerste jaar van de bachelor.
7. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
8. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen
9. Actielijst
Er zijn geen actiepunten.
10. Mededelingen en rondvraag
Er zijn geen mededelingen.
11. Nieuwe agendapunten
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Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
12. Einde vergadering
Judith sluit de vergadering om 17:40uur.
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