
 

Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad 
AMC, 21-11-2018 
 
Aanwezig OTgen Prof. dr. J.H.(Jan Hindrik) Ravesloot (voorzitter), Dr. E.E.(Etienne) Verheijck, H. 

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

Aanwezig SR Liesanne van Veen, Sanne Evers, Maartje Serlé, Hanna Post, Ilse de Boer, Johanna da 
Silva Voorham, Manon Brakenhoff, Daniëlle de Nobel, Stijn Tesser 

Afwezig OTgen  

Afwezig SR Pepijn Bakker 

Gast - 

Notulist Neeltje Rosenberg 

 

Agenda  
1. Opening Om 17.00 uur  
2. 2 min Doorlopen actielijst  
3. 5 min Vaststellen notulen 
4. 5 min Mededelingen  
5. 1 min Vaststellen agenda  
6. 5 min Blauwdruk nieuwe master: stand van zaken 
7. 10 min Evaluatie Epicurus  
8. 10 min Lange termijnplan Slotervaart 
9. 10 min Tentamenvragen 
10. 10 min Informatievoorziening 
11. 1 min WVTTK  
12. 5 min Rondvraag  
13. 5 min Nieuwe agendapunten 
14. Einde vergadering  
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1. Opening 
Jan Hindrik opent de vergadering om 17:00.  

2. Doorlopen actielijst 
Er waren geen actiepunten. 

3. Vaststellen notulen 
De notulen van de vergadering van 10-10-2018 zijn vastgesteld.  

4. Mededelingen  
Er waren geen mededelingen. 

5. Vaststellen agenda 
Punt 6 is komen te vervallen; dit wordt besproken op het masteroverleg. De agenda is 
vastgesteld. 

6. Evaluatie Epicurus  
Dit jaar gaat Epicurus geëvalueerd worden. De Studentenraad vraagt zich af hoe en door wie 
dit wordt gedaan. De evaluatie wordt gedaan door het CEBE (Centrum voor Evidence Based 
Education). Het plan is gemaakt door Gerard Spaai. Het curriculum zal op 4 verschillende 
punten geëvalueerd worden. Daarnaast wordt het wetenschappelijke deel van de bachelor, 
zoals het vak Academische Vorming, geëvalueerd. Het OTgen is verantwoordelijk voor een 
correcte evaluatie. De SR wil graag een tijdspad ontvangen en wil graag betrokken worden 
bij de evaluatie. Vrijdag heeft het OTgen een overleg met dhr. Spaai; daarna stuurt het OTgen 
een update. Gaandeweg dit jaar worden er al aanpassingen gedaan, als uit de evaluatie blijkt 
dat dat nodig is.  

7. Lange termijnplan Slotervaart 
Het faillissement van het Slotervaart heeft veel consequenties voor de master Geneeskunde. 
Daarom vraagt de SR zich af of er een langetermijnplan is om coassistenten op te vangen, die 
normaal in het Slotervaart coschappen zouden lopen. Het OTgen vertelt dat op de lange 
termijn er wellicht nieuwe plekken komen voor coassistenten. Het Slotervaart blijft dicht. 
Iedereen die oorspronkelijk een coschap in het Slotervaart gepland had staan heeft nu een 
nieuwe plek als coassistent. Voorlopig vangen afdelingen van andere ziekenhuizen extra 
coassistenten op. Het faillissement heeft geen invloed op de wachttijd. Kwaliteit is een lastig 
punt, gezien het verlies van ziekenhuizen in Amsterdam en dus het verlies van coschap 
plekken. Daar kan nu niks aan veranderd worden. Er kwamen veel complimenten vanuit 
coassistenten over hoe het regelen van de coschappen opgepakt en opgelost is.  

8. Tentamenvragen 
De laatste tijd komen er veel opmerkingen van studenten over tentamenvragen die 
taalkundig of inhoudelijk onjuist zijn. Hier zijn volgens de SR twee mogelijke redenen voor: 
docenten leveren te laat vragen aan of de correctie van Team Toetsen is onvolledig. Het 
OTgen vertelt dat dit al langer een probleem is. Er komen richtlijnen en protocollen gemaakt 
door Toets Task Force, maar het duurt nog een tijd voor deze er zijn. Beide genoemde 
redenen dragen bij aan het probleem. Docenten zijn verantwoordelijk voor de aanlevering 
van goede vragen. Door de correctie kunnen er ook nieuwe fouten in de zinsbouw ontstaan. 
Vaak hebben docenten te weinig tijd om vragen nog een keer goed door te lezen nadat deze 
door de correctie zijn geweest, waardoor slordige fouten over het hoofd worden gezien. Het 
is vooral een organisatorisch probleem; het OTgen verzoekt de SR om dit onderwerp bij de 
Raad van Bestuur aan de orde stellen. Johanna gaat de voorbeelden van fouten in 
tentamenvragen aan het OTgen sturen. 
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Team Toetsen is nog steeds onderbemand. Volgende week volgt de herziening van 
tentamenvragen met de definitieve gescoorde punten voor OVV1 en OVV2. In het vervolg 
gaan dit soort problemen eerder naar studenten gecommuniceerd worden. 

9. Informatievoorziening 
De wederzijdse communicatie gaat moeizaam en er zijn klachten over, zoals ook terug te 
zien is in de Nationale Studenten Enquête (NSE). Het is voor studenten onduidelijk waar zij 
informatie kunnen vinden en bij wie zij terecht kunnen. Zowel via Canvas als de Digitale 
Studenten Service Desk is er een mogelijkheid om coördinatoren te bereiken, maar toch 
weten studenten nog niet goed waar ze met welke vraag naartoe moeten. Deadlines zijn nu 
nog vaak onduidelijk, waardoor de jaarvertegenwoordigingen hier vaak achteraan moeten 
zitten. De oude raad heeft een rapport geschreven, maar hier is nog niets mee gebeurd. De 
SR is bezig met  het invoeren van het communicatieplan. Het OTgen wil graag meewerken en 
staat open voor het communicatieplan. Ook kan dit probleem bij de UvA aangekaart worden; 
de VU heeft bijvoorbeeld VUnet met een overzichtelijke pagina in Canvas, met al jouw 
persoonlijke snelkoppelingen naar pagina’s zoals je rooster. Ook heeft de SR 
stroomschema’s gemaakt voor studenten die we gaan publiceren.  

10. WVTTK 
In het conceptplan kwaliteitsgelden stond een stukje over het ‘WOW’-project. De bedoeling 
is om dit in te vullen als twee trainingsdagen met een overnachting, als een soort congres 
voor coassistenten. Er komt misschien ook een apart mentoren programma.  
Ook stond er een stuk over het plan voor een app om docenten te beoordelen. Als dit 
ontwikkeld gaat worden, wordt het beschikbaar voor meerdere doeleinden en voor zowel de 
bachelor als de master.  

11. Actielijst 
- Het OTgen gaat een update sturen over de evaluatie van Epicurus na het gesprek 

aankomende vrijdag met Gerard Spaai. 
- Johanna gaat de voorbeelden van fouten in tentamenvragen aan het OTgen sturen. 

12. Mededelingen en rondvraag 
Er zijn geen mededelingen. 

13. Nieuwe agendapunten 
- Blauwdruk nieuwe master 

14. Einde vergadering 
Jan Hindrik sluit de vergadering om 18:00. 

Pagina 3 van 3 
Notulen plenaire vergadering, 21-11-2018 


