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1. Opening
Daniëlle opent de vergadering om 17:00 uur.
2. Doorlopen actielijst
- Het Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) gaat het document aan de Studentenraad (SR)
versturen, waarin specifiek toegelicht wordt wat de taken zijn binnen het OTgen: gedaan.
- Ulla Remer gaat de exacte punten van verbetering naar aanleiding van de NSE enquête naar
de SR sturen: gedaan.
-

Het OTgen gaat het punt over de WiFi ook aankaarten bij Edwin Schuchmann: volgt bij
‘Doelen naar aanleiding van NSE enquête’.

-

Het OTgen gaat naar aanleiding van de NSE enquête een werkgroep vormen voor
internationalisering. Mevr. Peerdeman doet ditzelfde voor informatievoorziening: volgt bij
‘Doelen naar aanleiding van NSE enquête’.

-

Ulla Remer gaat de slides van de bijeenkomst over de evaluatie van Epicurus met mevr.
Habets sturen naar de SR: gedaan.

-

De SR gaat in het archief zoeken naar evaluaties van het mentoraat in de master
Geneeskunde: dit is een evaluatie van Marcel Fabriek, dit moet bij hem of bij Monique van
Loon nagevraagd worden.

-

De SR gaat collectieve sluitingsdagen en vakantieweek verder bespreken: gedaan.

3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 21-01-2020 zijn vastgesteld.
4. Mededelingen
- Het beoogde informele etentje tussen OTgen, OTmi, mevr. Peerdeman en de SR is verplaatst
naar het begin van volgend academisch jaar.
- De uitkomsten van de SR enquête zullen de volgende OTgen-SR vergadering besproken
worden.
- Dit is het laatste OTgen-SR overleg van Aniek Broekhuizen als masterasssesor.
- Dhr. Linthorst is aanwezig tot 17:35 uur.
5. Vaststellen agenda
Het punt ‘Nieuwe master’ is verplaatst naar na het punt ‘Collectieve sluitingsdagen’.
Hierna is de agenda vastgesteld.
6. Doelen naar aanleiding van NSE uitkomsten

De vorige OTgen-SR vergadering hebben we al gesproken over de opgestelde doelen naar
aanleiding van de Nationale Studenten Enquête (NSE) uitkomsten van 2019. Er is toen
afgesproken hier elke OTgen-SR vergadering op terug te komen om de stand van zaken te
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bespreken. De SR is benieuwd naar de stand van zaken bij de bachelor Geneeskunde (BGEN)
en master Geneeskunde (MGEN).
1. Internationalisering: er ligt een plan om een werkgroep te starten en een summerschool te
organiseren. Tevens gaat er een nieuwe medewerker starten om dit punt op te pakken.
a. De werkgroep zal dit academisch jaar gevormd worden; de conference wordt in april
gepland.
2. Faciliteiten (BGEN): het OTgen heeft bij Jeroen Kroon aangegeven dat het zeer belangrijk is
dat er op kortere termijn dan de nu gemaakte planning begonnen wordt met het verbeteren
van de WiFi op de faculteit.
a. Plan voor studieplekken: dhr. Ravesloot gaat zitting nemen in het faciliteitenoverleg
om hierover een vinger aan de pols te houden.
3. Studiebegeleiding (BGEN)
a. Update RA1: de grootste verkleinschaliging van het onderwijs zal plaatsvinden in het
volgende academisch jaar (2020-2021). Er zijn wel al kleine aanpassingen
doorgevoerd voor het huidige academische jaar.
4. Informatievoorziening (BGEN)
a. Werkgroep (georganiseerd door mevr. Peerdeman): dit academisch jaar zal deze
werkgroep aan de slag gaan. De werving voor leden voor deze werkgroep is
begonnen. De Studentenraad zal ook zitting nemen in deze werkgroep.
5. Wetenschappelijke vaardigheden (MGEN)
a. Statistiek begeleiding: hier wordt aan gewerkt. Het is nog onduidelijk wanneer dit
klaar is.
b. Crash Course voor studenten: het is nog niet duidelijk wanneer deze course af zal
zijn. Wel zal deze ook beschikbaar worden voor de huidige master studenten.
c. Statistiek e-learning wordt langer beschikbaar: wanneer dit aangepast wordt weet
dhr. van Trotsenburg nog niet.
6. Studiebegeleiding (MGEN): uiterlijk dit academisch jaar wordt er onderzocht wat problemen
geeft bij de studiebegeleiding. Het OTgen gaat de uitkomsten van de enquête onder de
mentoren opvragen bij Monique van Loon.

7. Stavaza nieuwe master Geneeskunde
Begeleidingsplan: de SR heeft gemerkt bij de informatiebijeenkomst dat een aantal
studenten nu al vragen had over de invulling van de wachttijd. De SR denkt dat veel vragen
van studenten weggevangen kunnen worden met een goede tijdige uitwerking van het
begeleidingsplan. Er is eind november afgesproken dat de verschillende punten uit het
begeleidingsplan begin 2020 geïnventariseerd en gecommuniceerd zouden zijn. Aangezien
het nu eind februari is en omdat de Studentenraad dus heeft gemerkt dat er onder de
studenten veel vraag naar is, wil de Studentenraad graag een deadline met elkaar afspreken.
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Dhr. van Trotsenburg geeft aan dat er volop aan gewerkt wordt en er komende vrijdag
informatie over de nominaal studenten en andere uitzonderingsgroepen wordt
gecommuniceerd. Er is afgesproken dat het begeleidingsplan uiterlijk eind van dit kwartaal
(kwartaal 1 van 2020) volledig is uitgevoerd (informatie ingewonnen en gecommuniceerd
naar de studenten).
Studentbetrokkenheid: in het gesprek dat de SR vanmorgen had met onder andere Mirjam
de Haart, Lydia van der Meij en Jacqueline Vos van de projectgroep zijn geen concrete
afspraken gemaakt over studentbetrokkenheid. Vandaar dat we dit punt nu niet verder
willen bespreken.
Overgangsregeling: in juni wordt de overgangsregeling voor onder andere studenten met
een aangepast pakket bekend gemaakt aan de studenten. Voor terugkomdagen tijdens
coschap zal een nieuw plan gemaakt moeten worden. Hier heeft dhr. van Trotsenburg nog
niet aan gewerkt en hij gaat hiermee aan de slag. De SR zou hier graag input op geven nog
voor de formele advies-/instemmingsperiode ingaat. In maart/april 2020 zal dhr. van
Trotsenburg een voorlopige versie aanleveren waar de SR input op kan geven. In juni zal de
definitieve versie naar de studenten gecommuniceerd worden.
8. AV/KWM
Bij het OTgen-SR overleg van 26-11-2019 is de volgordelijkheid van AV/KWM al besproken.
Dhr. Linthorst heeft toen aangegeven dat er wel was gekeken naar de mogelijkheden om
bijvoorbeeld KWM om te wisselen met RA-2, maar er was nog geen definitief plan. Vandaar
dat dit punt nogmaals op de agenda staat.
Dhr. Linthorst wil dit plan graag doorvoeren, maar krijgt nog niet van iedereen de gewenste
medewerking. Heel jaar 1 en 2 van de leerlijn AV en de blokken KWM en RA moeten worden
aangepast en dit heeft meer voeten in de aarde dan initieel verwacht werd. Dit maakt dat het
onduidelijk is of dit voor academisch jaar ‘20-’21 gaat lukken.
De opdrachten in AV jaar 1 worden nu in kaart gebracht. Volgende week volgt een afspraak
met de Medical Educators om te kijken naar het onderwijs.
Voor academisch jaar ‘21-’22 gaat deze verschuiving (KWM op de plek van RA2 en
viceversa) zeker lukken. We komen de volgende OTgen-SR vergadering op dit agendapunt
terug.
9. Vakantieweek bachelor Geneeskunde
De afgelopen weken heeft de Studentenraad uitvoerig gesproken over de beste periode voor
de vakantieweek. De Studentenraad heeft het raadsstandpunt aangenomen dat het voor
zowel de studenten als de organisatie het beste zou zijn om de week op een vast moment,
tussen blok 4 en 5 (in jaar 1 dus RA-1 en CMI-1) te plannen. Dit raadsstandpunt is tijdens het
vorige OTgen-SR overleg besproken. Het leek toen niet mogelijk om van het centrale UvA
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beleid af te wijken. Mevr. Remer gaf toen aan dat het OTgen de vakantieweek ook liever had
gezien op een vast moment in het begin van blok vijf. Vervolgens zou zij uitzoeken of het
mogelijk is om af te wijken van het UvA breed beleid. Dit bleek volgens haar niet mogelijk:
los van de Master Geneeskunde moet elke studie zich houden aan het besluit.
De Studentenraad deelt deze mening echter niet. Het College van Bestuur (CvB) heeft
namelijk bewust geen richtlijn gesteld voor de decanen van de faculteiten, waardoor er wel
degelijk, gemotiveerd, van dit beleid afgeweken kan worden (zoals is gebeurd bij de master
Geneeskunde).
Het OTgen geeft wederom aan niet af te willen wijken van het UvA-beleid. In de
vakantieweek van de UvA gaan namelijk alle universitaire voorzieningen dicht. Het OTgen is
namelijk bang dat de vakantieweek elk jaar opnieuw ter discussie zal worden gesteld
doordat volgende raden weer anders zullen denken over de vakantieweek. De SR ziet niet in
waarom een volgende raad wel het vakantiebeleid van de UvA zou willen volgen, aangezien
dit voor de student alleen maar nadelen oplevert. Daarnaast is zij van mening dat dit
argument voor meer regelingen zou gelden en dat de angst hiervoor een
kwaliteitsverbetering nooit in de weg mag staan.
Het OTgen zegt daarnaast dat het voor team roostering het gemakkelijkst is om nu al voor de
komende 5 jaar de plaats van de vakantieweek te weten. Dit kan bereikt worden door er nu
voor te kiezen het beleid van de UvA te volgen. De SR vindt daarentegen dat juist door het
beleid van de UvA te volgen, elk jaar de plaats van de vakantieweek in het blok verandert
doordat de meivakantie per jaar wisselt van moment in het jaar. Dit betekent dat team
roostering dus elk jaar opnieuw het onderwijs zal moeten aanpassen om plaats te maken
voor de vakantieweek.
Het OTgen geeft aan het liefst te zien dat de vakantieweek er helemaal niet komt, omdat er al
veel vrije dagen zitten in het moeilijke blok CMI. Dit kan echter niet en dus willen ze,
ondanks dat ze in de vorige OTgen-SR vergadering hebben aangegeven dat een vaste plek in
het blok voor iedereen beter zou zijn, het UvA beleid volgen.
10. Collectieve sluitingsdagen bachelor Geneeskunde
Eind 2019 heeft het Opleidingsteam Geneeskunde besloten het beleid van de UvA omtrent
de collectieve sluitingsdagen niet te volgen voor zowel bachelor als master Geneeskunde. De
redenen hiervoor waren met name dat locatie AMC geen UvA-gebouw is en daarnaast dat de
timing van de sluitingsdagen niet goed uitkomt. Deze vallen voor het eerste jaar namelijk
tijdens CMI-1, een blok dat belangrijk onderwijs bevat en door de studenten als moeilijk
wordt ondervonden en tevens al veel vrije dagen bevat. De Studentenraad had in eerste
instantie het standpunt om te pleiten voor het behoud van de collectieve sluitingsdagen dit
academisch jaar en volgend academisch jaar. Echter is dit standpunt na het vorige OTgen-SR
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overleg heroverwogen en heeft de Studentenraad besloten dat zij nog altijd de collectieve
sluitingsdagen geïmplementeerd wil zien in het academische jaar 2020-2021 en niet in het
huidige academische jaar.
Het OTgen vertelt dat de collectieve sluitingsdagen zijn opgenomen in het jaarrooster van
2020-2021. Hierin volgt het OTgen dus het beleid van de UvA. De Anatomische Les en
congresdag van de MFAS (studievereniging) worden vanaf volgend academisch jaar niet
meer vrijgeroosterd.
11. Decentrale selectie
De afgelopen tijd heeft de Studentenraad vergaderd over de decentrale selectie voor het jaar
‘20-’21. Uiteindelijk is er een positief advies gegeven, mits er een plan werd opgesteld voor
een werkgroep zoals die dit jaar voor het bindend studieadvies (BSA) heeft plaatsgevonden.
Bij deze werkgroep wordt de selectie besproken met mensen vanuit verschillende gremia.
Roelof-Jan Oostra heeft al toegezegd aan deze sessies mee te willen werken.
De evaluaties van de decentrale selectie tot nu toe gaan alleen in op de droge feiten, zoals het
aantal aanmeldingen, bezwaren, de communicatie etc. De voor- en nadelen van de manier
van toetsen worden niet of nauwelijks besproken. De Studentenraad is van mening dat er
behoefte is aan een uitgebreide bespreking van de selectie, waarbij de tot nu toe toegepaste
selectiemethoden geëvalueerd worden en nieuwe methoden geanalyseerd worden. Dit is de
afgelopen jaren door meerdere studentenraden als voorwaarde voor haar positieve advies
gegeven, maar is nooit georganiseerd.
Het OTgen vindt het een ambitieus plan, omdat niemand informatie heeft over de beste
manier van decentraal selecteren. Het NVMO heeft hier een werkgroep over; in Groningen,
Rotterdam en Maastricht wordt hier onderzoek naar gedaan. Op locatie AMC maken we
gebruik van evidence die zegt dat dat je selecteert belangrijker is dan hoe je selecteert. De
wijze van toetsing lijkt de kwaliteit van het cohort niet te beïnvloeden. Er lijkt weinig ruimte
om te experimenteren met nieuwe vormen. Bovendien wordt het binnenkort wellicht weer
mogelijk om te gaan loten door een wetsaanpassing, omdat mogelijk groepen benadeeld
worden door decentrale selectie ten opzichte van loting. Ook blijkt dat een decentraal
geselecteerd cohort niet beter scoort dan een cohort samengesteld door middel van loting.
Elke faculteit zoekt naar de best practice en niemand kan aantonen dat zijn methode de
beste resultaten oplevert. Daarom lijkt het niet wenselijk om tijd en geld te investeren in het
zoeken naar de juiste methode. De slanke selectie, met zo weinig mogelijk werk voor de
student en de organisatie, lijkt het meest praktisch. Het OTgen zal dus niet meewerken aan
het organiseren van een evaluatiebijeenkomst aangaande de decentrale selectie.
12. Campagne #zou ik wat zeggen
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Deze campagne gaat over het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en is op
locatie VUmc gestart. Het OTgen wil de goede punten van deze campagne naar locatie AMC
halen. Dhr. Ravesloot gaat een werkgroep organiseren met leden van de verschillende
gremia om deze campagne te naar onze faculteit te brengen. Hij wil graag dat iemand van de
SR hierbij aansluit. De SR zal dit overleggen en doorgeven wie er zal aansluiten.
13. Amsterdam UMC strategiedagen
De missie voor het Amsterdam UMC voor de komende jaren is ‘samen ontdekken we de zorg
van morgen’. Er is onder andere aandacht besteed aan het benutten van de kracht van beide
universiteiten. Ook is er gesproken over hoe deze strategie toegepast kan worden in de
verschilende opleidingen. Zo zal er een leerlijn e-health komen in de nieuwe master
Geneeskunde. De strategie van het Amsterdam UMC en die van de Universiteit van
Amsterdam zullen samen worden gevoegd tot een facultair strategisch plan. Tijdens deze
twee dagen is ook de invulling van wave 3 van het lateralisatieproces besproken.
14. Bindend Studie Advies (BSA)
Voor recidiverende recidivisten kan geen BSA ingesteld worden. Indien alle
slagingspercentages van de eerstejaars vakken tussen de 75 en 80% liggen, zal een BSA voor
het eerste jaar overwogen worden.
15. Evaluatie OTgen-SR (vertrouwelijk)
Dit punt is vertrouwelijk en daarom worden de notulen niet gepubliceerd.
16. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
17. Actielijst
- De SR gaat de vakantieweek opnieuw bespreken.
-

De SR gaat iemand afvaardigen voor de werkgroep aangaande de campagne #zou ik wat
zeggen.

-

Het OTgen gaat aan de slag met het begeleidingsplan bepalen.

18. Mededelingen en rondvraag
- Dubbele master studenten komen doordat de nieuwe master start met wetenschappelijke
stage in de knel als zij starten in het nieuwe curriculum. Deze studenten mogen zich
inschrijven in de oude master om zo hun master Geneeskunde en Biomedische
Wetenschappen te combineren. Nominaal studenten die nu studeren (huidige derdejaars
studenten) worden gevraagd of ze een voorkeur hebben voor start in het huidige of nieuwe
programma. Nominaal studenten die afgelopen zomer afgestudeerd zijn en zij-instromers
die hebben afgezien van de nominaalregeling hebben geen andere rechten dan de reguliere
studenten. Hierover is inmiddels gecommuniceerd met de studenten.
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19. Nieuwe agendapunten
- AV/KWM
- NSE doelen
- SR enquête
- Begeleidingsplan
20. Einde vergadering
Daniëlle sluit de vergadering om 18:00 uur.

Pagina 8 van 8

Notulen OTgen-SR vergadering, 21-01-2020

