Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 21-01-2020
Aanwezig OTgen

Prof. dr. J.H. (Jan Hindrik) Ravesloot , M. (Maartje) Serlé, A. (Aniek) Broekhuizen, U.
(Ulla) Remer, M. (Monique) Greve

Aanwezig SR

Daniëlle de Nobel (voorzitter), Larissa Heideman, Marlinde van Eijk, Esmee van Vliet,
Thomas Fleischmann, Mitch van Dijk, Isaac Acheampong

Afwezig OTgen

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

Afwezig SR

Tamanna Colijn, Soufyan Maazouzi, Stan Driessen

Gast

Prof. Dr. S. (Saskia) Peerdeman

Notulist

Neeltje Rosenberg

Agenda
1.

Opening

2.

2 min

Doorlopen actielijst

3.

2 min

Vaststellen notulen

4.

5 min

Mededelingen

5.

1 min

Vaststellen agenda

6.

5 min

Doelen naar aanleiding van NSE uitkomsten

7.

5 min

Stavaza nieuwe master Geneeskunde

8.

5 min

Zij-instroom

9.

10 min

AV/KWM

10.

5 min

Vakantieweek bachelor Geneeskunde

11.

10 min

Collectieve sluitingsdagen

12.

5 min

Stavaza Epicurus evaluatie

13.

1 min

WVTTK

14.

5 min

Rondvraag

15.

2 min

Nieuwe agendapunten

16.

2 min

Nieuwe actielijst

17.

Om 17.00 uur

Einde vergadering
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1. Opening
Daniëlle opent de vergadering om 17:00 uur.
2. Doorlopen actielijst
- Het OTgen (Opleidingsteam Geneeskunde) gaat het document aan de Studentenraad (SR)
versturen, waarin specifiek toegelicht wordt wat de taken zijn binnen het OTgen. Het
document is af, maar nog niet verstuurd.
- Dhr. Linthorst heeft verder gewerkt aan AV en KWM.
-

Aniek Broekhuizen heeft het evaluatierapport over de Health Incubator verstuurd aan de SR.

-

De SR heeft de collectieve sluitingsdagen van de UvA besproken.

3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 26-11-2019 zijn vastgesteld.
4. Mededelingen
- SR: de uitslag van de Studentenraadsenquête volgt in februari.
- SR: samen met mevr. Peerdeman is het idee ontstaan om met de beide opleidingsteams, de
Studentenraad en mevr. Peerdeman een informeel etentje te plannen. De officiële
uitnodiging hiervoor volgt.
5. Vaststellen agenda
De punten ‘StaVaZa nieuwe master Geneeskunde’ en ‘AV en KWM’ zijn geschrapt van de
agenda. Hierna is de agenda vastgesteld.
6. Doelen naar aanleiding van NSE uitkomsten
In december zijn er bijeenkomsten geweest voor het bespreken van de uitkomsten van de
Nationale Studenten Enquête (NSE) van 2019. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de
belangrijkste uitkomsten besproken en hebben de studenten hun input gegeven. Er is
afgesproken dat het Opleidingsteam naar aanleiding van de bijeenkomsten SMART doelen
zou opstellen om aan de verschillende verbeterpunten te werken. De Studentenraad vraagt
zich af hoe ver het OTgen is met het opstellen van SMART doelen.
Het OTgen wil komend jaar met name focussen op internationalisering. Per maart start een
nieuwe werknemer internationalisering, die samen met twee nieuwe Principal Educators
(PE’s) (Guus ten Asbroek en Jos Bramer) het beleid gaat herijken. Vooral de praktische
zaken die gepaard gaan met studeren in het buitenland lijken een drempel te zijn voor
studenten. Er zal een werkgroep georganiseerd worden over dit onderwerp. Voor de
bachelor zijn komend jaar ook de volgende drie verbeterpunten belangrijk:
-

Faciliteiten: studieplekken en de WiFi. Het OTgen steunt de brief van de
Studentenraad aangaande de WiFi en zal zelf contact opnemen met Edwin
Schuchmann.

-

Studiebegeleiding. Dit wil het OTgen onder andere verbeteren door het onderwijs
nog kleinschaliger te maken.
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-

Informatievoorziening: mevr. Peerdeman gaat samen met de SR een werkgroep
vormen, met als basis het communicatieplan zoals opgesteld door SR ‘17-’18. Het
doel is om de informatievoorziening te verbeteren.

Voor de master kwamen daarnaast de volgende twee verbeterpunten naar voren:
-

Wetenschappelijke vaardigheden: dit gaat verbeterd worden door middel van
statistiek begeleiding, een crash course voor studenten (wordt ontwikkeld voor de
nieuwe master, maar ook beschikbaar gesteld voor de huidige masterstudenten) en
de statistiek e-learning wordt langer beschikbaar gesteld.

-

Studiebegeleiding: er wordt gezocht naar de punten die problemen geven. Ook zal de
kwaliteit van het mentoraat worden onderzocht. Dit stond vorig jaar ook al ter
discussie; de SR gaat in de archieven zoeken naar de uitslagen van de enquête die
onder de mentoren uitgezet is.

Mevr. Remer gaat de exacte punten naar de SR sturen. Het OTgen gaat het punt over de WiFi
ook aankaarten bij dhr. Schuchmann.

7. Zij-instroom
De Studentenraad is in augustus om advies gevraagd met betrekking tot het
toetsingsprobleem van de zij-instromers. Vervolgens is er een adviesbrief gestuurd op 3
oktober 2019, waarin de Studentenraad het Opleidingsteam heeft geadviseerd om tot een
structureel beleid te komen omtrent het toetsings- en herkansingsbeleid met betrekking tot
de schakelstudenten. Naar aanleiding hiervan heeft prof. Ravesloot een bijeenkomst met
verschillende gremia en andere betrokkenen georganiseerd op 9 december. De

Studentenraad wil nog steeds dat er een structureel beleid is vóór de volgende groep
zij-instromers start en dat dit beleid wordt nageleefd.
De zij-instromers kunnen nu alleen herkansen in de zomer. Voor volgend jaar komt de
mogelijkheid om hen een doorstromer-status te geven. Het OTgen houdt de vinger aan de
pols omdat het plan nog uitgevoerd moet worden. Marike de Ruiter (coördinator) neemt dit
op in haar nieuwe beleid. Wanneer dit bekend wordt, hangt af van het overleg met het
dienstencentrum. Het zij-instroom reglement zal besproken worden tijdens het OER-proces
dit jaar. De Studentenraad is hierbij betrokken.
8. Vakantieweek bachelor Geneeskunde
De UvA heeft vastgesteld dat er per academisch jaar 2020-2021 een vakantie zal
plaatsvinden tijdens de meivakantie van regio Noord. Het OTgen geeft aan dat de faculteit
niet kan afwijken van dit besluit. Het OTgen is bezig met nieuwe roosters voor volgend
studiejaar om het onderwijs te verschuiven en dit passend te maken. Tijdens Opmaat naar
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de praktijk is hier al rekening mee gehouden en zullen weinig problemen ontstaan. Ook het
keuzeonderwijs van jaar 2 zal weinig problemen opleveren. Het OTgen is wel van mening
dat het handiger is om de week ergens anders te plaatsen, in een vaste week. Er lijkt nu
echter geen mogelijkheid om af te wijken van het UvA beleid.
De vakantieweek geldt niet voor de master.

9. Collectieve sluitingsdagen
Op 1 februari 2016 heeft het College van Bestuur van de UvA voor de academische jaren van
2017 t/m 2021 een aantal data aangewezen als collectieve vrije dagen. Dit zijn vaak
maandagen en vrijdagen die na of voor een feestdag vallen. Afgelopen OTgen vergadering
heeft het OTgen aangegeven ook dit jaar te willen afwijken van de collectieve sluitingsdagen.
Veel dagen komen overeen met het beleid van het AMC, zoals we dat volgen, op 2 dagen na.
Dat betekent dat er twee vrije dagen niet zullen gelden voor de studenten, namelijk 4 en 22
mei.

De SR is tegen het afwijken van de collectieve sluitingsdagen en heeft hier een brief over
gestuurd.
Niet iedereen van het OTgen heeft de brief gezien. Alle medewerkers van het AMC zijn er
gewoon, dus het OTgen ziet geen reden om de deuren voor studenten te sluiten. Indien dit
wel zou moeten, moet het onderwijs op andere dagen erbij gepland worden. Het onderwijs
op deze dagen staat al vast. Op 4 mei staat bijvoorbeeld een deeltoets gepland. Ook vallen de
sluitingsdagen binnen CMI-1, waar al een nieuwe vakantieweek in zit. Het OTgen denkt dat
het roosteren van deze vrije dagen eerder extra stress oplevert, omdat het onderwijs op
andere dagen erbij gepland zal moeten worden. Voor volgend jaar zijn er wellicht nog
mogelijkheden. Ander idee van mevr. Peerdeman is om wel twee extra vrije dagen te geven,
maar deze op andere momenten te plannen. Dan kunnen ze gepland worden in een blok
waar de tijdsdruk op het onderwijs minder groot is.
De SR gaat dit punt opnieuw bespreken en komt er tijdens de volgende OTgen-SR
vergadering op terug.
10. Stavaza Epicurus evaluatie
De evaluatie loopt goed. Er zijn nieuwe mensen aangenomen. Er wordt een student-assistent
geworven om te helpen bij de evaluatie. Ook onder stafleden zal er worden geëvalueerd via
het ‘Rondje Epicurus’. Dit vergroot ook weer het draagvlak voor Epicurus. De SR zal op de
hoogte worden gehouden. Mevr. Remer gaat de slides van de bijeenkomst met mevr. Habets
sturen naar de SR.
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11. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
12. Actielijst
- Het OTgen gaat het document aan de SR versturen, waarin specifiek toegelicht wordt wat de
taken zijn binnen het OTgen.
- Ulla Remer gaat de exacte punten van verbetering naar aanleiding van de NSE enquête naar
de SR sturen.
-

Het OTgen gaat het punt over de WiFi ook aankaarten bij dhr. Schuchmann.

-

Het OTgen gaat naar aanleiding van de NSE enquête een werkgroep vormen voor
internationalisering. Mevr. Peerdeman doet ditzelfde voor informatievoorziening.

-

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

-

De SR gaat in het archief zoeken naar evaluaties van het mentoraat in de master
Geneeskunde.

-

De SR gaat collectieve sluitingsdagen en vakantieweek verder bespreken.

13. Mededelingen en rondvraag
- SR: zijn de aanpassingen in RA 1 en CMI 1, zoals die het vorige overleg zijn besproken,
doorgevoerd voordat beide vakken starten? De aanpassingen zijn gedaan. Dit jaar gaat er
beter geëvalueerd worden.
14. Nieuwe agendapunten
- NSE enquête
- AV en KWM
- Collectieve sluitingsdagen
15. Einde vergadering
Daniëlle sluit de vergadering om 17:40 uur.
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