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Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 11 oktober 2017
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Dr. A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, dr. G.E.(Gabor) Linthorst, Prof. dr. J.H.(Jan Hindrik)
Ravesloot (voorzitter), Y.J.(Yvonne) Lunes, Y.(Yosta) Vegting, S.(Sofyan) Bannany
Sofie ten Brink, Milou van Goor, Janneke Hendriks, Nikki Lemmers, Michelle Ruhe,
Judith Scherpenisse, Kathelijn Verdeyen, Patrick Witvliet
Dr. E.E.(Etienne) Verheijck
Bodine Schotsman
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Opening
Vaststellen notulen
Vaststellen agenda
Voorstelronde
Drukte medische bieb en plein J
Nominaalregeling
Toetsing in de master
Curriculum tool voor geneeskunde?
Internationalisering
Cum laude regeling
Procedure OER
WVTTK
Mededelingen en rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

1. Opening
Kathelijn opent de vergadering om 17:05.
2. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 21 juni 2017 zijn vastgesteld.
3. Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘procedure OER’ is toegevoegd aan de agenda.
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4. Voorstelronde
De Studentenraad (SR) en het opleidingsteam geneeskunde (OTgen) hebben zich aan elkaar
voorgesteld.
5. Drukte medische bieb en plein J
Met invoering van de nieuwe bachelor Epicurus is de studielast toegenomen. Studenten
maken hierdoor meer gebruik van de medische bibliotheek en plein J. De SR heeft klachten
ontvangen van studenten dat door de drukte er te weinig plekken vrij zijn om te kunnen
studeren. Het OTgen adviseert de SR om met Lieuwe Kool hierover te praten. De SR zal
steekproefsgewijs metingen uitvoeren, om zo eerst de stromingen in kaart brengen en te
kijken waar en wanneer precies de knelpunten zijn. Op basis daarvan kan er verder worden
gekeken. Studenten hebben ook aangegeven graag in het weekend in het Digitorium te
willen werken. Deze is nu nog niet open in het weekend. Sofyan gaat hierover een plan
maken. Judith maakt een plan voor de bezetting op plein J.
6. Nominaalregeling
Het OTgen heeft vergaderd met verschillende gremia over de nominaalregeling. Er is hier
namelijk veel discussie over. Steeds meer derdejaars studenten trekken zich terug uit de
nominaalregeling, omdat zij de kortere wachttijden niet wenselijk achten. Er zijn ook steeds
minder studenten die zich voor de eerste startplaatsen inschrijven, omdat de wachttijd op
het moment erg gedaald is naar 6 maanden. Blijkbaar vinden studenten een wachttijd van
minder dan 6 maanden te kort. Dit kan er toe leiden dat de instroom van de coschappen
wordt belemmerd. Daarom wil het OTgen ervoor zorgen dat de groep die gebruik maakt van
de regeling de juiste grootte heeft. De nominaalregeling wordt door het OTgen vastgesteld
en behoeft naar oordeel van het OTgen niet de goedkeuring van de SR. De nominaalregeling
wordt morgen naar de studenten gecommuniceerd en zal ook op de A-Z lijst komen te staan.
Er wordt bij vermeld dat voor het eerste jaar een coulance regeling geldt.
7. Toetsing in de master
Vorig academisch jaar is er gesproken over invoering van een farmacotherapietoets in de
master. De pilot van deze toets was toen uitgesteld naar oktober en staat nu in de
startblokken. Medio januari zal er gestart worden met de toets. Dit zal in de komende 1 à 2
weken naar de studenten worden gecommuniceerd. De score op de toets zal op zijn vroegst
pas vanaf september volgend jaar meetellen, maar dit wordt nog overwogen. De syllabus
komt op Blackboard te staan en ook de links naar andere hulpmiddelen.
De kennistoets van heelkunde en interne geneeskunde wordt niet goed gescoord door
studenten (rond de 50%). De score per student gaat naar de eindbeoordelaar en deze kan
inzien hoe de student ten opzichte van andere studenten heeft gescoord. Het is dus een
relatieve maat. Echter, aan het begin van de toets staat dat er 70% behaald dient te worden
voor een voldoende. Dit brengt naar oordeel van de SR verwarring met zich mee en
beoordelaars zijn niet altijd op de hoogte van de gemiddelde score. Paul gaat hiernaar
kijken.
8. Curriculum tool voor geneeskunde?
Vanuit de opleiding medische informatiekunde (MI) is een curriculumtool ontwikkeld. Dit is
een moderne studiegids voor studenten waarin ze alles kunnen terugvinden. Vanuit de SR
wordt er de vraag gesteld of een samenwerking tussen beide opleiding over dit onderwerp
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mogelijk is. Het OTgen was nog niet op de hoogte van de curriculum tool bij de opleiding MI.
Jan Hindrik gaat Monique Jaspers hiernaar vragen en gaat kijken hoe het loopt.
9. Internationalisering
Vorig academisch jaar was er besloten dat de stages van de IFMSA getoetst zouden worden
door het OTgen. Echter, dit was meer een loze gedachte of de IFMSA stages voor
studiepunten zouden kunnen gelden. Dit moet namelijk worden uitbesteed aan de
internationaliseringscommissie en niet aan het OTgen. Jan Hindrik gaat achter de werkwijze
van de commissie aan.
Voor het eind van het academisch jaar zou er een visie over internationalisering komen,
naar de SR had begrepen vanuit het OTgen. De bedoeling van het OTgen was echter dat het
de internationaliseringscommissie is, die met zo’n plan moet komen. Op korte termijn is er
een gesprek met het College van Bestuur en de Raad van Bestuur hierover. De SR volgt het
verder op en houdt het OTgen op de hoogte.
10. Cum laude regeling
De precieze eisen voor het predicaat cum laude verschillen per universiteit en per opleiding.
Op dit moment is het niet mogelijk om met een cijfer lager dan een 7 cum laude te slagen bij
de studie geneeskunde op het AMC. De SR vraagt om de visie van het OTgen over dit
onderwerp. Het OTgen is van mening dat je ergens een grens moet trekken. De cum laude
regeling heeft de afgelopen 20 jaar veel aanpassingen ondergaan. Het is een slechte zaak
wanneer het predicaat ‘cum laude’ wordt verbonden aan mogelijke kansen op de
arbeidsmarkt. Dit is een landelijk probleem, dat landelijk besproken zou moeten worden. Er
heerst naar oordeel van het OTgen een ontzettende prestatiedruk onder studenten en deze
leidt er ook toe dat studenten streven naar het behalen van cum laude. Er is hier een
werkgroep over op het AMC die hierover een onderzoek aan het opzetten is. Er zijn ook
tweedejaars studenten Epicurus die zich hiermee bezighouden. Gabor geeft de namen door
van deze tweedejaars studenten aan de SR.
11. Procedure OER
Het OTgen werd eerder deze maand plotseling opgeschrikt met een mail van de
examencommissie dat er een regeling was weggevallen uit de onderwijs- en examenregeling
(OER). Noch de SR, noch het OTgen hadden dit gezien. Het CEBE heeft advies ingewonnen bij
de juristen van het maagdenhuis en dit proces is vervolgens buiten het OTgen, de
opleidingscommissie (OC) en de SR omgegaan, omdat er naar advies van de juristen geen
instemming nodig was van de SR en de OC aangezien het om een redactionele wegvalling
ging. Met terugwerkende kracht is de OER vanaf september geldend geworden. Het is, naar
oordeel van het OTgen, dus niet mogelijk je te beroepen op de versie van de OER zonder de
bepaling. In het vervolg zal de SR over dergelijke zaken zo snel mogelijk willen worden
ingelicht.
12. WVTTK
- Het is aan de SR zelf om invulling te geven aan de sinterklaasenquête. Het OTgen zal zich
hier niet mee bezig houden.
13. Mededelingen en rondvraag
- Er zijn nog veel Curius+ studenten die nog tentamens uit het tweede jaar van Curius+
hebben openstaan. Het gaat voornamelijk om het tentamen van het grootschalig klinisch
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lijnonderwijs (rond de 80 studenten). Daarnaast is er nog een klein aantal studenten dat
nog tentamens uit het eerste jaar van Curius+ hebben openstaan.
- De SR regelt zelf de vacature voor de studentassessor in de master. Bij de sollicitatie kan
wel iemand van het OTgen aanwezig zijn. Kort na de jaarplanpresentatie gaat de SR
hiermee aan de slag.
14. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
15. Einde vergadering
Kathelijn sluit de vergadering om 18:07.
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