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Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 31 januari 2018
Aanwezig OTgen

Dr. A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, dr. G.E.(Gabor) Linthorst, Prof. dr. J.H.(Jan Hindrik)
Ravesloot (voorzitter), Y.(Yosta) Vegting, Dr. E.E.(Etienne) Verheijck
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Milou van Goor, Janneke Hendriks, Nikki Lemmers, Michelle Ruhe, Judith
Scherpenisse, Patrick Witvliet
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Afwezig SR

Youri Broekhuizen, Sofie ten Brink,
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-

Notulist
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1. Opening
Judith opent de vergadering om 17:00uur.
2. Doorlopen actielijst
- Jan Hindrik gaat nog met de bewaking in overleg of studenten tot in de late uren/in het
weekend op plein J kunnen studeren.
- Paul heeft gekeken naar de toetsingsscore in de master. De scores zijn slecht en liggen
tussen 30% en 70%, terwijl de censuur op 70% ligt. Dit zal worden aangekaart bij de
coördinatoren van de coschappen heelkunde en interne geneeskunde. Daarnaast zal
besproken worden dat studenten recht hebben op een representatief oefententamen. De
mastercommissie gaat dit op papier zetten. De mastercommissie van de SR komt hier
met Paul nog op terug.
- Gabor heeft de curriculum tool van MI bekeken. Ze hebben voor het ontwikkelen van
deze tool een extern persoon ingehuurd die hier veel tijd in heeft gestoken. De tweede
versie van de tool is bijna klaar. Gabor wacht deze versie af om te kijken of we een
soortgelijke curriculum tool voor geneeskunde willen. Uiteindelijk komt er in ieder geval
wel een curriculum tool.
- Gabor heeft met de coördinatoren van RA1 gekeken of het een goed idee is om in de
week voor het tentamen een vragenuurtje of iets dergelijks in te stellen. Echter, het is
lastig want de vraag is of er überhaupt wel een vrije week komt voor het tentamen.
- Gabor pakt het idee van studentmentoren op en komt hier binnenkort bij de SR erop
terug.
3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 22/11/2017 zijn vastgesteld.
4. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
5. Visitatie en de follow-up
De raad heeft de belangrijkste uitkomsten van het visitatierapport ontvangen van het
OTgen. Het was echter nog een conceptversie en er stonden een aantal fouten in. Er worden
goede dingen genoemd, maar er wordt ook gesteld dat de master ouderwets is en dient te
worden vervangen. Kleinschaligheid en toetsing in de master zijn belangrijke punten die
worden genoemd.
Door als SR steun te betuigen aan het visitatierapport kunnen er grote vooruitgangen
worden geboekt.
- De visitatiecommissie was heel erg te spreken over de TBL-sessies en zij hadden de
(foute) aanname dat het te voorzichtig wordt ingezet. Daarnaast was er een deel van de
visitatiecommissie die het jammer vond dat in het derde jaar de TBL-sessies worden
losgelaten. De reden hiervoor is dat de studenten uit het derde jaar van Epicurus hebben
aangegeven dat ze ‘toets moe’ worden en daarom is besloten de structuur ‘iRAT-tRAT10uur zelfstudie’ meer los te laten. Eén van de visitatieleden vond dit jammer. Dit is
tegenstrijdig, want er wordt ook in het rapport gezegd dat studenten meer moeten
worden losgelaten. Het OTgen houdt zich aan het plan om een deeltoets-eindtoets
structuur in het 3e jaar aan te houden met daarnaast wel groepsprojecten. De visie zal
dus niet direct volledig worden omgegooid naar aanleiding van het visitatierapport.
- Over de symposia in de master wordt in het rapport genoemd dat ze aanbevelen dat
studenten zelf meehelpen bij de organisatie en vormgeving van de symposia. Het OTgen
gaat dit echter niet aanpassen, want soms heb je dat studenten hun coschap in het
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buitenland volgen en je kan dan deze studenten niet verplichten terug te komen naar
Nederland voor de symposia. Daarnaast is het organiseren van symposia naast het semiartscoschap te belastend voor studenten.
Het OTGen gaat de master herzien en ook de SR hierbij uitnodigen. Daarnaast zal het
visitatierapport nog een keer worden besproken op een OTgen vergadering.
6. Coschap kindergeneeskunde België
Vorig jaar is hier al eerder over gesproken dat de coschappen in Antwerpen en vooral
Brussel slecht worden beoordeeld door studenten en dat studenten beter moeten worden
voorgelicht. Henriëtte Scherpbier (coördinator coschap kindergeneeskunde) is vervolgens
op werkbezoek geweest in België. Daarnaast zou de coördinator en het international office
een poging wagen om studenten beter voor te lichten. Nikki heeft contact gehad met het
international office en ze zijn het inderdaad aan het opzetten. Het heeft de aandacht van de
coördinator. Paul gaat nog wel Ina ten Have en Henriëtte Scherpbier vragen hoe het op dit
moment ervoor staat.
7. Oefentoetsen in de master
Dit agendapunt is tijdens het doorlopen van de actielijst besproken.
8. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
9. Mededelingen en rondvraag
- Het tentamen van RA1 is verplaatst naar de vrijdag. Het OTGen wil met het bureau
onderwijslogistiek het probleem van de beperkte capaciteit qua tentamenzalen gaan
bespreken. Dit is een UvA-breed plannings- en capaciteitsprobleem. Het wordt in stand
gehouden door de 8-8-4 structuur die wordt gehanteerd. De SR moet bij de CSR
aangeven dat dit een probleem is voor studenten.
- Een aantal scholieren die met de decentrale selectie hebben meegedaan zijn afgewezen
en zijn daaropvolgend een juridische procedure begonnen tegen de UvA. De juridische
dienst heeft gevraagd of de SR kan aantonen dat zij vorig jaar de decentrale selectie
hebben goedgekeurd. Mogelijk staat in de OER de decentrale selectie beschreven. Deze
is afgelopen jaar door de SR goedgekeurd en daarmee dan ook de decentrale selectie.
- Jan Hindrik heeft de nieuwe procedure van de zij-instroom gestuurd naar de SR. Hij wil
graag binnen twee weken een reactie hierop van de SR.
10. Actielijst
Wie?
Wat?
Jan Hindrik
Jan Hindrik gaat nog met de bewaking in overleg of studenten tot in de
late uren/in het weekend op plein J kunnen studeren.
Gabor
Gabor pakt het idee van studentmentoren op en komt hier bij de SR
erop terug.
Paul
Paul gaat Ina ten Have en Henriëtte Scherpbier vragen hoe het op dit
moment ervoor staat met de coschappen in België
De SR
De SR zal reageren op de nieuwe procedure van de zij-instroom
11. Mededelingen en rondvraag
Er zijn geen mededelingen.
12. Nieuwe agendapunten
Het agendapunt ‘visitatie’ is aangedragen.
13. Einde vergadering
Judith sluit de vergadering om 17:39uur.
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