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H.H. Westerink 14 

1. Opening 

De vergadering is om 17.03u geopend door Jim.  15 

 Caroline Heuschen heeft zich voorgesteld aan de Studentenraad. Zij zal per februari de 16 

rol van masterassessor overnemen van Christiaan Ponsen.  17 

 De SR heeft het OTgen gevraagd of het goed is dat de vergaderingen in het vervolg 18 

weer plaats zullen vinden in de bestuurskamer; in de huidige ruimte is er plaatsgebrek 19 

voor alle Studentenraadsleden. Het OTgen heeft hiermee ingestemd. De ambtelijk 20 

secretaris van de Studentenraad zal de bestuurskamer reserveren voor de nog 21 

geplande OTgen-vergaderingen.  22 

2. Vaststellen notulen vergadering  

De notulen van 11 januari zijn goedgekeurd.  23 

3. Vaststellen agenda  

De agenda is vastgesteld.  24 

 25 

Prof. dr. Ravesloot heeft nog opgemerkt dat er problemen zijn met het master-26 

honoursonderwijs omdat er momenteel geen coördinator is. Begin december is er een vacature 27 

uitgezet voor een nieuwe coördinator. In het ergste geval zal het honoursonderwijs, dat anders 28 

per februari zou beginnen, worden uitgesteld.  29 
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4. Bacheloruitreiking  

Op dit moment is er enkel een door het AMC georganiseerde bacheloruitreiking voor 1 

nominaal- en subnominaal studerende studenten. De SR heeft samen met de MFAS een 2 

bacheloruitreiking opgezet voor niet-nominaal studerende studenten, maar ziet het liefst dat 3 

het AMC dit zelf oppakt. Er zijn gesprekken geweest met Prof. dr. Ravesloot, de SR en de MFAS 4 

betreffende dit punt. Het vergaderpunt op deze vergadering was een vervolg op de eerdere 5 

gesprekken.  6 

 In de vergadering heeft het OTgen toegezegd dat er voortaan vanuit het AMC voor alle 7 

studenten een bacheloruitreiking georganiseerd wordt.  8 

 Prof. dr. Ravesloot heeft aangegeven dat hij een werkgroep bijeen zal brengen die zich 9 

bezig zal houden met de inrichting van de bacheloruitreiking. Er is besproken dat in 10 

deze werkgroep in ieder geval een afvaardiging van de SR, de MFAS, de OS en de EC 11 

moet zitten.  12 

Daarnaast is aangedragen door Caroline om een poll onder studenten uit te zetten op 13 

Facebook. Door de SR is gereageerd dat er op de nieuwe nieuwsbrief een oproep staat 14 

aan studenten om de SR te mailen als zij ideeën hebben over de invulling van de 15 

bacheloruitreiking.  16 

De ingestelde werkgroep zal een plan opstellen voor de bacheloruitreiking. 17 

Afgesproken is dat deze werkgroep het plan af moet hebben in april, zodoende kan er 18 

voor de zomervakantie nog een bacheloruitreiking worden georganiseerd.   19 

5. Morele bezwaren in het vaardighedenonderwijs   

In het vaardigheidsonderwijs komen er soms fundamentele bezwaren naar boven van 20 

studenten die een bepaalde overtuiging aanhangen. Dit heeft in Rotterdam voor grote 21 

spanningen geleid. Om spanningen zoveel mogelijk te voorkomen is het goed dat een opleiding 22 

vastlegt in de OER wat zij van haar studenten verwacht en dit ook communiceert naar haar 23 

studenten tijdens voorlichtingen.  24 

 25 

Het doel van het vaardigheidsonderwijs waarbij studenten elkaar ook door het andere 26 

geslacht laten onderzoeken is dat de studenten zich ervan bewust zijn hoe het voelt om zich 27 

bloot te geven. Het OTgen neigt dan ook naar het verplicht stellen van deze vorm van onderwijs 28 

voor alle studenten.  29 

Hierbij is opgemerkt dat als dat specifiek het doel is, het ook vastgelegd zou moeten zijn 30 

dat ieder meisje een keer door een jongen moet worden onderzocht en andersom. Op dit 31 

moment kan het nog zo zijn dat studenten dit nooit ervaren, doordat zij nooit bij iemand 32 

van het andere geslacht worden ingedeeld.  33 

 34 

De SR vindt het absoluut verplicht stellen van het lichamelijk onderzoek door iemand van 35 

het andere geslacht ver gaan. Een studente in Rotterdam gaf aan zich ‘mentaal verkracht’ te 36 

voelen na het ondergaan van het lichamelijk onderzoek door een mannelijke medestudent. De 37 

SR vindt het ver gaan om dit dan absoluut van je studenten te verwachten als er zulke 38 

fundamentele bezwaren zijn. Wel vindt de SR het belangrijk dat er een hoge drempel wordt 39 

gesteld voor het weigeren van deze vorm van onderwijs. Bovendien vindt de SR dat er dan niet 40 

alleen gekeken moet worden naar mensen die vanuit een geloofsovertuiging bezwaren hebben, 41 

maar ook naar mensen die traumatische ervaringen hebben gehad, waardoor zij niet 42 
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aangeraakt willen worden door iemand van het andere geslacht. Het is op dit moment ook 1 

mogelijk om uitzondering te krijgen op de regel door met de bezwaren naar de 2 

examencommissie te gaan.  3 

Dr. van Trotsenburg heeft aangevuld dat er inderdaad de mogelijkheid is voor studenten 4 

om een uitzondering aan te vragen op het vaardigheidsonderwijs, maar de studenten die dit 5 

aanvragen worden in de drie jaar van hun bachelor begeleid in het proces van het 6 

vaardigheidsonderwijs om het uiteindelijk toch mogelijk te maken om zich te laten 7 

onderzoeken door iemand van het andere geslacht.  8 

 9 

Prof. dr. Ravesloot zal spreken met de coördinatoren van het vaardigheidsonderwijs en 10 

vragen hoe studenten die weigeren door het andere geslacht onderzocht te worden, worden 11 

begeleid. Daarna zal de discussie weer opgepakt worden. De SR heeft aangedragen om 12 

eventueel een symposium te houden en studenten om hun mening te vragen.  13 

 14 

Prof. dr. Ravesloot heeft aangegeven dat hij verlangt naar zoveel mogelijk uniformiteit in 15 

het beleid van de verschillende faculteiten Geneeskunde betreffende dit punt.  16 

6. Uitslag sinterklaasenquête  

In december is de sinterklaasenquête ingevuld door 550 studenten. Er is nog geen analyse 17 

gemaakt van de resultaten. Zodra de analyse is gemaakt, zal deze naar het OTgen gemaild 18 

worden. De SR heeft enkele opvallende punten uitgelicht in de vergadering: 19 

 81% van de eerstejaarsstudenten kent de overgangsregeling niet.  20 

 48.2% van de eerstejaarsstudenten is niet bekend met de consequenties van het niet 21 

halen van tentamens.  22 

 94.7% van alle bachelorstudenten wil meer begeleiding in de studieloopbaan. Hiervan 23 

wilde 44% graag een onafhankelijke coach.  24 

Christiaan Ponsen heeft aan de SR gevraagd of de vragen van de sinterklaasenquête ook 25 

worden vergeleken met voorgaande jaren. Hij geeft aan dat als precies dezelfde vragen ieder 26 

jaar weer worden gesteld, ook duidelijk wordt of genomen stappen inderdaad effect hebben. De 27 

SR geeft aan wel te vergelijken, maar niet altijd dezelfde vragen te hanteren. De tip wordt 28 

meegenomen.  29 

7. No show docent  

Er zijn nog geen concrete stappen genomen betreffende dit punt, maar Prof. dr. Ravesloot 30 

vond het van belang dat dit punt niet uit het oog wordt verloren.  31 

 32 

Er is gediscussieerd over mogelijke oplossingen. De oplossingen die zijn geopperd zijn: 33 

 Naast het direct aanspreken van een docent, zou hij ook op zijn afwezigheid 34 

aangesproken moeten worden in een functioneringsgesprek die gehouden wordt door 35 

de afdeling waar de docent toe behoort.  36 

 Er moet een dossier professioneel gedrag komen voor docenten.  37 

 Er moet een goed meldpunt komen. Hiervoor is aangedragen om op het ‘digitale 38 

service desk’ op het intranet een meldknop te maken voor het niet komen opdagen 39 

van docenten.  40 
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Met name het laatste punt is positief ontvangen. Er zal gekeken worden naar hoe dit kan 1 

worden opgepakt.  2 

8. WVTTK 

 Er is niets verder ter tafel gekomen. 3 

9. Mededelingen & rondvraag 

 De SR heeft gevraagd of het mogelijk is om aan het eind van een digitale toets een 4 

student al te tonen hoeveel procent van de meerkeuzefouten goed is gemaakt. Dr. 5 

Verheijck heeft hierop gereageerd dat eerst het systeem foutloos moet werken. Daarna 6 

kan gekeken worden naar de verdere mogelijkheden van het systeem.  7 

 De SR heeft gevraagd hoe het OTgen staat tegenover flexstuderen voor studenten die 8 

niet het reguliere coschappakket volgen. Het OTgen staat hier positief tegenover. De 9 

UvA is momenteel bezig met een pilot, daarna zal verder gekeken worden.  10 

 De SR zal een krokusenquête uitzetten voor masterstudenten, deze is enquête is 11 

vergelijkbaar met de sinterklaasenquête voor bachelorstudenten. De SR heeft 12 

gevraagd of zij ook onderwijscoördinatoren van de affiliaties zouden mogen 13 

benaderen om input te vragen voor de vragenlijst. Dr. van Trotsenburg heeft hier 14 

positief op gereageerd.  15 

 Het OTgen heeft aangegeven op de hoogte te zijn van de vorderingen van de NBG. Het 16 

OTgen is niet bang dat er in september alsnog gestart moet worden met Curius+. Voor 17 

het eerste jaar staan alle coördinatoren vast, dus dit jaar zal sowieso van start kunnen 18 

gaan.  19 

 Het OTgen heeft toestemming gegeven om de notulen van de vergaderingen van de SR 20 

met het OTgen te publiceren op de site.  21 

 Dr. Verheijck heeft laten weten dat alle collegezalen zullen worden voorzien van een 22 

lamp die aan zal staan als een college wordt opgenomen.  23 

 Dr. van Trotsenburg heeft laten weten dat het EPIC-probleem wat er was bij 24 

coassistenten bijna is opgelost.  25 

 De SR heeft gehoord dat het AMC bezig was om de aanwezigheid van de studenten met 26 

pasjes bij te houden, zoals dit nu al gebeurt bij het snijzaalonderwijs. De SR heeft 27 

gevraagd wat hiervoor de plannen precies zijn. Het OTgen heeft aangegeven dat 28 

Enneke Tuinhof hierover gaat. Mocht de SR meer willen weten moet hij contact met 29 

haar opnemen.  30 

10. Einde vergadering  

De vergadering is om 18.13u door Jim gesloten.  31 


