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Notulen vergadering SR-OTGEN; 17 februari 

2016 
Aanwezig OTGEN 1 

Prof. dr. J.H. Ravesloot (voorzitter), Dr. A.S.P. van Trotsenburg, Dr. E.E. Verheijck, Dr. G.E. 2 

Linthorst, O.L.G. Baur 3 

Aanwezig SR  4 

Jim Determeijer, Jason Biemond, Anna Visser, Lydia Schonewille, Arjen Meewisse, Jojanneke van 5 

Amesfoort, Gabriëla Zoutkamp, Jade van Megen  6 

Afwezig OTGEN 7 

C. Heuschen 8 

Afwezig SR  9 

Sina Alaeihkhanehsir, Remco Moenaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10 

Gast 11 

- 12 

Notulist 13 

Hester Westerink 14 

1. Opening 

De vergadering is om 17:05u geopend door prof. dr. Ravesloot  15 

2. Vaststellen notulen vergadering  

De notulen zijn goedgekeurd.  16 

 17 

Bij de notulen heeft Prof. dr. Ravesloot de volgende updates gegeven: 18 

 Enneke Tuinhof zal de werkgroep voor de bacheloruitreiking opzetten. Prof. dr. 19 

Ravesloot heeft regelmatig contact met haar.  20 

 Er is gebleken dat er een algemene regel zal komen voor alle ziekenhuizen over de 21 

participatie van studenten in het vaardigheidsonderwijs. Prof. dr. Ravesloot is nog in 22 

afwachting van het document waarin deze regel staat.  23 

3. Vaststellen agenda  

De agenda is vastgesteld.  24 

4. Flexstuderen 

Prof. dr. van den Boom heeft aangegeven dat er in de pilot voor het flexstuderen vanuit is 25 

gegaan dat de Faculteit der Geneeskunde hier niet aan mee zou kunnen doen vanwege de 26 

numerus fixus, maar dat als de wens er is, de faculteit zou kunnen aansluiten. Om deze reden 27 

heeft de SR dit vergaderpunt aangedragen.  28 

 29 
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Het OTgen heeft aangegeven neutraal tegenover flexstuderen te staan, maar wel bereid te 1 

zijn hier verder over te spreken indien er gedegen argumenten zijn voor het flexstuderen. De SR 2 

heeft aangedragen dat flexstuderen mogelijk een meerwaarde is voor bachelorstudenten die te 3 

maken krijgen met langdurige ziekte of die een bestuursjaar volgen en voor masterstudenten 4 

die bijvoorbeeld zwanger raken, ziek worden of snijzaalassistent zijn. Het zal aan de CSR 5 

werkgroep Flexstuderen worden doorgegeven dat deze groep studenten binnen de faculteit der 6 

Geneeskunde baat zullen hebben bij flexstuderen.  7 

5. Actielijst sinterklaasenquête  

De SR heeft in december een Sinterklaasenquête afgenomen bij alle bachelorstudenten. De  8 

resultaten van de Sinterklaasenquête komen erg overeen met de resultaten van de NSE-9 

enquête. Met dit vergaderpunt zijn punten uit de Sinterklaasenquête besproken waarvan de SR 10 

niet weet hoe dit op te pakken of waarvan de SR denkt dat dit een punt is waar het OTgen wat 11 

mee kan.  12 

 13 

Overgangsregeling 14 

Uit de sinterklaasenquête is gebleken dat veel eerstejaars studenten niet op de hoogte zijn 15 

van de regeling voor het niet behalen van vakken. Raadslid Anna heeft hierover al met 16 

Lyske Korunka gesproken, maar de SR wil ook graag van het OTgen horen wat hij eraan 17 

zou kunnen doen om onder studenten meer bekendheid van de regeling te krijgen. Er is 18 

een korte discussie geweest over de juiste wijze van het nogmaals benaderen van 19 

studenten. Er is besloten dat er een mail zal worden opgesteld en dat er nogmaals praatjes 20 

in de collegezaal zullen worden gehouden.  21 

 22 

Collegezaal 1  23 

Studenten hebben aangegeven dat collegezaal 1 gebreken vertoond: geen stopcontacten, 24 

kapotte en slechte stoelen en verouderde uitstraling. Studenten zien graag dat dit wordt 25 

opgelost. De SR heeft aan het OTgen gevraagd om het belang van vernieuwing van de 26 

collegezaal aan te kaarten bij de RvB, de SR doet dit zelf ook. Het OTgen heeft toegezegd 27 

het punt aan te kaarten.  28 

 29 

Bachelorthesis 30 

Studenten in Curius+ hebben momenteel het gevoel onvoldoende wetenschappelijke 31 

vaardigheden te bezitten om goed voorbereid te zijn op de bachelorthesis. De SR heeft als 32 

mogelijke oplossing aangedragen dat het OTgen spreekt met andere UvA-faculteiten over 33 

de wijze waarop daar wordt gewerkt aan wetenschappelijke vaardigheden en of er 34 

bijvoorbeeld bepaalde documenten overgenomen zouden kunnen worden. Prof. dr. 35 

Ravesloot heeft aangegeven dat het OTgen dit niet zal doen; wel is het OTgen in gesprek 36 

geweest met Dr. Hochstenbach. Dr. Hochstenbach is op de hoogte van de verbeterslag die 37 

wordt gewenst en gaat kijken of er extra materiaal beschikbaar is voor de 38 

geneeskundestudenten.  39 

 40 

PowerPointpresentaties op Blackboard  41 

Collegeslides worden soms pas laat op Blackboard gezet, of zelfs helemaal niet geüpload. 42 

Studenten vinden dit hinderlijk. Dr. Linthorst heeft hierop gereageerd dat het op tijd 43 

uploaden van de PowerPointpresentaties op Blackboard hoort bij het professionaliseren 44 
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van de docenten en daarmee het onderwijs. Hij beaamt het belang van de vroegtijdige 1 

publicatie en heeft aangegeven hier graag met de Studentenraad een oplossing voor te 2 

zoeken.  3 

6. Digitaal toetsen 

De SR heeft aan het OTgen gevraagd of er aandacht is voor de problemen waar studenten 4 

tegenaan lopen met het digitaal toetsen. Hierbij gaat het bijv. om dyslectici die moeite hebben 5 

met het lezen van het scherm. Het OTgen heeft aangegeven op dit moment niet op de hoogte te 6 

zijn van het aantal studenten dat kampt met soortgelijke problemen. De studenten zouden naar 7 

de studieadviseur doorverwezen moeten worden en de studieadviseur zou dan maatwerk 8 

kunnen leveren bij de desbetreffende studenten. Mocht blijken dat veel studenten problemen 9 

ondervinden, dan zal de studieadviseur vervolgens het OTgen hierover inlichten.  10 

 11 

De SR heeft vervolgens aan het OTgen gevraagd of de nakijktermijn verkort zal worden 12 

voor de toetsen die digitaal worden afgenomen. Dr. Verheijck heeft aangegeven dat de 13 

nakijktermijn inderdaad verkort zou kunnen worden indien een toets enkel meerkeuzevragen 14 

heeft.  15 

 16 

De SR heeft tevens gevraagd of het mogelijk zou zijn dat er direct gemeld wordt hoeveel 17 

meerkeuzevragen de student goed heeft gemaakt, onder voorbehoud van wijzigingen. Dr. 18 

Verheijck heeft aangegeven dat dit idee hem aanspreekt, maar er nog gekeken moet worden 19 

naar wat de mogelijkheden hiervoor zijn.  20 

 21 

Het OTgen heeft toegezegd dat de mogelijkheid zal blijven bestaan om het tentamen in te 22 

zien.  23 

7. CDW 

De centrale digitale werkplekken zijn vanuit thuis niet meer beschikbaar voor 24 

coassistenten door de binding van de CDW met EPIC. Dit wordt door coassistenten als 25 

hinderlijk ervaren.  26 

 27 

De SR heeft gevraagd of het mogelijk zou zijn om vanaf huis wel in CDW te kunnen als 28 

coassistent, maar niet in EPIC. Raadslid Jojanneke heeft laten weten dat er namelijk plekken in 29 

het AMC zijn waar coassistenten wel op CDW, maar niet in EPIC kunnen; de mogelijkheid om 30 

EPIC en CDW los te koppelen is er dus wel. Dr. A.S.P. van Trotsenburg heeft aangegeven dat dit 31 

inderdaad mogelijk zou kunnen zijn, maar dat dit een grote belasting zal zijn voor HR. Dr. A.S.P. 32 

van Trotsenburg begrijpt echter het probleem dat coassistenten ondervinden, het heeft zijn 33 

aandacht.  34 

8. Academische vaardigheden 

De SR heeft dit punt aangedragen om mogelijkheden voor het verbeteren van het 35 

wetenschappelijk vaardigheidsonderwijs in Curius+ te exploreren.  36 

 37 

Het OTgen heeft aangegeven dat er momenteel een NSE-werkgroep hiermee bezig is en er 38 

van hen oplossingen worden verwacht. Daarnaast is ook Dr. van Hochstenbach op de hoogte 39 

van het belang van verbetering en hier zet hij zich ook voor in.  40 
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9. Updaten punten 

Met dit vergaderpunt wilde de SR graag een update krijgen van het OTgen over eerder 1 

besproken punten.  2 

 3 

No show docenten 4 

Het OTgen heeft een plan opgesteld, dit plan ligt op dit moment bij de examencommissie.  5 

 6 

Onvoldoende coassistenten 7 

Er is een notitie gemaakt, deze notitie zal aan de SR gestuurd worden.  8 

10. WVTTK 

Er is niets verder ter tafel gekomen.   9 

11. Mededelingen & rondvraag 

 Het VUmc neemt verloskunde over van het Slotervaartziekenhuis. Vanuit de SR is de 10 

vraag gekomen wat dit betekent voor coassistenten. Hierop heeft Dr. A.S.P. van 11 

Trotsenburg gereageerd dat de precieze gang van zaken nog niet duidelijk is, maar dat 12 

waarschijnlijk een deel van het coschap wel in het Slotervaartziekenhuis gelopen kan 13 

worden en dat de coassistent het verloskundedeel mogelijk in het VUmc zou moeten 14 

lopen.  15 

 Dr. Verheijck is bezig geweest met de kwalitatieve docentevaluaties. Hij zal dit verder 16 

bespreken in een gesprek met Raadslid Arjen dat zal plaatsvinden op donderdag 18 17 

februari.  18 

12. Einde vergadering  

De vergadering is om 18:04u gesloten door Prof. dr. Ravesloot.  19 

 20 

Actielijst  21 

OTgen 22 

- Prof. dr. Ravesloot zal het document met de regel over participatie van studenten in 23 

het vaardigheidsonderwijs doorsturen naar de SR zodra hij dit heeft ontvangen.  24 

- Stelt een mail op voor eerstejaars geneeskundestudenten over de overgangsregeling 25 

en houdt nogmaals een praatje in de collegezalen. 26 

- Kaart belang van vernieuwing van de collegezalen 1, 2 en 3 aan daar waar mogelijk.  27 

- Stuurt de notitie over ‘onvoldoende coassistenten’ naar de SR.  28 

- Dr. Verheijck bekijkt de mogelijkheden om bij digitaal toetsen direct te zien hoeveel 29 

vragen goed zijn gemaakt.  30 

SR 31 

- De SR overlegt met Dr. Linthorst over het op tijd online komen van de powerpoints 32 

- Neemt contact op met SR FNWI voor de bachelorthesis handleiding  33 

 34 


