
Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 17-05-2022

Aanwezig OTgen Dr. A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, dr. P.E.H.M. (Petra) Habets, dr. G.E.(Gabor) Linthorst,
L (Lotte) van Harten,  I.M. (Irene) de Graaf, Ramzi Demichelis

Aanwezig SR Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Jarno de Haas,

Afwezig OTgen

Afwezig SR George In der Maur, Roos van Rhijn, Tim van der Putten, Dafne Umans, Dita Bolluyt

Gast

Notulist Anne Sturkenboom

Agenda
1. Opening Om 17.00 uur

2. 2 min Doorlopen actielijst

3. 2 min Vaststellen notulen

4. 5 min Mededelingen

5. 1 min Vaststellen agenda

6. 2 min Update wachttijd

7. 15 min Voorstel OTgen/SR-overleg

Doel: Het voorstel van de Studentenraad voor het OTgen/SR-overleg bespreken

8. 1 min WVTTK

9. 2 min Rondvraag

10. 2 min Nieuwe agendapunten

11. 2 min Nieuwe actielijst

12. Einde vergadering
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1. Opening
Aniek opent de vergadering om 17:00 uur.

2. Doorlopen actielijst

Wie Wat Gedaan?

SR gaat een poll via de instagram plaatsen over de kwaliteit van de wifi op dit moment gedaan

OTgen de nog openstaande vragen betreffende de kwaliteitsgelden beantwoorden via de
mail

gedaan

3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 22-03-2022 zijn vastgesteld.

4. Mededelingen
Er zijn geen zaken medegedeeld.

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Update wachttijd
Paul van Trotsenburg, hoofd van de master, zit aankomende zaterdag weer met Monique
Greve, opleidingscoördinator Master Geneeskunde en Jenny Feenstra-Snijder, finance
planning en control om te kijken naar de lopende zaken. Paul wil graag weten hoeveel
studenten een bachelordiploma hebben, maar zich nog niet hebben aangemeld voor hun
master. Met deze informatie kan er een betere schatting gemaakt worden over wanneer de
instroom van het aantal studenten lager kan worden.

7. Voorstel OTgen/SR-overleg
De SR heeft het OTgen een voorstel gestuurd om de OTgen/SR-overleggen beter en
efficiënter te laten verlopen voor beide partijen.

Paul van Trotsenburg geeft aan hij blij is met het plan om bedachte beslissingen in informele
gesprekken definitief te maken in de formele overleggen. Dit maakt alles veel effectiever.

Petra Habets spreekt namens de bachelor en geeft aan dat ze de plannen ook goed vinden. Ze
geeft wel aan dat de facultatieve brainstorm niet facultatief zou moeten zijn. Het is belangrijk
om ieders gedachte en mening te hebben. Ze geven ook aan dat ze dat liever doen door een
kwartier eerder te beginnen. Het overleg zou dan van 16:45 uur tot 17:30 uur zijn. Gabor
Linthorst oppert nog dat co-assistenten ook online kunnen inbellen om eventuele reistijden
voor het overleg te kunnen vermijden.

8. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
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9. Rondvraag
Ulla geeft aan dat de opleiding aan het nadenken is over een andere term voor ‘recidivisten.’
Ze vraagt of wij willen meedenken of suggesties willen doen voor een andere benaming.
Tosca reageert dat wij hier geen raadsstandpunt over hebben, maar dat het veranderen van
de term ‘recidivist’ niet veel problemen oplost. Ulla geeft aan dat ze door deze term in een
bepaald hokje worden geplaatst. Stan geeft aan dat het niet helpt dat recidivisten in dezelfde
groepjes zitten. Mogelijk zouden recidivisten terug kunnen stromen in de groepjes van de
reguliere studenten.

10. Nieuwe agendapunten
Veilig onderwijs

11. Actielijst
- Het OTgen gaat het agendapunt veilig onderwijs specificeren in meerdere vraagstukken

om efficiënter te kunnen brainstormen.
- De SR gaat nadenken over een raadsstandpunt wat betreft de term ‘recidivisten.’

12. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 17:17 uur.
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