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Agenda 

1. Opening 

2. Visite voorbereiden 

3. OER Epicurus 

4. Post in/uit 

5. Actielijst 

6. Vaststellen notulen 

7. Updates 

8. Mededelingen & rondvraag 

9. Vaststellen agenda 

10. Nabespreken OER Epicurus 

11. OER Curius+ formeel  

12. DuBa 

13. WVTTK 

14. Mededelingen & rondvraag 

15. Nieuwe agendapunten 

16. Einde vergadering  

1. Opening 

De vergadering is door Jim geopend om 18:31u  1 

2. Visite voorbereiden 

Het overleg over de OER Epicurus is door de Studentenraad besproken alvorens Prof. dr. 2 

Ravesloot en Dr. Linthorst de vergadering betraden.  3 

 4 

[Prof. dr. Ravesloot en Dr. Linthorst zijn binnengekomen] 5 

3. OER Epicurus 

Prof. dr. Ravesloot is ermee gestart te benoemen dat zowel de curriculum commissie als de 6 

SR hetzelfde doel hebben, namelijk het streven naar een studeerbaar curriculum. Eén van de 7 
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manieren waarop de curriculum commissie de doorstroom in de bachelor wil bevorderen is het 1 

afnemen van alle herkansingen in de zomerperiode. De SR ziet graag dat de herkansing van het 2 

eerste blok in de kerstperiode komt. In deze vergadering heeft Prof. dr. Ravesloot het voorstel 3 

aan de SR gedaan om de herkansingen af te laten nemen in de zomerperiode, dit ook zo aan de 4 

studenten te communiceren, maar er zal voor de zekerheid een herkansing ingepland worden in 5 

de kerstperiode. Mocht het slagingspercentage lager zijn dan 80% dan zal er ook in de 6 

kerstperiode een herkansing zijn. Deze extra herkansing zal niet structureel worden 7 

opgenomen, maar het is ter tegemoetkoming van de studentenraad. Het minimale 8 

slaginspercentage is nog niet besproken in de curriculumcommissie.  Met een herkansing in de 9 

kerstperiode is de deur niet dichtgegooid voor een herkansing in de zomerperiode. 10 

Na bovenstaand voorstel hebben de studentenraadsleden enkele vragen gesteld.  11 

 12 

Raadslid Arjen heeft de vraag gesteld of de doorstroom niet juist belemmert wordt 13 

met onzekere herkansingen.  14 

Hierop heeft Prof. dr. Ravesloot gereageerd dat ze de student zo gemotiveerd mogelijk 15 

willen houden en daarom de mogelijke herkansing niet bekend willen maken.  16 

 17 

Vervolgens heeft raadslid Arjen gevraagd wat maakt dat de curriculumcommissie 18 

denkt dat een herkansing in de zomerperiode ongunstiger is dan een herkansing in 19 

de kerstperiode.  20 

Hierop heeft Dr. Linthorst gereageerd dat hoe korter de herkansing op een tentamen zit, 21 

hoe berekender studenten hun tentamen maken. In de beeldvorming wil men al uitstralen 22 

dat je een tentamen sowieso haalt. Dr. Ravesloot heeft hierop ingehaakt door te zeggen dat 23 

de 1.1 herkansingen in de kerstvakantie momenteel hele lage rendementen hebben.  24 

 25 

Raadslid Jim heeft aangegeven dat de SR denkt dat naast de andere maatregelen die 26 

al worden genomen om de doorstroom te bevorderen, de kerstherkansing weghalen 27 

niet per se het verschil zal maken. Het weghalen van de kerstherkansing zorgt er 28 

echter wel voor dat een student gedemotiveerd kan raken als hij gelijk zijn eerste 29 

blok niet haalt en dit pas kan rechtzetten in de zomerperiode.  30 

Prof. dr. Ravesloot heeft hierop gereageerd dat een student al in het blok tijdig de 31 

gelegenheid heeft zijn vaardigheden te toetsen en er niet pas bij het tentamen achter hoeft 32 

te komen dat hij kennis tekort komt.  33 

 34 

Raadslid Jim heeft hierop gereageerd dat Prof. dr. Ravesloot zijn argumentatie juist 35 

ervoor pleit dat het weghalen van de kerstherkansing niet het verschil zal maken. 36 

Jim heeft daarom laten weten dat de SR ervoor pleit om wel de kerstherkansing door 37 

te zetten voor blok 1 van het eerste jaar en dit vervolgens te evalueren, waardoor 38 

argumenten werkelijk op gegevens gebaseerd kunnen worden.   39 

Dr. Linthorst heeft hierop gereageerd dat er dan niet gezien wordt of de kerstherkansing 40 

het verschil maakt, omdat het rendement niet enkel door de kerstherkansing wordt 41 

bepaald, maar ook door allerlei andere factoren.  42 

 43 

 44 

 45 
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Raadslid Jim heeft hierop gereageerd dat mocht het rendement wel gunstig 1 

uitvallen, de student liever een kerstherkansing heeft, dus deze dan toch behouden 2 

zou kunnen blijven.  3 

Prof. dr. Ravesloot heeft hierop gereageerd dat men een heldere breuk wil maken met het 4 

verleden en de herkansingen daarom allemaal willen afnemen in de zomerperiode. Mocht 5 

dit tegen verwachting in fout lopen, dus mocht het rendement onder de eerder genoemde 6 

80% uitkomen, dan zal de herkansing in de kerstperiode zijn doorgang vinden.  7 

 8 

Na de discussie over het moment van herkansingen is het dwingend studieadvies ter sprake 9 

gebracht. De SR heeft hier vragen over gesteld.  10 

 11 

Raadslid Jim heeft de vraag gesteld of recidivisten de TBL-sessies moeten volgen van 12 

vakken waarvan zij het tentamen al behaald hebben, dit in het kader van de sociale 13 

cohesie van de TBL-groepjes.  14 

Dr. Linthorst heeft hierop gereageerd dat dit waarschijnlijk niet het geval zal zijn, maar dat 15 

dit nog niet is besproken.  16 

 17 

Raadslid Jason heeft de vraag gesteld of een student die een jaar recidiveert, tijdens 18 

blokken die hij in een eerder jaar wel gehaald heeft, blokken zou mogen volgen van 19 

een ander jaar. Bijvoorbeeld een student die 1.1 en 1.2 heeft gemist, maar wel 1.3 en 20 

1.4 en 1.5 heeft gehaald, zou hij wel vanaf blok 3 tweedejaars vakken mogen volgen? 21 

Dr. Linthorst heeft hierop gereageerd dat er nog gestemd zal worden of een student 22 

bijvoorbeeld keuzeonderwijs of zijn bachelor onderzoek zou kunnen doen gedurende de tijd 23 

dat hij nog geen blokken zou mogen volgen van het volgende jaar.  24 

Prof. dr. Ravesloot heeft aangevuld dat Epicurus een spiraalgewijs curriculum zal zijn, als 25 

een student een blok kennis mist, is het voor hem moeilijker een blok te volgen dat hierop 26 

voortbouwt.  27 

 28 

Raadslid Jim is op de opmerking van Prof. dr. Ravesloot ingegaan, omdat er door de 29 

curriculumcommissie was onderbouwt dat er geen herkansing tussen blok RA1 en 30 

RA2 zou hoeven zijn, omdat de blokken niet per se op elkaar voortbouwden. De 31 

curriculumcommissie heeft ook gekozen voor jaar ingangseisen in plaats van blok 32 

ingangseisen, omdat de blokken toch onvoldoende samenhang zouden hebben dat ze 33 

per definitie gevolg zouden moeten zijn, voor een ander blok gevolgd kan worden.  34 

Dr. Linthorst en Dr. Ravesloot hebben aangegeven hier niet mee bekend te zijn en dit na te 35 

zullen vragen. Zij zullen het antwoord op de vraag vervolgens terugkoppelen.  36 

 37 

Raadslid Jim heeft gevraagd waarom er wordt gekozen om een dwingend 38 

studieadvies ook te laten gelden in het tweede jaar. Voor het eerste jaar begrijpt hij 39 

dat een student net begint met studeren en mogelijk gebaat is bij een jaar recidiveren 40 

als het hem niet lukt om zijn studievaardigheden op peil te krijgen, maar in het 41 

tweede jaar zouden studenten toch meer eigen verantwoordelijkheid moeten krijgen 42 

en de ruimte moeten hebben om zich ook buiten de studie om te verbreden.  43 

Prof. dr. Ravesloot heeft hierop gereageerd dat er van studenten wordt verwacht dat zij 40 44 

uur aan de studie besteden. Nevenactiviteiten kunnen naast die studietijd worden 45 

ingepland, niet in plaats van.  46 
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Raadslid Lydia heeft hierop gereageerd dat een BSA voor het tweede jaar is 1 

afgeschaft. Een DSA in het tweede jaar zou dan niet stroken met wat wettelijk bepaald 2 

is.  3 

 4 

Als laatste punt is er nog gesproken over het automatisch aanmelden voor hertentamens. De SR 5 

pleit hiervoor.  6 

  7 

 Raadslid Jim heeft gevraagd waarom studenten niet automatisch voor hertentamens 8 

aangemeld zullen worden, terwijl Prof. dr. Cohen-Schotanus hier wel voor pleit.  9 

 Prof. dr. Ravesloot heeft hierop gereageerd dat sowieso niet alles van Prof. dr. Cohen-10 

Schotanus wordt overgenomen. Wat betreft de hertentamens wil men graag van tevoren 11 

weten hoe groot de tentamenzalen moeten zijn, hoeveel tentamens er geprint moeten 12 

worden en hoeveel surveillanten moeten worden ingezet. Als studenten automatisch 13 

aangemeld zullen worden is dit te onduidelijk.  14 

 15 

 Raadslid Anna heeft hierop gereageerd dat op het moment dat er digitaal toetsen 16 

afgenomen zullen worden, de tentamenzalen niet anders zullen zijn en er sowieso 17 

niet geprint hoeft te worden. Bovendien zo stelt de SR, zou de vrijblijvendheid onder 18 

studenten weg moeten als het gaat om herkansingen. Vanaf dag 1 zouden studenten 19 

zich ervan bewust moeten zijn dat zij hun tentamen halen en anders de eerstvolgende 20 

kans aanpakken om het tentamen wel te halen.  21 

 Dr. Linthorst heeft aangegeven dat als dit zo zal zijn, hij de mening van de SR wel zou 22 

kunnen volgen.  23 

 Prof. dr. Ravesloot heeft de SR gevraagd een passende consequentie kunnen verzinnen voor 24 

studenten die wel voor een hertentamen staan aangemeld, maar hier niet voor op komen 25 

dagen. Als de SR een passende consequentie aanbiedt is Prof. dr. Ravesloot bereid verder 26 

over dit punt te spreken.  27 

 28 

 [Prof. dr. Ravesloot en Dr. Linthorst hebben de vergadering weer verlaten] 29 

4. Nabespreken 

De SR heeft het gesprek wat hij had met Prof. dr. Ravesloot en Dr. Linthorst nabesproken.  30 

5. Post in/uit 

Er is geen belangrijke post ontvangen.  31 

6. Actielijst 

De actielijst is doorlopen.  32 

7. Vaststellen notulen 

De notulen zijn vastgesteld. 33 

8. Updates 

De updates zijn besproken.  34 
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9. Mededelingen & rondvraag 

 Raadslid Lydia heeft alle raadsleden op het inwerkweekend gewezen 1 

 Raadslid Lydia heeft alle commissievoorzitters gevraagd om de overdracht te gaan 2 

plannen met de nieuwe commissievoorzitters.  3 

 Raadslid Lydia heeft aangegeven dat bijna alle sollicitaties zijn afgenomen en er 4 

brieven geschreven moeten gaan worden. Mochten sollicitatiecommissies dit niet zelf 5 

oppakken dan dienen zij de naam van de aangenomen student door te geven, zodat 6 

Lydia deze naam in de brief kan gebruiken.  7 

 Raadsleden Arjen en Remco zullen vragen of er een student zou kunnen plaatsnemen 8 

in de werkgroep internationalisering.  9 

 Alle raadsleden wordt gevraagd een nieuwe naam te verzinnen voor plein J.  10 

 Op 6 juli zal de volgende OTgen vergadering zijn. Zowel ambtelijk secretaris Hester als 11 

raadslid Lydia zullen niet aanwezig zijn. Er zal dus iemand moeten worden 12 

aangewezen om te notulen.  13 

10. OER Curius+ formeel 

De brief is besproken.  14 

11. DuBa 

Raadslid Jade zal de vragen die naar boven zijn gekomen sturen naar Tetje Timmermans.  15 

12. WVTTK 

- 16 

13. Mededelingen & rondvraag 

 In de brief van de CSR over de decentrale selectie is de mening van de FSR 17 

Geneeskunde niet meegenomen. Er zijn wel zaken meegenomen waarin de mening van 18 

de faculteit naar voren wordt gebracht. Dit staat niet heel duidelijk in de brief. 19 

Raadslid Jim heeft aan de SR gevraagd of hij een rectificatie wil van de brief. Dit zal de 20 

volgende vergadering verder worden besproken.  21 

14. Nieuwe agendapunten 

- Masterenquete 22 

- NSE 23 

- OTgen bespreken  24 

- Vaardigheidsonderwijs 25 

- Input SR begroting  26 

- Rectificatie brief  27 

15. Einde vergadering   

De vergadering is om 21:11u gesloten door Jim.  28 

 29 

 30 

  31 


