
Notulen OTgen-SR vergadering facultaire studentenraad
AMC, 01-06-2021

Aanwezig OTgen Prof. dr. J.H. (Jan-Hindrik) Ravesloot, Prof. dr. S.M. (Saskia) Peerdeman, prof. dr.
A.S.P. (Paul) van Trotsenburg, dr. G.E. (Gabor) Linthorst, U.M. (Ulla) Remer, P.A.
(Ella) Perfors, M. (Monique) Greve, dr. P.E.H.M. (Petra) Habets, dr. I.M. (Irene)
de Graaf, J. (Jade) van Megen, H. (Hadeer) Fawzy,

Aanwezig SR Sarah Lutterman, Sonja Yona, Pien van Putten, Onno Smeulders, Wouter
Meijer, Eline Alofs, Evrim Hotamis, Sophie Noordzij, Tycho de Greve, Parsa
Alibakshi

Afwezig OTgen
Afwezig SR

Gast
Notulist Özgü Varan

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. 5 min Toezicht operationele processen (bv vakantieweek en nakijktermijn bachelorthesis)

7. 5 min Evaluatierapport Epicurus: communicatie naar studenten

8. 5 min Beleid t.a.v. meerkeuzevragen

9. 1 min WVTTK

10. 5 min Rondvraag

11. 2 min Nieuwe agendapunten

12. 2 min Nieuwe actielijst

13. Einde vergadering
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 17:00 uur.

2. Doorlopen actielijst
- OTgen: schrijven communicatieplan voor studenten over Epicurus evaluatierapport → staat

op de agenda.

- OTgen en SR: master resultaten SR-enquête bespreken → gedaan.

- SR: meenemen in overdracht naar nieuwe SR: 1) SR-lid als afgevaardigde in projectgroep en

2) Docent van het jaar verkiezing van de UvA → gedaan.

3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 20-04-2021 zijn vastgesteld.

4. Mededelingen
Geen.

5. Vaststellen agenda
Toevoegen NPO gelden.

6. Toezicht operationele processen (bv vakantieweek en nakijktermijn bachelorthesis)

Tycho benoemt dat op de tweede dag na de meivakantie een iRAT gepland stond, terwijl in

de OER vastgesteld staat dat de twee dagen na de meivakantie geen tentamens mogen

plaatsvinden. Ook wordt de nakijktermijn van 20 werkdagen bij de bachelorthesis vaak

overschreden. Als SR is het haar taak om de OER te handhaven en zij is benieuwd hoe dit

beter kan.

Dhr. Linthorst antwoordt dat het terecht is dat ze op de iRAT na de vakantieweek gewezen

worden. Bij het herzien van de roosters is het toch op dat moment terecht gekomen, waarbij

er geen check is geweest of dit wel mogelijk was. Hij heeft overleg met roostering en de

onderwijsadministratie gehad over hoe dit soort zaken voorkomen kunnen worden, wellicht

is er toch een tweede check nodig. De opleiding kijkt naar de optie om alle toetsen en

spelregels voor het begin van het academische jaar vast te leggen. De roostering, toetsing en

deadlines van de leerlijnen kunnen dan alleen veranderd worden na overleg en akkoord van

het OTgen. Middels deze handhaving verlies je echter ook flexibiliteit. Er wordt een systeem

bedacht.

Voor de bachelorthesis zijn er twee nieuwe coördinatoren aangesteld waarmee afspraken

over de nakijktermijn (binnen 20 werkdagen) zijn gemaakt. Het streven is natuurlijk dat

100% binnen de nakijktermijn wordt nagekeken, maar voor het komende jaar willen ze in

ieder geval een verbeterslag van 70% binnen de termijn. Dhr. Linthorst stelt voor om in

september met de nieuwe SR nogmaals de bachelorthesis te bespreken, omdat dan de
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operationele processen voor het academische jaar in cement gegoten zijn en derdejaars

gestart zijn met de thesis. Dan kan het OTgen een update geven over de ambities en is er

continuïteit van de bachelorthesis voor studenten.

Tycho benoemt dat de timing van de toetsen en presentaties van de keuzevakken ook niet

altijd volgens de OER wordt nageleefd. Dhr. Linthorst zal dit kortsluiten met de keuzevak

coördinatoren.

7. Evaluatierapport Epicurus: communicatie naar studenten

Dhr. Linthorst deelt mee dat er een communicatieplan voor alle studenten geschreven wordt.

Het is nu nog in een rudimentaire vorm, maar volgend OTgen-SR overleg zullen ze het met de

SR delen ter input. Het is ook bij de stuurgroep vergadering geagendeerd, waar Wouter

vanuit de SR aanwezig zal zijn. Gezien de SR het geluid van de studenten vertegenwoordigt

en hoort wat de pijnpunten en positieve punten zijn, willen ze de SR vragen om mee te

denken hoe en wanneer de uitkomsten van de Epicurus evaluatie het best gecommuniceerd

kunnen worden, opdat studenten geïnformeerd worden over wat er achter de schermen met

de opleiding gebeurt.

8. Beleid t.a.v. meerkeuzevragen

Onno benoemt dat het hem is opgevallen dat het percentage van ‘niet klassieke
meerkeuzevragen’, zoals sleepvragen, checkbox vragen en match vragen, aanzienlijk hoger
lijkt te zijn vergeleken met toetsen in het verleden. Bij de recente Opmaat deeltoets was het
percentage aan dit soort ‘niet klassieke meerkeuzevragen’ 70%. Deze vragen hebben echter
een lagere gokkans ten opzichte van meerkeuzevragen, terwijl er wel evenveel punten bij
beide soorten vragen te behalen vallen. Hij vraagt zich af of er beleid is voor de verdeling van
het aantal soorten vragen per toets.

Mevr. Habets antwoordt dat het een complex vraagstuk is waarbij ook binnen het scala aan
meerkeuzevragen de gokkans afhangt van de soort vraag. Het streven is dat er een gelijke
verdeling van soort vragen tussen de eerste toets en de herkansing is. Er is geen beleid dat
bepaalt dat elke toets uit x percentage soort vragen moet bestaan. Bij de cesuur van
herkansing wordt echter wel gecorrigeerd voor raadscore tussen de toetsen. Nu is het
streven dat docenten de vragen voor zowel de eerste toets als de herkansing op hetzelfde
moment maken, zodat bij de herkansing en eerste toets de vragen uit dezelfde poel komen.
Het gebeurt nog niet bij alle blokken, maar de verbeterslag is bezig.

Tycho vraagt hoe de verdeling in aantal soort vragen tussen verschillende blokken is?
Mevr. Habets antwoordt dat het type vraag dat gebruikt wordt ook afhangt van de
leerdoelen. Hier kunnen ze geen beleid op maken: afhankelijk van of de leerdoelen gericht
zijn op toepassen of onthouden worden type toetsvragen gebruikt die het best passen bij de
leerdoelen.
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Tycho vraagt of we wellicht het het inzichtelijk kunnen krijgen? Dhr. Linthorst stelt voor om
twee blokken te nemen om te kijken hoeveel verschil in de soort vragen er is. De SR zal twee
vakken aandragen. Mochten er significante verschillen in zitten, zal er verder gekeken
worden wat te doen, het is te veel werk om alles naast elkaar te leggen. Het OTgen zal kijken
of de type vragen even vaak voorkomen en of de verdeling tussen de type vragen gelijk is
tussen de eerste toets en de herkansing.

Onno vraagt wanneer ze denken dat behaald is dat de vragen voor de eerste toets en
herkansing bij vakken gelijktijdig worden gemaakt? Mevr. Habets antwoordt dat ze uiteraard
pas tevreden zijn als bij alle blokken gebeurt, maar over 1 jaar moeten ze tegen de 90%
aanzitten.

9. NPO gelden
Mevr. Peerdeman deelt mee dat vanuit de overheid, het Nationaal Plan Onderwijs, geld
beschikbaar is gesteld voor universiteiten welke gedistribueerd zal worden onder de
faculteiten. Aan de besteding van dit geld zitten een aantal criteria. Graag wil de overheid het
investeren in o.a. de verbetering van de welzijn van de studenten en het verkorten van de
wachttijd. Een criterium aan de uitbesteding is dat de SR dient mee te denken. Momenteel
wordt er informeel over de invulling gespard, binnenkort zullen de voorstellen officieel de
SR’s kant opkomen. Voor de verkorting van de wachttijd zijn ze bezig met twee projecten: 1)
Meer en aantrekkelijke opties voor keuzeonderwijs opties vooraf de kliniek, nu kiest maar
5% van de studenten voor dit traject;
2) Capaciteitsuitbreiding van het coschap interne geneeskunde door een deel van het
coschap binnen Cordaan te organiseren.
Verder wordt er gekeken naar gezamenlijke vitaliteitsdagen voor MI en GNK studenten.

10. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

11. Rondvraag
Sarah vraagt of binnen dit academisch jaar toetsing van reguliere blokken en herkansingen
weer fysiek op locatie kan? Dhr. Linthorst antwoordt dat het o.a. ook afhangt van het aantal
studenten, maar dat het licht op groen staat. Ook voor september: er zijn wellicht nog wel
restricties voor fysiek onderwijs, maar niet voor toetsing. Ook het OTgen merkt de stress
onder studenten wegens digitale toetsen, en deelt de wens en vreugde om weer op locatie
toetsing mogelijk te maken.

12. Nieuwe agendapunten
- Communicatieplan Epicurus evaluatierapport.
- Operationele processen.
- September: bachelor thesis.

13. Nieuwe actielijst
- SR: kiezen twee blokken ter controle van verschil in vraag types.

- OTgen: controleren verschil in vraag types tussen eerste toets en herkansing.
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14. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 17.35 uur.
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