
Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 05-10-2021

Aanwezig OTgen Prof. dr. A.S.P. (Paul) van Trotsenburg, dr. G.E. (Gabor) Linthorst, P.A. (Ella) Perfors , dr.
P.E.H.M. (Petra) Habets, J.B.M.C. (Jade) van Megen, J.M. (Hanneke) Lips, L (Lotte) van
Harten

Aanwezig SR Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Laura Overwijk
Rodriguez, Jarno de Haas, Dita Bolluyt, Roos van Rhijn, Dafne Umans, Tobia Beshay

Afwezig OTgen

Afwezig SR

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. 5 min Overgangsregeling Curius+ naar Epicurus

7. 5 min Communicatie Canvas

8. 5 min Afwezigheid studenten/docenten door onveilig gevoel (COVID)

9. 2 min Update wachttijd

10. 1 min WVTTK

11. 5 min Rondvraag

12. 2 min Nieuwe agendapunten

13. 2 min Nieuwe actielijst

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

2. Doorlopen actielijst

Wie Wat Gedaan?

SR Doorgeven 2 blokken uit jaar 1 en 2 ter evaluatie verschil in vraagtypes tussen

deeltoetsen/eindtoets en herkansing

Gedaan

OTgen Terugkoppeling toetsbeleid Gedaan

3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 24-08-2020 zijn vastgesteld.

4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen besproken.

5. Vaststellen agenda
Overgangsregeling Curius+ naar Epicurus zal niet meer besproken worden.
Toetsbeleid zal toegevoegd worden aan de agenda.

6. Toetsbeleid

Het toetsbeleid wordt herzien. Het niet aanpassen met de raadscore is ten gunste van de

student. Het OTgen wil dat het zo min mogelijk schade doet voor de studenten en dit is de

optie met de minste schade. Team toetsen is nu aan het evalueren en bij de nieuwe

tentamen wordt het gepoogd te implementeren.

Het OTgen heeft geëvalueerd dat de verschillen in de vragen niet onoverzienbaar groot

zijn, m.u.v. het vak Opmaat. De coördinatoren zullen erop geattendeerd worden dat de

vragen in alle tentamens (regulier en herkansing) zoveel mogelijk gelijk worden getrokken.

Studenten menen rechten te kunnen ontlenen aan het percentage direct nadat de toetsen

gemaakt zijn. Studenten vinden dit verwarrend, want de vragen moet nogmaals beoordeeld

worden, waardoor de percentages mee of tegen kunnen vallen. Nu wordt de informatie over

de percentages (dat hier geen enkel recht aan valt te ontlenen) verleend via factsheets die op

de informatiemarkt uitgedeeld worden. Het OTgen vraagt input vanuit de Studentenraad hoe

hiermee om te gaan. Beide partijen gaan nadenken over mogelijkheden tot vermindering van

deze verwarring.
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7. Communicatie Canvas

De studenten krijgen veel meldingen vanuit Canvas doorgestuurd naar de privé-mail. De

Studentenraad (SR) wil in dit gesprek de hoeveelheid ‘inhoudsloze’ mails en meldingen

bespreken die studenten ontvangen van canvas.

Er worden zes mailtjes gestuurd voor het bekend worden van één cijfer. Ulla Remer is nu op

vakantie, dus dit zal later uitgezocht worden. Er is een deskundige over Canvas nodig om te

weten wat allemaal mogelijk is wat betreft het aan- en uitzetten van meldingen. Ulla gaat

terugkoppeling geven over deze mogelijkheden in Canvas.

8. Afwezigheid studenten/docenten door onveilig gevoel (COVID)

Vanaf maandag 27 september vindt al het onderwijs, m.u.v. responsiecolleges, weer fysiek

plaats. Aangezien er op andere UvA-faculteiten studenten en docenten zijn die, om wat voor

reden dan ook, niet naar locatie willen i.v.m. corona, houdt de Studentenraad rekening met

de mogelijkheid dat dit ook op onze faculteit speelt.

Tijdens een afgenomen Instagrampoll vorige week zijn er 75 studenten geweest die hebben

aangegeven zich veilig te hebben gevoeld en vijf studenten die zich wel eens onveilig hebben

gevoeld. OTgen geeft aan dat er één student is geweest die aan de bel heeft getrokken voor

een veiligere omgeving. Bij deze student is besproken dat er veel online gevolgd kan worden.

Er is ook een docent geweest die dit heeft verkondigd (onveilig te voelen). Hierbij zijn de

tafels losgeschroeft, waarbij de docent de tafels op een veilige manier neergezet kan worden.

Er is dus meegedacht, maar andere opties zijn niet mogelijk, omdat we hybride onderwijs

niet wenselijk achten.

Concluderend zal er op Canvas gepubliceerd worden over hoe de procedure werkt wanneer

je je als student onveilig voelt. Bij veel meldingen, vanaf beide kanten, over het onveilig

voelen m.b.t. Corona, zal dit onderwerp opnieuw besproken worden.

9. Update wachttijd

De SR wil graag bij elke komende OTgen-vergadering een agendapunt ‘update wachttijd’

toevoegen, waarin we graag van de opleiding horen hoe lang de wachttijd nu ongeveer is,

hoe de communicatie met wachttijdstudenten verloopt en of er nieuwe ontwikkelingen zijn

(bijv. extra aanbod van activiteiten die in wachttijd gedaan kunnen worden, veranderingen in

spelregels vanuit opleiding, nieuwe initiatieven om wachttijd te verkorten etc.).

De wachttijd is nu tien maanden. Er worden nu studenten aangenomen op andere

universiteiten. Het animo voor de coschappen lopen in Groningen is heel beperkt (twee
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aanmeldingen voor tien plekken). Dit geeft volgens het OTgen de beperkte nood aan.

Verwachting is dat het nog twee tot drie jaar zal duren voordat de wachttijd zo ver is

teruggedrongen dat mensen juist weer gaan wachten met het inschrijven voor de

coschappen.

10. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.

11. Actielijst

Wie Wat Gedaan?

SR - Terugkoppeling geven over Canvas m.b.t. de communicatie

-  Gaat nadenken over mogelijkheden tot vermindering van deze verwarring na

verandering toetspercentage

- Er zal een nieuw vergaderverzoek gemaakt worden voor 21 december 2021 en

bij de volgende agenda zal een korte toelichting onder de agendapunten vermeld

worden

OTgen - Procedure studieadviseurs voor studenten die zich m.b.t. Corona onveilig voelen
onder de aandacht brengen bij de studenten
- Communiceren naar de coördinatoren dat het type vragen zoveel mogelijk gelijk
getrokken moeten worden over de verschillende tentamens
- Gaat nadenken over mogelijkheden tot vermindering van deze verwarring na
verandering toetspercentage

12. Mededelingen en rondvraag
- Aniek Spil: er staat een OTgen gepland op 28 december, dit is in de vakantie, deze zal

verplaatst worden naar 21 december.

13. Nieuwe agendapunten
- Communicatie Canvas
- Veiligheid studenten
- Mentale gezondheid studenten

14. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 17:30 uur.
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