Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 07-07-2020
Aanwezig OTgen

M. (Maartje) Serlé, U. (Ulla) Remer, Dr. A.S.P. (Paul) van Trotsenburg, Y. (Yvonne)
Rojas Miranda

Aanwezig SR

Daniëlle de Nobel (voorzitter), Larissa Heideman, Marlinde van Eijk, Thomas
Fleischmann, Mitch van Dijk, Isaac Acheampong, Tamanna Colijn, Soufyan Maazouzi,

Afwezig OTgen

dr. G.E.(Gabor) Linthorst, Prof. dr. J.H. (Jan Hindrik) Ravesloot, M. (Monique) Greve, R.
(Roos) van Rhijn

Afwezig SR

Esmee van Vliet, Stan Driessen

Gast

dr. P. E. M. H. (Petra) Habets, prof. dr. S. (Saskia) Peerdeman, dr. J.M. Lips (Hanneke)

Notulist

Neeltje Rosenberg
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1.

Opening

2.

1 min

Doorlopen actielijst

3.

1 min

Vaststellen notulen

4.

1 min

Mededelingen

5.
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Vaststellen agenda

6.

10 min

OER master Geneeskunde

7.

2 min

OER bachelor Geneeskunde

8.

2 min

Plan semester 1

9.

2 min

Bachelorthesis 3e jaars

10.
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PO jaar 3

11.
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Proctoring

12.

1 min

WVTTK

13.
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Rondvraag

14.
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Nieuwe agendapunten

15.

1 min

Nieuwe actielijst

16.

Om 17.00 uur

Einde vergadering
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1. Opening
Daniëlle opent de vergadering om 17:00 uur.
2. Doorlopen actielijst
- Het OTgen en de SR gaan aan mevr. Biemans vragen of zij mogelijk mensen beschikbaar
heeft om de studieresultaten van de zomertentamens zo snel mogelijk in SIS te zetten.
Studentenraad heeft haar gesproken en tot nu toe loopt alles volgens plan.
-

Dhr. Linthorst gaat navragen of er opties zijn voor derdejaars studenten die hun
bachelorthesis herkansing tijdens Opmaat hebben gemaakt en deze willen inleveren in juli.
Onbekend of dit gebeurd is.

-

Dhr. Linthorst gaat navragen aan de coördinator keuzeonderwijs of er al naar studenten
gecommuniceerd is over de invulling van het keuzeonderwijs: gedaan.

-

Dhr. Linthorst gaat toezien op de communicatie omtrent de deadline voor de bachelorthesis.
Onbekend of dit gebeurd is.

-

Het OTgen gaat het plan voor het eerst semester van studiejaar 2020-2021 sturen aan de SR.
Nog niet gebeurd.

-

Yvonne gaat een nieuwe vergadering plannen: gedaan.

3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 09-06-2020 zijn vastgesteld.
4. Mededelingen
- Het Amsterdam UMC mag qua bezetting van de lokalen maar op 30% capaciteit draaien. Het
onderwijs van semester 1 wordt hierop aangepast.
- De uitslag van de studentenraadsverkiezingen volgt op 8 juli.
5. Vaststellen agenda
Het punt wachttijd is aan de agenda toegevoegd. Hierna is de agenda vastgesteld.
6. OER master Geneeskunde
Vanaf 1 september 2020 wordt het keuzeonderwijs online niet verplicht maar blijft het
uitstroomprofiel wel gehandhaafd. Probleem is dat in de nieuwe master de studenten met de
wetenschappelijke stage starten. Een van de uitstroomprofielen is 12 weken
wetenschappelijke stage en een keuzecoschap in het buitenland, maar dit kan niet als je
begint met de wetenschappelijke stage. Het verkorten mag namelijk pas als je bent ingeloot
voor een buitenlandplek. Daarmee wordt deze uitstroomoptie onmogelijk, dus het voorstel
voor de nieuwe Onderwijs- en Examenregeling (OER)is dat als je een coschap in
ontwikkelingslanden wil doen, dat je geen online keuzeonderwijs voor je master kan doen. 4
weken buitenlandstage als keuzeonderwijs is geen optie; hier zijn echt 8 weken voor nodig.
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Het is dus verplicht om digitaal keuzeonderwijs te doen voor de groepen die voor 1
september starten, en niet verplicht voor de groepen die na 1 september starten.
Het tweede bespreekpunt omtrent de OER is: mocht het keuzeonderwijs verplicht gesteld
worden met het oog op de hardheidsclausule? Voor de SR is de argumentatie tot verplichting
van het keuzeonderwijs onduidelijk. Het OTgen licht het volgende toe: destijds was het
onbekend hoe lang de stop van de coschappen zou blijven voortduren. Het OTgen heeft
geworsteld met de keuze tussen het individu en diens keuzevrijheid en de groep, voor wie je
duidelijkheid en zo min mogelijk ellende door Covid wenst. Ook met oog op onze
onderwijsorganisatie die al piept en kraakt is het besluit tot verplichten genomen. Het is ook
slecht voor de student als de onderwijsorganisatie instort. Er is veel werk verzet om het
digitaal onderwijs op te tuigen; er moest voldoende aanbod zijn om het plan waar te maken.
Daarbij moet er dan ook voldoende gebruik gemaakt gaan worden van de keuzeopties
vanwege de grote investeringen. Voor het systeem is het niet handig als de vertraging
onduidelijk is. Er is besloten om het individueel belang ondergeschikt te maken aan het
groepsbelang, organisatiebelang en duidelijkheid. Het groepsbelang houdt in dat voor de
hele groep onderwijs gegeven wordt in de tijd dat er geen klinisch onderwijs gegeven kan
worden. De keuze voor de opleiding was om wel wat te doen en uitloop te beperken of niks
te doen en voor niemand iets te betekenen. Het voorspelde scenario landelijk was destijds
6,5 maand stop van de coschappen.
Iedereen wil het plan duidelijk krijgen voor de OER. Volgende week volgt een overleg met de
examencommissie. In de OER voor 2020-2021 komt dus te staan dat het online onderwijs
niet verplicht wordt. In een regeling worden de uitstroomprofielen vastgelegd. In het
herzieningsproject wordt dit ook aangepast.
Er wordt een overleg gepland om het meningsverschil over de verplichting van het
keuzeonderwijs te bespreken.
7. OER bachelor Geneeskunde
In dit lopende jaar is het OER proces voor de Bachelor Geneeskunde 2020-2021 doorlopen.
Afgelopen OTgen-SR overleg werd de SR verteld dat de OER nog aangepast zou worden om
AV/KWM te verschuiven. Hoe staat het ervoor met deze OER?
Er ligt een voorstel; dhr. Linthorst moet dit nog versturen aan alle gremia. Dit volgt op zeer
korte termijn; de opleidingscommissie (OC) zit hier ook bovenop. Het ziet ernaar uit dat de
deadline van 1 september gehaald kan worden.
8. Plan semester 1
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Door de Corona Crisis is al het fysieke bacheloronderwijs vervangen door online onderwijs.
Vorige OTgen-SR vergadering is er door het OTgen gezegd dat het plan in twee weken
gecommuniceerd zou worden met de SR. Hoe staat het ervoor met dit plan?
Er zijn kaders opgesteld over hoe het onderwijs eruit komt te zien. Deze zijn al gedeeld met
de coördinatoren. Er worden nu aanpassingen gemaakt. De SR ontvangt het plan deze week
nog.
Alle keuzevakken gaan door behalve het keuzevak forensische geneeskunde. Er volgt een
webinar om studenten te informeren. Nu is er ook al een bericht naar de studenten gestuurd
via Canvas. Op korte termijn volgt roostering.
9. Bachelorthesis 3e jaars
Er is vorig OTgen-SR overleg gesproken over het verplaatsen van de deadline van de
bachelorthesis van de tweedejaars van 3 juli naar 24 juli. Ook is er toen gesproken over of
derdejaars die de ambitie hadden om hun bachelorthesis te combineren met Opmaat
gebruik zouden mogen maken van hetzelfde inlevermoment. Dhr. Linthorst zou hierover
nog in beraad gaan. De SR vraagt zich af wat hieruit is gekomen. Dhr. Linthorst is er niet en
mevr. Remer gaat dit navragen.
10. PO jaar 3
Afgelopen donderdag 2 juli hebben vele studenten uit zowel jaar 1, 2 als 3 de mail ontvangen
dat zij ‘niet aan voorwaarden voldaan’ hebben voor de leerlijn PO vanwege het niet
inleveren van (één) opdracht(en) in de plagiaatcheck Turnitin. De Studentenraad is dan ook
vanuit verschillende kanten benaderd met vragen over dit proces. Hoeveel studenten zijn
verwezen naar een herkansing voor PO wegens het niet inleveren van een opdracht in
turnitin? Dit is onduidelijk. Mevr. Remer gaat het deze week met dhr. Linthorst overleggen.
De communicatie moet gelijk getrokken worden. Mevr. Remer gaat hier een update over
geven.
11. Proctoring
De IWO tentamenzalen gaan weer deels open, wat betekent dat sommige tentamens fysiek
zullen worden afgenomen, in plaats van online. Daarnaast is het kort geding van de CSR over
proctoring niet gehonoreerd.
Wat is het plan voor de komende herkansingen? De zomerherkansingen worden allemaal in
IWO afgenomen. Van de eindtoetsen van RA4, RA1 en KWM zijn de uitslagen nog niet
bekend dus we weten nog niet hoeveel mensen moeten herkansen. In IWO passen maximaal
180 herkansers per tentamen.
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Hoe gaan de tentamens volgend jaar plaatsvinden (online/fysiek)? De werkgroep is bezig
met het schrijven van een voorstel om dit aan te pakken. Alle opties worden bekeken. Dit
voorstel is zo goed als klaar en wordt gedeeld met de opleiding en de examencommissie.
Onder tijdsdruk presteren is een probleem voor studenten. Studenten willen liever meer tijd
met gebruik van proctoring. Als dit een breed gedragen signaal is van de studenten moet dit
wel meegenomen worden in het plan voor volgend jaar. Het OTgen vraagt zich af of er al een
raadsstandpunt van de SR is. Dit is er niet. Het hangt af van de soort proctoring, bijvoorbeeld
eye movements of room checking. Als hier meer duidelijk over is, kan de SR een standpunt
uitdragen. In het voorstel zit een voorkeur voor een variant van proctoring; echter weten we
nu even niet welke variant. Als de SR hier een mening over heeft zullen zij dit delen. Heeft de
SR contact met de SR van de VU? Daar wordt default proctoring gebruikt. Hier heeft de SR
geen contact mee gehad. We weten onvoldoende wat studenten vinden van proctoring. Het
is onduidelijk of het beleid wat de UvA voorschrijft de wens van studenten of van de UvA is.
12. Wachttijd
Het OTgen vraagt of het begeleidingsplan voor de wachttijd goed is opgepakt. Voldoet het en
moet er iets bijgestuurd worden? Het originele plan moet er weer bijgepakt worden. Via de
mail gaat de SR dit terugkoppelen.
13. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
14. Actielijst
- Mevr. Peerdeman dhr. van Trotsenburg en Daniëlle gaan een overleg over de OER plannen.
-

Mevr. Remer gaat het plan voor onderwijs semester 1 versturen aan de SR.

-

Mevr. Remer gaat het punt over de bachelorthesis navragen bij Dhr. Linthorst. Dhr. Linthorst
gaat navragen of er opties zijn voor derdejaars studenten die hun bachelorthesis herkansing
tijdens Opmaat hebben gemaakt en deze willen inleveren in juli.

-

Mevr. Remer gaat het punt ‘niet inleveren van PO opdrachten’ bespreken en terugkoppelen
aan de SR.

-

Mevr. Remer gaat dhr. Linthorst herinneren dat de OER moet worden rondgestuurd.

-

De SR gaat per mail een terugkoppeling geven over het begeleidingsplan.

15. Mededelingen en rondvraag
Er waren geen mededelingen of vragen.
16. Nieuwe agendapunten
- Er volgt een overleg eind augustus
- Resultaten enquête SR
17. Einde vergadering
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Daniëlle sluit de vergadering om 17:35 uur.
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