
Notulen OTgen-SR vergadering facultaire studentenraad
AMC, 09-03-2021

Aanwezig OTgen Prof. J.H.Ravesloot, prof. dr. S. (Saskia) Peerdeman, dr. G.E. (Gabor) Linthorst,
U.M. (Ulla) Remer, P.A. (Ella) Perfors, M. (Monique) Greve, J. (Jade) van Megen,
H. (Hadeer) Fawzy

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

Afwezig OTgen dr. A.S.P. (Paul) van Trotsenburg
Afwezig SR

Gast Dr. P.E.H.M. (Petra) Habets
Notulist Özgü Varan

Agenda

1. Opening Om 16.30 uur

2. Doorlopen actielijst

3. Vaststellen notulen

4. Mededelingen

5. Vaststellen agenda

6. Korte presentatie resultaten SR-enquête

7. Evaluatierapport Epicurus

8. WVTTK

9. Rondvraag

10. Nieuwe agendapunten

11. Nieuwe actielijst

12. Einde vergadering
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 16:30 uur.

2. Doorlopen actielijst
Er zijn geen actiepunten.

3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 26-01-2021 zijn vastgesteld.

4. Mededelingen
Geen.

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Korte presentatie resultaten SR-enquête
Afgelopen december heeft de Studentenraad (SR) een enquête onder bachelor- en
masterstudenten uitgezet. Het verslag met de resultaten wordt binnenkort gemaild. Eline
heeft een presentatie gegeven waarin de volgende resultaten zijn toegelicht:

- Bachelor:
- Communicatie: de studenten zijn tevreden over de communicatie omtrent

corona; 66% vindt het voldoende. Echter is 40% tevreden over de kwaliteit
van het onderwijs; dit houdt ook verband met uitval van praktijklessen en
vervanging van fysiek door digitaal onderwijs wegens de COVID-19
maatregelen. Studenten hebben een sterke voorkeur voor Canvas als
communicatiemedium. Studenten vinden dat ze over de wachttijd slecht
geïnformeerd zijn: 11% voelt zich voldoende geïnformeerd, in jaar 3 is dit
15%.

- Epicurus: AV & PO worden door studenten niet als nuttig ervaren, er is echter
wel verbetering ten opzichte van voorgaande jaren met 20%. De studielast
wordt door studenten als verwacht ervaren (31-40 uur/week). De studenten
willen meer kliniek (83%), meer kleinschalig onderwijs (60%) en meer
hoorcolleges (40%) in de bachelor. Zeer weinig studenten willen meer
zelfstudie (0,4%).

- Mental Health en discriminatie: 44% voelt zich mentaal gezond. Studenten
weten redelijk hoe ze de hulplijnen kunnen vinden. De enquête is afgenomen
voor de Mental Health campagne, hopelijk zijn studenten nu meer
geïnformeerd.

- Master:
- Kennis en COVID-19: de meerderheid van de studenten geeft aan dat hun

kennis door de invoering van het flankerend onderwijs gelijk is gebleven
(60%). Opvallend is dat in masterfase 1 57% van de studenten aangeeft dat
hun kennis verslechterd is. Dit percentage neemt echter af naarmate de
studenten verder in hun masterfase zitten: in masterfase vier vindt 10% van
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de studenten dat de kennis verslechterd is, waarbij 90% aangeeft dat de
kennis gelijkwaardig is gebleven.

- Kwaliteit en COVID-19: het merendeel van de studenten vindt dat de
kwaliteit van de master achteruit is gegaan door de COVID-19 pandemie
(59%). Uitgesplitst per masterfase laten de resultaten zien dat studenten
neutraler zijn  hoe verder studenten in hun studie zijn; echter vindt  42% van
de studenten ook in masterfase 4 dat de kwaliteit achteruit is gegaan.

- Participatie COVID-19 zorg: de meeste studenten hebben dit als leerzaam
ervaren (63%).

- Digitaal keuzeonderwijs: 52% vond het niet waard om middels digitaal
keuzeonderwijs de vertraging in de master te beperken. Een kanttekening
hierbij is dat een groot deel van de respondenten (80%) de modules van
Expertcollege hadden gekozen; deze worden na evaluatie niet meer
aangeboden, omdat de modules onder niveau bleken te zijn.

- Mental Health: 47% overweegt psychische hulp te zoeken. Stressfactoren
zijn: een hoge werkdruk tijdens coschappen (47%), disbalans werk/studie
(42%) en financiële problemen (38%).

Mevr. Peerdeman vraagt wat studenten bedoelen met het kwaliteit van het onderwijs? Eline
antwoordt dat het natuurlijk een subjectief gegeven is, maar dat coassistenten voornamelijk
de praktijkervaring en patiënten contact missen.

Dhr. Linthorst vraagt zich af wat de redenatie achter het willen van ‘meer hoorcolleges’ is;
willen studenten ‘relaxed’ onderwijs zodat ze zelf geen of minder zelfstudie hoeven te doen,
of is er een diepere achterliggende gedachte? Wouter denk dat het waarschijnlijk verband
houdt met Corona. Uit de enquêteresultaten van voorgaande jaren wilden studenten niet
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meer college, het suggereert dat ze nu meer verlangen naar fysiek contact onderwijs in
plaats van via Zoom.

Op de volgende vergadering zullen de enquêteresultaten nogmaals besproken worden voor
vragen naar aanleiding van het verslag.

7. Evaluatierapport Epicurus
Dhr. Linthorst geeft toelichting over hoe hij en mevr. Peerdeman tot deze aanbevelingen en
priotering zijn gekomen. Zij hebben de drie verschillende rapporten (1. onderwijsinhoud en
programma; 2. vorming van academische vaardigheden en 3. implementatie) samengevoegd
en gekeken naar wat er op die vlakken nog te doen valt. Zij hebben dezelfde priotering
aangegeven zoals deze in de evaluatierapporten naar voren komen, waarbij zaken als
kloppende eindwerken, afdekken van het raamplan en het repareren van openstaande items
in de bachelor of deze verankeren in de master een hoge prioriteit hebben gekregen. Een
tweede hoge prioriteit is het studeerbaar maken van jaar 1, omdat nog te veel studenten
recidiveren. Zo is het OTgen door alle aanbevelingen in de rapporten gegaan, waarbij ze
sommige items niet in de priotering hebben meegenomen, omdat ze nu niet alles kunnen
aanpakken. Voor de organisatie, de interne en externe governance, willen ze bepaalde taken
en verantwoordelijkheden strakker expliceren. De oplegger van het rapport is de
interpretatie van dhr. Linthorst en mevr. Peerdeman van de evaluaties van Epicurus en deze
oplegger wordt door diverse gremia momenteel getoetst.

Mevr. Habets heeft namens de evaluatiecommissie geen aanvullingen.

Tycho bedankt dhr. Linthorst en mevr. Peerdeman voor de inzet en arbeid. Hij is van mening
dat het rapport een realistisch beeld geeft over hoe de opleiding er voor staat. Hij heeft wel
enkele vragen namens de SR. De punten genoemd bij categorie 1 lijken meer gericht op het
groepsbelang en de ‘bigger picture’, terwijl de punten die op 2 staan meer direct van
toepassing op de student lijken. De volgorde voelt hierdoor onlogisch. Waarom is hiervoor
gekozen?

Mevr. Peerdeman antwoordt dat ze dit commentaar vaker gekregen hebben. Als je
kijkt naar organisatie in het algemeen, moet de organisatie echter eerst goed zijn voordat je
resultaten voor de ‘klant’ kunt krijgen. Daarom willen ze eerst de eindwerken en organisatie
verbeteren. Ze hebben ook externen om advies gevraagd, waaruit voortkwam dat een goede
basis en organisatie een voorwaarde is om andere zaken inhoudelijk vorm te kunnen geven.
Ze hebben uit andere hoeken ook de vraag ‘waar is de student hier’ gehoord, maar het
verbeteren van de organisatie is ook uiteindelijk in het belang van de student. Wellicht moet
het anders geformuleerd worden. Dit is een eerste stap namens haar en dhr. Linthorst, het
commentaar is hartelijk welkom.

Tycho vraagt of de aanbevelingen geschreven zijn op basis van haalbaarheid van uitvoering
of op basis van wat de opleiding graag wil?

Dhr. Linthorst antwoordt dat ze naar allebei hebben gekeken. Als voorbeeld noemt
hij het verbeteren van de alignment: hier hebben studenten direct voordeel van, het vertaalt
zich alleen slecht in wanneer het is opgelost. Alles genoemde punten bij prio 2 vallen
eigenlijk ook onder alignment, zoals PO en AV; betere verankering, het relevanter en
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inzichtelijker maken, minder competitie met andere blokonderdelen. Het is nadrukkelijk niet
geschreven met als doel waar de gemakkelijke inbare kruimels liggen, maar het is wel
geschreven met het oog op de visitatie (die over 2 jaar is) waarbij getoond kan worden dat
Epicurus naar een hoger niveau getild is en waar verbetering nog mogelijk is.

Tycho benoemt dat in de aanbevelingen veel punten geïmplementeerd worden vanaf
jaargang 2022-2023. Het is begrijpelijk dat qua roostering en inhoud dit ver vooruit gepland
wordt. Tycho vraagt echter waarom punten als bijvoorbeeld AV deadlines die niet met elkaar
bijten niet eerder aangepast worden? Hij vraagt of er punten zijn die voor 2022-2023
wellicht al gerealiseerd kunnen worden?

Absoluut, dhr. Linthorst antwoordt dat ze bijvoorbeeld de begeleiding van
recidivisten het komende jaar ook willen verbeteren. Er wordt gekeken naar de termijnen
die hieraan gekoppeld moeten worden, zoals wanneer iets klaar dient te zijn en wat nodig is
voor de communicatie aan studenten. De alignment is nooit klaar, maar ze gaan er zeker
deadlines aan koppelen zodat het ook voor de student duidelijk is wanneer zij verbetering
van het onderwijs kunnen bemerken en wat het voor hen qua veranderingen betekent.

Tycho benoemt dat de communicatie richting studenten ook specifieker mag. In het
evaluatierapport mist de SR actiepunten met deadlines om in de toekomst te kunnen
beoordelen en toetsen of het allemaal nog via schema loopt.

Dhr. Linthorst antwoordt dat dit nog gaat komen: er zal een organisatie voor de
uitvoering komen. Studenten zullen hier ook onderdeel van uitmaken, zodat het
studentengeluid gehoord wordt en inzichtelijk is hoe het proces loopt.

Mevr. Peerdeman vult aan dat vanaf april er ook stuur- en projectgroep voor
Epicurus zal zijn, waarbij de projectgroep verantwoordelijk zal zijn voor het uitvoerende
deel. In de stuurgroep willen ze graag iemand uit SR en de bachelorassesor (Hadeer) om te
oordelen of het tijdspad bedacht door projectgroep realistisch is, binnen de context past en
of studentenbelangen voldoende vertegenwoordigd worden. Sarah beaamt dat dit een goede
opzet lijkt, in de master werkt deze organisatiestructuur ook goed.

Sarah vraagt of de beschreven doelen nog verder geconcretiseerd zijn. Als voorbeeld geeft ze
het doel ‘voorkomen van samenvallen van deadlines met bloktoetsen’; daar zijn er concrete
verbeterpunten, maar het doel ‘verbeterde studeerbaarheid’; wat houdt dit precies in?

Dhr. Linthorst antwoordt dat verbeterde studeerbaarheid een goede alignment van
onderwijs betekent, waardoor studieopdrachten aansluiten op het contactonderwijs en de
toets en hier geen discrepantie tussen is. Dit omzetten in iets praktisch om uit te lezen hoe
studenten de studeerbaarheid verbeterd vinden, is lastig. Of hiervoor naar de SR-enquête, de
evaluatie van Epicurus of rendement van de studie gekeken moet worden, is de vraag. Hij
neemt uit dit gesprek mee dat voor studenten beter geconcretiseerd moet worden wat ze
gaan doen en wanneer studenten er wat van kunnen merken.

Tycho benoemt dat er punten zoals specifiek IPE niet meegenomen worden in de
aanbevelingen. Worden deze onderdelen nog ergens anders getoetst?

Dhr. Linthorst antwoordt dat IPE groter is dan Epicurus alleen; de organisatie die
Epicurus gaat herzien, gaat niet ook IPE op het netvlies hebben. Verbeterslagen zullen zeker
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niet tegengehouden worden, maar het gaat het komende jaar van de projectorganisatie en
stuurgroep niet de meeste inzet krijgen.

Tycho complimenteert het derde deel van het rapport waar er eerlijk wordt uitgesproken
wat er beter had gekund in het proces. Hij vraagt - met het oog op de nieuwe master - in
hoeverre deze constateringen meegenomen worden in de implementering van de nieuwe
master?

Dhr. Linthorst antwoordt dat er uiteraard lering wordt getrokken uit de opzet van
Epicurus om dezelfde valkuilen in de master te voorkomen.

Mevr. Peerdeman vult aan dat Klaas Visser (schrijver van het rapport) een aantal
adviezen aan het projectteam van de master heeft gegeven, gebaseerd op dit
evaluatierapport. Een hoop zaken werden veroorzaakt door de verzuiling binnen de
onderwijsorganisatie met diffuus leiderschap en een tekort aan menskracht. Dit hebben ze al
aangepakt in het organisatiestructuur van de IOO, waarbij mensen op strategische posities
veranderd zijn en overlegstructuren zijn aangepast. Zo zijn er managementteam overleggen
waarbij inhoud en organisatie samenwerken. De verzuiling en leiderschap zijn in de hele
organisatie van de faculteit al aangepakt en door de medical educators is er extra
menskracht. Voor de nieuwe master is er een helder tijdspad waarin duidelijk is wie
waarvoor verantwoordelijk is. Oude concepten waar ze tegenaan lopen worden geslecht
terwijl ze er mee bezig zijn. Kortom, in de nieuwe master wordt veel inspanning geleverd om
niet alleen de master inhoudelijk neer te zetten, maar ook om de structuur en hele
organisatie te verbeteren.

Tycho wil graag meegeven dat meer verbinding tussen onderwijs en kliniek in de master
gewenst is. Mevr. Peerdeman antwoordt dat ze hier oog voor hebben en door dhr. Visser op
zijn geattendeerd: ze gaan langs alle divisies om het concept en de onderwijsweken te
bespreken en er wordt ook gekeken naar blended onderwijsvormen.

De specifieke vraag aan de SR was of zij het eens waren met de prioritering. De SR heeft de
volgende suggestie: de verbetering van de Peer Evaluation (PE) staat nu op prioriteit 3,
gezien dit ook een bouwsteen van Epicurus is, vragen zij zich af waarom er niet voor een
hogere prioriteit is gekozen.

Dhr. Linthorst begrijpt deze overweging, maar om een verbeterslag te kunnen
implementeren, moet eerst beter begrepen worden wat er mis gaat met de PE. Ze snappen
nu niet geheel waarom het in de praktijk slecht ten uitvoere komt en omdat niet alles een top
prioriteit kan krijgen, is er voor deze priotering gekozen.

Mevr. Peerdeman vraagt wat de SR zelf zou willen: moet de PE afgeschaft of
verbeterd worden?

Tycho antwoordt dat als je naar de korte termijn kijkt, afschaffing meer voor de hand
ligt. Als er geen bijdrage is, waarom moeten studenten de PE doen, terwijl ze wel benadeeld
worden als de evaluatie te laat ingevuld wordt. Hij vraagt zich af of dat een eerlijke manier
van beoordelen is.

Mevr. Habets vraagt of de SR er wel meerwaarde inziet als de PE meetelt voor een
(minimaal) deel van het blokcijfer?
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Tycho antwoordt dat als het streven van de PE het geven van onderlinge feedback is,
dit ook (meer) aan bod komt in de leerlijnen AV en PO. In deze leerlijnen leren studenten ook
om een actieve bijdrage te leveren, feedback te formuleren en hier mee om te gaan. In welke
vorm de PE moet is de vraag, maar in de huidige vorm werkt het onevenredig in het nadeel
voor studenten die het niet invullen.

Tycho benoemt dat de  leerlijn AV door studenten niet goed beoordeeld wordt, waarbij het in
de prioritering op 2 staat. Hoe wil de opleiding daar concreet veranderingen in brengen en
op welke termijn?

Dhr. Linthorst antwoordt dat de coördinatoren van jaar 1 AV tot tevredenheid van de
eerstejaars studenten hebben herzien. Jaar 2 en 3 zullen volgen. Dhr. Linthorst denkt dat er
een marketingprobleem is met de leerlijn AV: we moeten studenten uitleggen waarom ze dit
leren, wat de toegevoegde waarde van het vak is. Studenten moeten inzien dat het geven van
een CAT niet alleen een studieopdracht is, maar dat je relevante vaardigheden leert die je de
rest van je carrière nog zal moeten toepassen. Het staat op positie 2 omdat het niet vanuit
het projectteam, maar vanuit de coördinatoren zelf wordt aangevlogen. Mevr. Habets vult
aan dat het ook gedeeltelijk op prio 1 staat, gezien de eindwerken op prio 1 ook de toetsing
binnen de AV-leerlijn bevat.

Mevr. Peerdeman heeft ten slotte het verzoek of SR-leden willen participeren in de werk- en
stuurgroepen.

De reacties van de gremia op het evaluatierapport wordt eerst afgewacht, maar in de
toekomst zal besproken worden hoe het rapport inhoudelijk het best richting de studenten
gecommuniceerd kan worden. Er zal rond mei een communicatieplan geschreven worden
om aan de studenten uit te leggen wat er komende tijd gaat gebeuren en wat zij volgend
studiejaar kunnen verwachten.

8. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

10. Nieuwe agendapunten
Resultaten SR-enquête.

11. Nieuwe actielijst
- SR: welke SR-leden in de Epicurus stuur- en werkgroepen.

- OTgen: schrijven communicatieplan voor studenten over Epicurus evaluatierapport.

12. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 17.25 uur.
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