
 

Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad 
AMC, 09-06-2020 
 

Agenda  

 

1. Opening Om 17.00 uur  

2. 2 min Doorlopen actielijst  
3. 2 min Vaststellen notulen 18-02-2020 

4. 5 min Mededelingen  
5. 1 min Vaststellen agenda  

6. 5 min AV/KWM 

7. 5 min Loting coschappen 

8. 10 min Deadline bachelorthesis 

9. 10 min Proctoring 

10. 10 min Plan semester 1 academisch jaar 2020-2021 

11. 1 min WVTTK  
12. 5 min Rondvraag  
13. 2 min Nieuwe agendapunten 

14. 2 min Nieuwe actielijst 

15. Einde vergadering  
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Aanwezig OTgen M. (Maartje) Serlé, R. (Roos) van Rhijn, Dr. A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, dr. 
G.E.(Gabor) Linthorst,  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 U. (Ulla) Remer, prof. dr. J.H. (Jan Hindrik) Ravesloot, M. (Monique) Greve 

Afwezig SR Esmee van Vliet, Stan Driessen 

Gast P. E. M. H. (Petra) Habets, prof. dr. S. (Saskia) Peerdeman 

Notulist Neeltje Rosenberg 



 
 

 

1. Opening 
Daniëlle opent de vergadering om 17:00 uur.  
 

2. Doorlopen actielijst 
- De SR gaat de vakantieweek opnieuw bespreken: gedaan. 

- De SR gaat iemand afvaardigen voor de werkgroep aangaande de campagne 

#zou-ik-wat-zeggen: dit staat on hold vanwege de Corona. Indien dit weer gaat lopen wordt 

de SR benaderd. 

- Het OTgen gaat aan de slag met het begeleidingsplan master bepalen: hier is de SR bij 

aangesloten. Er is veel contact vanuit de SR met de studieadviseurs en Patricia Griffioen over 

dit onderwerp. 

 

3. Vaststellen notulen 
De notulen van de vergadering van 18-02-2020 zijn vastgesteld.  
 

4. Mededelingen  
- Het OTgen vindt het contact tijdens de Corona tijd erg goed verlopen en is tevreden met de 

samenwerking. 
- De SR heeft het masterboekje voor Geneeskunde op de website gepubliceerd en naar de 

studieadviseurs gestuurd. 
 

5. Vaststellen agenda 
Het punt ‘Nieuwe studentenraad’ is toegevoegd. Hierna is de agenda vastgesteld.  
 

6. AV/KWM 

Er is dit jaar al meerdere keren gesproken over de volgordelijkheid van AV en KWM. 

Afgelopen week hebben Marlinde en Soufyan een overleg gehad met Gabor Linthorst waarin 

hij heeft uitgelegd dat KWM aankomend jaar (2020-2021) nog verplaatst zal worden naar 

jaar 1 en dat de lijn AV in jaar 1 gereduceerd zal worden tot het maken van 4 grote 

opdrachten.  

Volgende week krijgen we een verzoek om instemming op de nieuwe OER, waarin de 

aanpassingen omtrent AV en KWM zijn doorgevoerd. De SR zal dan ook nog niet instemmen 

met de concept OER die nu ter instemming voorligt. KWM zal vanwege het naar voren 

schuiven in een jaar twee keer gegeven worden. De coördinatoren zijn akkoord en hier 

worden verder geen problemen voorzien. Er komen 4 opdrachten van AV, die beter 

aansluiten op KWM. 

7. Loting coschappen 
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Om mee te mogen loten voor een coschappakket dient een student zich vóór de eerste van 

de maand te hebben aangemeld. Alle onderdelen van het bachelorprogramma dienen 

vervolgens behaald te zijn vóór de eerste van die betreffende maand. 

Voor de huidige derdejaars betekent dit dat de nakijktermijnen van Opmaat naar de praktijk 

(tentamen op 26 juni, deadline nakijken 24 juli) en RA4 (tentamen op 2 juli, deadline 

nakijken 30 juli) niet overschreden mogen worden, omdat de student dan niet mee mag 

doen aan de loting van augustus. Voor de herkansers geldt dat de nakijktermijn van de 

herkansing van RA4 niet overschreden mag worden (tentamen op 31 juli, deadline nakijken 

op 28 augustus) zodat deze studenten kunnen meedoen aan de septemberloting. 

Er is een zomerdraaiboek gemaakt vanwege de vakanties van docenten en coördinatoren 

gedurende de zomer. De coördinatoren moeten een vervanger aanwijzen als zij op vakantie 

gaan. Dit moet ondervangen dat de nakijktermijn wordt overschreden. Probleem is echter 

dat de cijfers mogelijk niet op tijd in SIS staan als de nakijktermijn zo laat in de maand valt. 

Dit is elk jaar een probleem. Ook binnen de onderwijsadministratie zijn veel mensen op 

vakantie en kan er geen garantie gegeven worden over het invoeren van cijfers. Wat de SR 

kan doen is een verzoek sturen aan dhr. Linthorst en Floor Biemans om hier aandacht voor 

te vragen. Mogelijk kan Floor Biemans ervoor zorgen dat er extra veel mensen beschikbaar 

zijn voor het invoeren van de cijfers in SIS rondom de uiterste nakijkdatum. Het OTgen en de 

SR gaan dit beiden bij mevr. Biemans aankaarten. 

Het is ondenkbaar dat er een uitzondering wordt gemaakt voor deze studenten en dat zij 

zonder tentamenresultaat zich zouden kunnen inschrijven voor de loting. 

8. Deadline bachelorthesis 

Op 19 maart j.l. is de Studentenraad door het OTgen benaderd voor advies omtrent het 

verwisselen van het keuzeonderwijs, wat normaliter plaatsvindt in jaar 2, met de 

bachelorthesis (BT), wat normaliter plaatsvindt in jaar 3. Deze wijziging was het gevolg van 

de Coronacrisis, waarbij het niet mogelijk was om het fysieke keuzeonderwijs doorgang te 

laten vinden. De Studentenraad heeft hiermee ingestemd, mits er rekening werd gehouden 

met een aantal aandachtspunten. Destijds kreeg de SR te horen dat de inleverdatum van de 

BT eind oktober blijft voor alle studenten, om maximale flexibiliteit voor de studenten te 

genereren en het administratieve proces van de beoordeling organisatorisch uitvoerbaar te 

houden. De Studentenraad was zeer te spreken over de maximale flexibiliteit die hier werd 

geboden, met name omdat dit een drukke periode is met tentamens en herkansingen voor 

tweedejaars.  

Echter vernam de Studentenraad later dat de ‘zachte deadline’ van juli was veranderd naar 

een ‘harde deadline’ op 10 juli. De SR maakt zich hier zorgen om gezien de drukte in deze 
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periode. Er is over de deadline van de bachelorthesis veel onduidelijkheid onder de 

studenten. Zo is er naar tweedejaars nu gecommuniceerd dat het een mogelijkheid is om de 

thesis op 23 oktober in te leveren, zonder dat hierbij vermeld is dat het dan dus om een 

herkansing zou gaan.  

Het voorstel van de coördinatoren is om de deadline naar 24 juli te verschuiven en dit als 

harde deadline te behouden. Dit lijkt de SR heel redelijk naar de studenten toe. Er volgt 

communicatie wanneer dit is kortgesloten met de Examencommissie (EC) naar de 

studenten. 

Daarnaast heeft de Studentenraad vernomen dat derdejaars die hun bachelorthesis nog 

moeten herkansen en die er zelf voor willen kiezen om twee vakken tegelijkertijd te volgen, 

deze mogelijkheid wordt ontnomen, omdat zij zich zouden moeten focussen op Opmaat. 

Indien een student er zelf voor kiest om twee vakken tegelijkertijd te volgen, met name 

vanwege de opgelopen wachttijd voor de nieuwe master, vindt de SR dit hun eigen 

verantwoordelijkheid, waarbij deze mogelijkheid geboden zou moeten worden.  

Hoe dit precies zit kan dhr. Linthorst nu geen antwoord op geven. Sommige studenten 

hebben geen toestemming van de coördinatoren gekregen omdat ze nog te druk zijn met 

Opmaat. Als studenten hun thesis al af hebben, is er dan toch een manier om de thesis in te 

leveren? Bijvoorbeeld via de EC? Dit gaat dhr. Linthorst navragen.  

9. Proctoring 

Proctoring  en videosurveillance zijn belangrijke onderwerpen van discussie op dit moment; 

vandaar dat we duidelijk willen weten of, en zo ja hoe, het opleidingsteam van plan is 

proctoring in te gaan zitten. Het OTgen heeft de SR gevraagd naar haar mening over 

proctoring. De SR heeft dit gister besproken op de Plenaire Vergadering (PV), maar is tot de 

conclusie gekomen dat onze meningen nu dusdanig verdeeld zijn dat we hier nog geen 

standpunt in kunnen nemen. Echter hebben we wel stilgestaan bij een aantal overwegingen. 

Het OTgen heeft twee notities gemaakt, een voor de eerste kans toetsen en een voor de 

herkansingen. De notitie over de herkansingen ligt ter besluit bij de EC en hier kan het 

OTgen nu verder niks over zeggen.  

Voor de eerste kans toetsen is besloten om de toetsen op afstand te doen via testvision 

zonder videosurveillance. De EC heeft hiermee ingestemd. Er zijn wel extra maatregelen, 

zoals minder tijd en niet kunnen terugklikken in de vragen.  

Het lijkt alsof IWO mee zou willen werken aan de afname van fysieke tentamens in de 

toekomst. 

Het OTgen is geschrokken van het kort geding van de CSR over het toepassen van proctoring 

bij tentamens. Heeft de FSR overwogen om aan het OTgen te vertellen dat dit speelde, of was 
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het de bedoeling dat dit via de media vernomen zou worden? Daniëlle vertelt dat dit is 

besloten in een spoedvergadering waar zij zelf niet bij was. Binnen een week is het initiële 

ongevraagde negatief advies tot een kort geding gekomen. Daniëlle ging ervan uit dat binnen 

de UvA naar alle faculteiten gecommuniceerd zou worden wat er aan de hand was. De FSR 

staat niet per definitie achter de mening van de CSR, zoals dat ook nu niet het geval was.  

De SR heeft gisteren de verschillende manieren van digitaal toetsen besproken op de PV. 

Hierbij hebben we onderscheid gemaakt tussen drie opties: geen proctoring, 

videosurveillance via Zoom en videosurveillance via Proctorio. We vinden videosurveillance 

niet optimaal en zouden graag zien dat er naar alternatieven wordt gezocht. Daarnaast kan 

het een verhoogde stress voor studenten geven omdat er iemand meekijkt en speelt 

natuurlijk het probleem rondom privacy. Echter vinden wij ook dat de status van het 

‘Corona-diploma’ hoog moet worden gehouden en vinden we het belangrijk dat studenten 

wel de kennis opdoen die ze op zouden moeten doen. We hebben gister een lange discussie 

gevoerd en konden niet tot een eenduidig raadsstandpunt komen. We hebben nu nog geen 

sterke mening over het gebruik van proctoring. We zijn benieuwd naar de opties op onze 

faculteit.  

10. Plan semester 1 academisch jaar 2020-2021 

Het academisch jaar 2020-2021 zal  voor het eerste jaar met OVV- 1, tweede jaar met OVV-2 

en het derde jaar met keuzeonderwijs beginnen. Het beleid met betrekking tot fysiek 

onderwijs is nog onzeker en afhankelijk van vele factoren. De SR vraagt zich af wanneer 

bekend wordt wat het plan van volgend jaar is. Dhr. Linthorst vertelt dat het OTgen hoopt op 

donderdag of vrijdag volgende week. Hoeveel onderwijs er fysiek kan plaatsvinden, hangt af 

van de maximaal toegestane groepsgrootte binnen Amsterdam UMC. In ieder geval zullen de 

vaardigheidslessen en fysische diagnostiek kleinschalig op de faculteit gegeven worden; 

verder verloopt het onderwijs zoveel mogelijk online. Het OTgen gaat het aantal fysieke 

werkgroepen proberen te maximaliseren, ook om sociaal isolement tegen te gaan. Nu is de 

toegestane groepsgrootte maximaal 30 personen.  

De SR vraagt zich af hoe er nu wordt gedacht over het keuzeonderwijs? Studenten worden 

verdeeld over de tracks die wel doorgaan. Dhr. Linthorst gaat navragen of studenten dit al 

weten. Er worden aanpassingen gemaakt aan de onderdelen die fysiek zouden plaatsvinden.  

11. Nieuwe studentenraad 
Het gaat goed met de verkiezingen. Er hebben zich meer studenten aangemeld dan er 
plekken zijn, wat de verkiezingen spannend maakt. Rond 18/19 juni weten we wie er in de 
nieuwe raad zullen plaatsnemen. De communicatie loopt goed met hulp van Margot Bary en 
Karin Poldervaart. 
 

12. WVTTK 
Er is niks ter tafel gekomen.  
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13. 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. 

- 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.  

- Dhr. Linthorst gaat navragen aan de coördinator keuzeonderwijs of er al naar studenten 

gecommuniceerd is over de invulling van het keuzeonderwijs. 

- Dhr. Linthorst gaat toezien op de communicatie omtrent de deadline voor de bachelorthesis. 

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

- Yvonne gaat een nieuwe vergadering plannen. 

 

14. Mededelingen en rondvraag 
- Het OTgen heeft de SR een brief gestuurd naar aanleiding van de enquête met de vraag of zij 

goed acteren aan de hand van de enquête resultaten. De SR heeft dit nog niet besproken. Wel 
kan Daniëlle zeggen dat wij positief zijn over de brief van het OTgen en de actiepunten. 
 

15. Nieuwe agendapunten 
- Nieuwe vergadering moet nog gepland worden 

 
16. Einde vergadering 

Daniëlle sluit de vergadering om 18:00 uur. 
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