
Notulen OTgen-SR vergadering facultaire studentenraad
AMC, 13-07-2021

Aanwezig OTgen Prof. dr. S.M. (Saskia) Peerdeman, U.M. (Ulla) Remer, P.A. (Ella) Perfors, M.
(Monique) Greve, dr. P.E.H.M. (Petra) Habets, dr. I.M. (Irene) de Graaf,

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

Afwezig OTgen Prof. dr. J.H. (Jan-Hindrik) Ravesloot, prof. dr. A.S.P. (Paul) van Trotsenburg, dr.
G.E. (Gabor) Linthorst, J. (Jade) van Megen, H. (Hadeer) Fawzy

Afwezig SR Wouter Meijer, Sophie Noordzij

Gast
Notulist Özgü Varan

Agenda

1. Opening Om 17.00 uur

2. 2 min Doorlopen actielijst

3. 2 min Vaststellen notulen

4. 3 min Mededelingen

5. 1 min Vaststellen agenda

6. 10 min Epicurus 2025

7. 5 min Stand van zaken master Epicurus

8. 5 min Aankomend academisch jaar

9. 1 min WVTTK

10. 3 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
- SR: kiezen twee blokken ter controle van verschil in vraag types → gedaan.

- OTgen: controleren verschil in vraag types tussen eerste toets en herkansing → gedaan.

3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 01-06-2021 zijn vastgesteld.

4. Mededelingen
- Mevr. Peerdeman deelt mee dat we een geweldige diploma uitreiking hebben gehad!

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Epicurus 2025
Tycho benoemt dat de SR halverwege april het evaluatierapport met de oplegger heeft
ontvangen. Inmiddels zijn hier een aantal gesprekken over geweest en heeft de SR een
formele brief vanuit het OTgen ontvangen. Uit de evaluatie zijn een aantal punten naar voren
gekomen die momenteel worden opgepakt, maar voor de SR is het nog niet geheel
inzichtelijk wat de huidige prioritering binnen deze punten is. Daarnaast missen zij voor de
controlerende partijen een gezamenlijk document met doelstellingen.

Mevr. Peerdeman antwoordt dat momenteel het projectplan wordt gemaakt, wat de
uitvoering van de oplegger zal zijn. Er is ook een communicatieplan opgesteld. Gezien beide
plannen nog bewerkt worden, is er nog geen officieel document om te verspreiden. Het
concept is dat de onderdelen behaald moeten zijn voor de visitatie in 2023. De
concretisering, vormgeving, menskracht en financiën is voor nu nog onvoldoende
uitgekristalliseerd om te delen. De SR-afgevaardigde die deelneemt aan de stuurgroep is
verantwoordelijk voor de terugkoppeling omtrent de stand van zaken.

Tycho vertelt dat drie leden van de nieuwe SR ‘21-’22 dossierhouder van Epicurus 2025
zullen worden. Hij vraagt of zij deel kunnen nemen aan de volgende stuurgroepvergadering,
opdat zij een beeld kunnen krijgen. Dit is geen probleem. Sarah zal de mailadressen
doorgeven aan mevr. Peerdeman, zij zal hen uitnodigen voor de vergadering.

Sarah vraagt of de prioritering in de oplegger nog wordt aangepast? Mevr. Peerdeman
antwoordt dat het projectplan de prioritering plus de input van de gremia is. Alle
aandachtspunten vanuit de gremia op de oplegger worden verwerkt in het projectplan. Het
projectplan zal dus het nieuwe officiële document (met aanpassingen) zijn, deze zal rond
september/oktober af zijn.

7. Stand van zaken master Epicurus
Evrim heeft namens de SR de volgende vragen:

1) Kunnen de coschappen van de nieuwe master in september van start gaan?
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2) Wat is de stand van zaken omtrent het interne coschap bij Cordaan?
3) Is de begroting rond?

Mevr. De Graaf antwoordt dat de coschappen in september goed van start kunnen gaan. Ze
hebben een overzicht gemaakt (te geven onderwijs, welke docenten gaan het geven etc.) en
alles staat nu bijna op groen. Alle thema’s en onderwijs zijn ingevuld. Er missen alleen nog
zaken als bijvoorbeeld onderwijs handleidingen.

Betreffende Cordaan weet ze dat het coschap goed geëvalueerd is en het concept
voortgezet gaat worden. Mevr. Peerdeman vult aan dat bij Cordaan er vanaf september 4
coassistenten bij de wijk kliniek geplaatst kunnen worden, waar zij 3 weken zullen zitten als
onderdeel van het 9 weken durende coschap interne. Zij hebben ook budget en menskracht
voor begeleiding op locatie. Het contract moet alleen nog formeel afgesloten worden, maar
dat is een kwestie van een paar handtekeningen. Daarnaast worden andere soortgelijke
instellingen benaderd en wordt het format vormgegeven. De coassistenten van de pilot en
partijen van Cordaan vonden het heel leuk, dus wordt de organisatie voortgezet.

Evrim vraagt of het OTgen nog grote beren op de weg ziet. Mevr. Peerdeman antwoordt dat
het grootste knelpunt de capaciteit van het coschap interne was, welke is opgelost. Alle
docenten en mentoren worden getraind voor de nieuwe master en er zijn voldoende mensen
die zich aanmelden. Zij en dhr. van Trotsenburg zullen nog langs de afdelingshoofden gaan.
Zij hebben er vertrouwen in dat de introductie van de nieuwe master goed zal verlopen.

Betreffende de financiën zijn de DBU’s van de oude en nieuwe master vergeleken. De
instroom qua studenten voor de komende jaren is iets verhoogd, waardoor ook de kosten,
maar dit is geregeld met de RvB. Zodra de uitstroom van de bachelor gelijk is aan de
instroom van de master, zullen ze zelfs iets goedkoper zitten qua DBU’s. Het budget is
uiteindelijk neutraal.

8. Aankomend academisch jaar
Evrim benoemt dat de UvA aangekondigd heeft per september zoveel mogelijk fysiek
onderwijs te geven. Op de Corona website van het Amsterdam UMC staat echter dat bij ons
dit niet het plan is. Hij vroeg zich af wat voor de studenten gaat gelden?

Mevr. Peerdeman antwoordt dat het probleem is dat de minister pas per 13 augustus
de formele aanwijzing zal geven. We volgen in principe de richtlijnen van het Amsterdam
UMC. Dit houdt in dat er geen maximale aantal mensen per ruimte is, maar wel per m2. Het
doel is fysiek tenzij we verder afschalen. De volgende stap is dat er geen maximum aan
mensen per ruimte is, en als dit meer is dan het aantal m2 toestaat, moet iedereen een
mondkapje op. Dit zijn de regels van het Amsterdam UMC, welke ook nog kunnen
veranderen afhankelijk van de besluiten van het Crisisbeleidsteam. We volgen hierdoor
andere regels dan de UvA en het definitieve besluit vanuit de minister wordt nog afgewacht.
Het OTgen staat open voor andere suggesties.

Evrim vraagt of het inkopen van ruimte op andere faculteiten eventueel een optie is. Mevr.
Peerdeman antwoordt dat plan A is alles open is, plan B is alles online behalve kleine zaken
en plan C is alles volledig online. Inkopen op andere locaties is in de acute situatie
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overwogen; ze wilden de RAI als locatie gebruiken. Dit was echter heel duur en destijds ging
de RAI ook dicht als mogelijkheid. Er is voor nu geen vastomlijnd plan voor onderwijs op
andere locaties.

Evrim vraagt of de toetsing wel fysiek zal zijn. Mevr. Peerdeman antwoordt dat voor de
toetsing de richtlijn van de UvA wordt gevolgd. Binnen de muren van het Amsterdam UMC
wordt de richtlijn van het ziekenhuis gevolgd.

Evrim vraagt daarbij hoeveel rekening er wordt gehouden met studenten die door
quarantaine thuis moeten blijven en hun toets hierdoor missen. Heeft dit invloed op de
nominaalregeling en krijgen zij een extra herkansingsmogelijkheid? Mevr. Remer antwoordt
dat voor de bachelor er overleg met de Examencommissie gaat volgen om gezamenlijk een
plan hiervoor op te stellen. Dit zal aan het start van de studiejaar worden gecommuniceerd.

Ten slotte vraagt Evrim of er socialisatie plannen zijn voor als het onderwijs toch weer
online moet plaatsvinden. Mevr. Peerdeman antwoordt dat via de NPO gelden een plan is
ingediend. Ideeën zijn om meer contact met mentoren en het buddysysteem in te zetten.
Maar als alles weer online moet, zullen we t.z.t. moeten kijken wat de mogelijkheden zijn.

Er zal communicatie betreffende het onderwijs wel of niet op locatie in het nieuwe
academische jaar worden opgesteld voor de eerste en tweedejaars bachelorstudenten. Mevr.
Remer en mevr. Habets zullen dit oppakken.

9. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

10. Rondvraag
- Mevr. Peerdeman deelt mee dat er nieuwe communicatieadviseur is aangesteld die per 1

september gaat beginnen.

11. Nieuwe agendapunten
Geen.

12. Nieuwe actielijst
- Sarah: mailadressen nieuwe dossierhouders Epicurus 2025 (uit SR ‘21-’22) versturen.

- Mevr. Peerdeman: dossierhouders uitnodigen voor stuurgroep vergadering.

- Mevr. Remer en mevr. Habets: communicatie naar studenten betreffende onderwijs wel/niet

op locatie in academische jaar.

13. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 17.30 uur.
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