
Notulen OTgen vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 15-12-2020

Aanwezig OTgen Prof. dr. J.H. (Jan Hindrik) Ravesloot , prof. dr. S. (Saskia) Peerdeman, dr. A.S.P. (Paul)
van Trotsenburg, dr. G.E.(Gabor) Linthorst, U. (Ulla) Remer, M. (Monique) Greve, P.A.
(Ella) Perfors, R. (Roos) van Rhijn, 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

Afwezig SR

Gast Dr. P.E.H.M. (Petra) Habets

Notulist Özgü Varan

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 Update Mental Health project

7. 10 min Vakaanmelding

8. 10 min Nominaalregeling

9. 3 min Inzet studenten in COVID-zorg

10. 1 min WVTTK

11. 2 min Rondvraag

12. 1 min Nieuwe agendapunten

13. 1 min Nieuwe actielijst

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

2. Doorlopen actielijst
- De Studentenraad (SR) gaat per mail een terugkoppeling geven over het begeleidingsplan:

gedaan.

- Het Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) gaat terugkoppelen aan de nieuwe SR wat het

plan voor komend jaar wordt voor PO, Sarah zal hierover een mail versturen naar het OTgen:

gedaan.

3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 27-10-2020 zijn vastgesteld.

4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

5. Vaststellen agenda
De volgende agendapunten zijn toegevoegd:

- Nominaalregeling n.a.v. adviesaanvraag van OTgen aan SR.
- Inzet studenten in COVID-zorg n.a.v. de mail van dhr. Linthorst.

6. Update Mental Health project
Tycho vertelt dat de SR van plan was gezamenlijk met de studieverenigingen een filmpje op
te nemen, waarin studenten hun persoonlijke ervaringen omtrent Mental Health zouden
delen. Wegens de net aangekondigde lockdown zijn de opnames niet doorgegaan, en wordt
er nagedacht of het filmpje in een andere vorm opgenomen kan worden of dat het vooruit
geschoven gaat worden.

Dhr. Linthorst benoemt dat het filmpje niet uitgesteld moet worden tot na de lockdown,
gezien de lockdown juist impact op de mentale gezondheid heeft en dit het moment is om
het onderwerp aan te kaarten. Hij stelt voor om het filmpje virtueel in de zoom room op te
nemen; zo hoeven de deelnemende partijen niet fysiek bijeen te komen. Er heerst ook veel
onrust onder ouders, docenten en studenten; er wordt veel over mentale gezondheid
gesproken, maar per saldo is er nog weinig gebeurd.

Roos van Rhijn vult hierbij aan dat tijdens het landelijk overleg met alle
student-assessoren en studentenraden gebleken is dat onze faculteit het minst aantal
projecten omtrent Mental Health aan het opzetten is. Daarbij hebben de cijfers van De
Geneeskundestudent aangetoond dat de mentale gezondheid door de Corona pandemie
achteruit is gegaan, wat laat zien dat er in deze tijd meer vraag naar ondersteuning is.

Mevr. Peerdeman vraagt in hoeverre het project aansluit bij de initiatieven van de
Universiteit van Amsterdam (UvA), zoals bijvoorbeeld de studentenpsychologen. Zij heeft het
idee dat deze initiatieven niet bekend zijn onder de geneeskundestudenten.
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Sarah antwoordt dat ze naast het filmpje ook een ‘zorgkaart’ willen publiceren: dit is
een infographic waarop studenten kunnen zien welke hulplijnen er zijn en waar ze terecht
kunnen met hun vragen en/of problemen.

De SR zal aan de slag gaan met een alternatief voor het Mental Health filmpje; door de
urgentie zal dit niet tot na de lockdown uitgesteld worden. Als zij gebruik van de zoom room
willen maken, kunnen zij contact opnemen met mevr. Remer.

Mevr. Peerdeman vertelt ten slotte dat vanuit het OTgen zij gezamenlijk met alle
coördinatoren om tafel willen zitten om best practices voor socialiseren met elkaar te delen,
zodat ook vanuit de docenten en mentoren een outreach naar studenten gedaan kan worden.

Dhr. Linthorst benadrukt dat ondanks het opzetten van initiatieven en hulplijnen, het
oppakken van de telefoon het grootste probleem is. Hij hoopt door het geven van
voorbeelden van anderen en door het bespreekbaar te maken, de drempel voor studenten
lager wordt en zij om hulp durven te vragen.

7. Vakaanmelding
Bachelor
Wouter vertelt dat de SR van mening is dat alleen doorstromers en recidivisten zich aan
hoeven te melden voor vakken die zij opnieuw gaan volgen, en dat reguliere studenten
automatisch worden blijven aangemeld. Hierdoor heb je als voordeel dat je een beter beeld
hebt van wie er precies aan een blok meedoen, zonder dat reguliere studenten zich steeds
hoeven aan te melden. Hierbij is een communicatieplan noodzakelijk, zodat doorstromers en
recidivisten weten dat ze zich moeten aanmelden en voor wanneer dit moet gebeuren. Hij
vraagt zich af hoe het OTgen hierin staat.

Dhr. Linthorst antwoordt dat er nog geen officieel standpunt is ingenomen, maar dat
het grootste probleem is dat er omtrent de vakaanmelding elke 2 a 3 jaar nieuwe besluiten
worden genomen, waardoor het beleid niet lang blijft bestaan en voor gedoe onder
studenten zorgt. De voorgestelde regeling zou oplossen dat tentamenzalen niet onnodig te
ruim worden gereserveerd, maar dhr. Linthorst vreest dat er ook meer bezwaarschriften van
studenten zullen zijn die zich vergeten zijn aan te melden en toch met het blok willen
meedoen.

Zowel het OTgen als de SR zijn het er mee eens dat de vakaanmelding niet ten koste
van de reguliere studenten moet gaan. In het Onderwijs- en Examenreglement (OER) zal de
vakaanmelding voor de bachelor uitgebreider besproken worden.

Master
Eline vertelt dat in de nieuwe master er drie momenten zijn waarvoor de masterstudenten
zich moeten aanmelden: start van de wetenschappelijke stage (WS), start van het
keuzeonderwijs en start van de kliniek. De SR kan zich vinden in het voorstel voor een
vakaanmelding van deze drie momenten, maar heeft als voorwaarde dat er wel een duidelijk
communicatieplan en tijdlijn met het versturen van herinneringen wordt opgesteld. Gezien
in de nieuwe master studenten de volgorde van het curriculum zelf kunnen bepalen (het wel
of niet starten met keuzeonderwijs of de wetenschappelijke stage voor de kliniek, of het
direct starten met de kliniek) is goede communicatie belangrijk, om problemen en
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bezwaarschriften a.g.v. te laat aanmelden te ondervinden. Ook pleit de SR voor een coulant
beleid bij masterstudenten die zich vergeten zijn aan te melden; zij stellen voor dat deze
studenten nog handmatig worden aangemeld. Ten slotte stelt de SR voor om een extra
aanmelding voor de semi-artsstage (SAS) op te nemen, waarin studenten aan kunnen geven
waar en wanneer ze hun SAS willen gaan volgen.

Dhr. van Trotsenburg antwoordt dat zij hier hard mee aan de slag zijn. Voor de WS
zijn er gesprekken gevoerd om het eens te worden over wanneer je de WS mag doen, vanaf
welk moment en hoeveel tijd er mag zijn tot het start van het onderwijs en de kliniek. Hij
benoemt dat de WS al voor de startdatum gestart mag worden als de student daar
geïnteresseerd in is. Ze hebben een stappenplan opgesteld die binnenkort beschikbaar is.
Studenten die in maart met de WS gaan starten krijgen binnen 1-1.5 week een mail met
uitleg en zullen over 3 weken een voorlichtingsbijeenkomst van de WS-coördinatoren
krijgen. Deze cyclus zal zich elke 3 weken herhalen. Als het onderwijs- en klinische stage
programma van start zal gaan, zullen studenten als voorbereiding ook reminders ontvangen.
Het is work in progress.

Mevr. Greve vult aan dat Patricia Griffioen specifiek bezig is met de vakaanmelding,
en het daarom handig is met haar contact op te nemen om voor- en tegenargumenten met
elkaar te delen. De SR gaat dit met haar oppakken.

8. Nominaalregeling
De SR is gevraagd advies te geven omtrent het afschaffen of aanpassen van de
nominaalregeling. Uit de brief namens het OTgen kwam afschaffen als voorkeurskeuze. De
SR wil hier graag extra toelichting over, gezien zij zelf naar aanpassen als advies neigen. De
voorgelegde keuzes zijn: 1) het volledig afschaffen; 2) het aanpassen naar een gewogen
loting en 3) een combinatie van beiden.

Mevr. Peerdeman antwoordt dat het afschaffen duidelijkheid aan de studenten geeft en zij
zijn aan het nadenken over het meewegen van extracurriculaire activiteiten in de loting.

Dhr. van Trotsenburg vult aan dat afschaffing voor de eerstejaars
geneeskundestudenten het gekozen voorstel is. De huidige nominaalregeling voor tweede en
derdejaars geneeskundestudenten blijft gehandhaafd. Uit de discussie is naar voren
gekomen dat het aanpassen van de nominaalregeling op majeure problemen stuit. In de
geschetste scenario’s zijn er meer na- dan voordelen voortgekomen, waarom gekozen is voor
een complete afschaffing van de nominaalregeling. Gezien de SR niet bij de discussie
aanwezig was, stelt hij voor om gezamenlijk om tafel te zitten om de argumenten voor het
afschaffen te bespreken.

Sarah vraagt welke nadelen er hangen aan een aangepaste nominaalregeling.
Dhr. van Trotsenburg antwoordt dat bijvoorbeeld bij deelname aan besturen of

commissies niet te controleren valt of iemand voldoende inspanning geleverd heeft. Daarbij
hebben tweedejaars studenten (gezien de tijd tot afstuderen) bij een aanpassing een
voordeel ten opzichte van derdejaars studenten, wat kan leiden tot vele bezwaarschriften in
de toekomst.

Sarah informeert naar de optie om de nominaalregeling aan te passen tot het
behalen van de bachelordiploma (inclusief herkansingen) in drie jaar.
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Dhr. van Trotsenburg antwoort dat de groep nominale studenten hierdoor alleen
maar groter zal worden waardoor de groep niet-nominale studenten hier de dupe van zal
worden. Iedere verandering benadeelt een groep studenten, waarbij elke ogenschijnlijke
oplossing weer een nieuw probleem creëert.

Tycho vraagt of naast de afschaffing van de huidige nominaalregeling wordt nagedacht over
het implementeren van een nieuwe nominaalregeling.

Dhr. van Trotsenburg antwoordt dat de huidige nominaalregeling uit wordt
gefaseerd. Als dit volbracht is, gaat er gekeken worden naar een eventuele nieuwe regeling.

De SR zal met mevr. Lips en/of dhr. Lont, dhr. van Trotsenburg en de studieadviseurs
bijeenkomen om de achtergrond van de afschaffing van de nominaalregeling te bespreken.
Mevr. Perfors zal deze bijeenkomst voor de komende week inplannen en de deelnemende
partijen uitnodigen.

9. Inzet studenten in COVID-zorg
Dhr. Linthorst vertelt dat wegens toename van drukte in de kliniek, extra handen nodig zijn
voor hulp in de COVID-zorg. Er worden studenten gezocht voor bijbaantjes in de COVID-zorg
en hij wil graag stroomlijnen via welke kanalen studenten het beste benaderd kunnen
worden.

Mevr. Peerdeman vult aan dat er bij HR nu een pool van 200 actief werkende
studenten zijn die minimaal 16 uur per week beschikbaar zijn, maar dit aantal is vooralsnog
te weinig.

Sarah antwoordt dat de SR de oproep op de sociale media kanalen zal delen. Vanuit de
opleiding zal de oproep op Canvas gedeeld worden. Er zal ook een mail naar studenten in de
wachttijd gestuurd worden, om zo hopelijk meer studenten te bereiken.

10. WVTTK
Mevr. Peerdeman bedankt de SR voor het jaarplan en de presentatie, zij is onder de indruk
van de vormgeving en de innovativiteit in de huidige omstandigheden.

11. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

12. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.

13. Nieuwe actielijst
- De SR gaat gezamenlijk met de studieverenigingen een filmpje voor Mental Health opnemen.
- De SR gaat met mevr. Griffioen contact opnemen om ideeën over de vakaanmeldingen in de

master te bespreken.
- Mevr. Perfors zal een vergadering voor het bespreken van de afschaffing van de

nominaalregeling met de SR, mevr. Lips en/of dhr. Lont, dhr. van Trotsenburg en de
studieadviseurs inplannen.
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- De SR zal de oproep voor bijbaantjes in de COVID-zorg op hun social media kanalen delen.

14. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 17.33 uur.
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