
 

Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad 
AMC, 18-08-2020 
 

Agenda  

1. Opening Om 17.00 uur  

2. 1 min Doorlopen actielijst  
3. 2 min Vaststellen notulen 

4. 2 min Mededelingen  
5. 1 min Vaststellen agenda  

6. 5 min PO herkansing 

7. 5 min Aanpassing OER KWM (OTgen) 

8. 5 min Stand van zaken coschappen (ivm Covid-19) 

9. 5 min SR enquête 

10. 5 min Relatie OTgen en SR (OTgen) 

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

14. 1 min Nieuwe actielijst 

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

Aanwezig SR Daniëlle de Nobel (voorzitter), Larissa Heideman, Marlinde van Eijk, Thomas 
Fleischmann, Tamanna Colijn, Soufyan Maazouzi, Esmee van Vliet 

Afwezig OTgen M. (Maartje) Serlé 

Afwezig SR Stan Driessen, Mitch van Dijk,  Isaac Acheampong 

Gast Prof. dr. S. (Saskia) Peerdeman, H. (Hanneke) Lips, Eline Alofs, Pien van Putten, Sophie 
Noordzij, Wouter Meijer, Onno Smeulders, Evrim Hotamis, Sarah Lutterman, Sonja 
Yona 

Notulist Neeltje Rosenberg 



 
 

 

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

2. Doorlopen actielijst 
- Mevr. Peerdeman dhr. van Trotsenburg en Daniëlle gaan een overleg over de OER plannen: 

gedaan. 

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

- 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: niet meer relevant. 

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

aan de SR: staat op de agenda. 

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

- De SR gaat per mail een terugkoppeling geven over het begeleidingsplan: nog niet gedaan. 

 

3. Vaststellen notulen 
De notulen van de vergadering van 07-07-2020 zijn vastgesteld.  
 

4. Mededelingen  
Er waren geen mededelingen. 
 

5. Vaststellen agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

6. PO herkansing 

PO was een knelpunt, wat helaas net voor het zomerreces zich afspeelde. Hierbij waren 

vooral de nominaal studenten degene die zich het meest benadeeld voelden. De SR heeft 

gehoord dat alles is afgehandeld en studenten niet hun nominaal verliezen door deze 

opdracht. Van iedereen met een onvoldoende is wel nog gevraagd of ze de 

herkansingsopdracht wilden maken. Deze deadline is nu verschoven. Wat is nu de stand van 

zaken? 

Voor de studenten die hun nominaal zouden verliezen door een herkansing voor PO, is 

vastgesteld dat deze herkansing geen invloed heeft op het nominaal. Het OTgen probeert nu 

een plan te maken om dit in de toekomst te voorkomen, aangezien het huidige systeem voor 

iedereen te ingewikkeld is.  

 

Als studenten geen bezwaar hebben ingediend, is het voor het OTgen niet duidelijk of 

studenten hier hun nominaal op verliezen. Voor studenten is het niet precies duidelijk wat 

de regeling is en wanneer zij bezwaar moeten maken. Voorstel van de SR is om een bericht 
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te plaatsen op Canvas met duidelijkheid over deze uitzondering, zodat niemand zijn 

nominaal verliest door het probleem met Turnitin. 

 

Het OTgen gaat communiceren naar studenten wat de regeling is voor studenten die hun 

nominaal dreigen te verliezen. Zij gaan terugkoppelen aan de nieuwe SR wat het plan voor 

komend jaar wordt. 

 

7. Aanpassing OER KWM (OTgen) 

Helaas is het voor het voor de onderwijsorganisatie nu niet uitvoerbaar om AV en KWM om 

te draaien. Er is nu besloten om dit een jaar te verschuiven omdat dit nu niet 

geïmplementeerd kan worden door de onderwijsadministratie. Ook zijn er vragen vanuit de 

Opleidingscommissie (OC) gekomen met betrekking tot de overgangsregelingen, 

zij-instroom, etc. Het risico op problemen is te groot. De Onderwijs- en Examenregeling 

(OER) wordt daarom teruggezet naar de oude versie. Deze moet opnieuw naar de SR 

verstuurd worden en goedgekeurd worden. De wisseling gaat wel volgend studiejaar 

plaatsvinden. Dit zal worden opgepakt met de volgende SR.  

 

8. Stand van zaken coschappen (ivm Covid-19) 

De coschappen zijn nu 2 maanden weer hervat. Graag wil de SR weten wat de stand van 

zaken is ten aanzien van het nieuwe aanwezigheidsbeleid. Lopen alle toetsen weer en wat 

komt er uit de eerste evaluaties? Tevens horen we graag een blik vooruit met het oog op een 

mogelijke 2e golf. 

Er zijn positieve berichten gegeven de omstandigheden. De meeste ziekenhuizen draaien 

weer voor 100% coschappen. In het AMC zijn er meer 50% scenario’s. Het OTgen heeft van 

diverse coördinatoren gehoord dat het goed loopt.  

Wat betreft een mogelijke 2e golf: hoe wordt reguliere zorg teruggeschaald? Nu zijn er 

genoeg beschermingsmaterialen; als coassistenten dat goed vinden kunnen ze blijven 

participeren tijdens een tweede Covid golf. Het worst case scenario wordt gemaakt, maar 

met een beetje mazzel kan de zorg en coschappen gewoon doorgaan. Dat wordt in ieder 

geval het uitgangspunt.  

 

9. SR enquête 

Aan de hand van de enquête die eind vorig jaar gehouden is onder studenten is door de 

dossierhouders een verslag gemaakt. Dit is vervolgens naar de opleiding gestuurd en Saskia 

Peerdeman heeft namens de bachelor- en masteropleiding gereageerd, waarvoor veel dank. 

De volgende punten van de master wil de SR graag bespreken: 

- Communicatie over het dienstrooster: zou worden geagendeerd op het 

coördinatorenoverleg. Bij de volgende bijeenkomst van AMC coördinatoren wordt dit 

besproken. 
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- Feedback en beoordelingen: dit wordt beter in de nieuwe master, maar blijft ook in de oude 

master belangrijk. Dit wordt ook besproken met de AMC coördinatoren. 

- Thuiswerkplekken voor coassistenten: iedere coassistent kan in CDW, dus dit zou geen 

probleem moeten zijn.  

 

10. Relatie OTgen en SR (OTgen)  
Saskia Peerdeman: het afgelopen jaar was een raar jaar. De kennismaking van OTgen en SR 
is niet gelukt en er was weinig persoonlijk contact door Covid. Zij denkt dat we een betere 
benadering tot en meer begrip voor elkaar hebben als we ook informele contacten hebben. 
Daarom zou zij graag vaker informeel willen zitten en kennis te maken met een borrel of iets 
dergelijks, om elkaars standpunten op een andere manier te horen dan tijdens de 
vergaderingen en in de notulen. De nieuwe raad is het hier helemaal mee eens en gaat dit 
oppakken. 

 
11. WVTTK 

Er is niks ter tafel gekomen.  
 

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

- Het OTgen gaat communiceren naar studenten wat de regeling is voor studenten die hun 

nominaal verliezen door het probleem met Turnitin voor PO.  

- Het OTgen gaat terugkoppelen aan de nieuwe SR wat het plan voor komend jaar wordt voor 

PO. 

- Het OTgen gaat de OER bachelor opnieuw versturen.  

- Het OTgen gaat tijdens het volgende overleg met de AMC coördinatoren de dienstroosters en 

feedback en beoordeling in de huidige master bespreken. 

- Het OTgen en de nieuwe SR gaan een informele kennismaking plannen. 

 

13. Mededelingen en rondvraag 
Er waren geen mededelingen. 

 
14. Nieuwe agendapunten 

Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen. 
 

15. Einde vergadering 
Daniëlle sluit de vergadering om 17:45 uur. 
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