
Notulen OTgen-SR vergadering facultaire studentenraad
AMC, 20-04-2021

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, Dr. P.E.H.M. (Petra)
Habets, Dr. I.M. (Irene) de Graaf, J. (Jade) van Megen, H. (Hadeer) Fawzy

Aanwezig SR Sarah Lutterman, Sonja Yona, Pien van Putten, Onno Smeulders, Wouter
Meijer, Eline Alofs, Evrim Hotamis

Afwezig OTgen dr. A.S.P. (Paul) van Trotsenburg
Afwezig SR Sophie Noordzij, Tycho de Greve, Parsa Alibakshi

Gast
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. 10 min Resultaten SR-enquête

7. 5 min Stavaza evaluatierapport epicurus m.b.t. communicatie naar studenten

8. 1 min WVTTK

9. 5 min Rondvraag

10. 2 min Nieuwe agendapunten

11. 2 min Nieuwe actielijst

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

2. Doorlopen actielijst
- Studentenraad (SR): SR-leden in de Epicurus stuur- en werkgroepen → gedaan. Wouter is

SR-afgevaardigde.

- Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen): schrijven communicatieplan voor studenten over

Epicurus evaluatierapport → niet gedaan.

3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 09-03-2021 zijn vastgesteld.

4. Mededelingen
Mevr. Habets heeft de SR advies omtrent de selectie regeling gevraagd, ze heeft echter nog
geen terugkoppeling ontvangen. Sarah antwoordt dat het binnenkort hun kant op komt.

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Resultaten SR-enquête
Mevr. Peerdeman geeft complimenten aan de SR voor hun inzet en de mooie lay out van het
verslag. Dhr. Linthorst, mevr. Remer en mevr. Habets hebben gezamenlijk naar de resultaten
van de bachelorstudenten gekeken en een concept antwoord geformuleerd. Er zal nog een
formele reactie volgen, maar deze gaat eerst langs het dienstencentrum en het OTgen voor
eventuele aanvullingen. Mevr. Habets licht kort hun reactie toe:

- Corona en onderwijs: uit de resultaten blijkt er behoefte aan meer socialisatie te zijn.
Hier zijn ze druk mee bezig en ze willen de studentenverenigingen hierbij betrekken.
Hopelijk kan er vanaf 26 april meer aangeboden worden door de versoepelingen van
de Corona-maatregelen. De best practices zullen meegenomen worden; de online
responsie colleges zijn positief ontvangen,  deze willen ze ook online blijven
aanbieden na de COVID-pandemie.

- Leerlijn AV: er wordt gewerkt aan andere vormgeving. Studenten hadden de wens
dat alle opdrachten door 1 persoon wordt nagekeken. Dit hebben ze in jaar 1
meegenomen en jaar 1 is positief beoordeeld door de studenten. Voor jaar 2 zijn de
plannen in de maak, de uitvoering zal volgen in september.

- Mentale gezondheid: ze zullen proberen dit thema op verschillende manieren onder
aandacht te brengen. De contactgegevens en hulplijnen zullen nogmaals onder de
aandacht worden gebracht.

- Communicatie: het telefonisch spreekuur van de Digitale Studenten Service Desk
(DSS) is afgeschaft. Vanuit de studenten is de klacht dat het soms lang duurt voordat
ze vanuit DSSD reactie ontvangen. Er is overleg met hoofd van de dienstencentrum,
om (met name bij acute vraagstukken) beter inzichtelijk te krijgen wat er achter de
schermen gebeurt. Dit wordt nu door de studenten als ‘een black box’ ervaren.
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- Diversiteit: ze zijn geschrokken van het percentage studenten dat in aanmerking
komt met discriminatie en andere praktijken. Ze gaan een flowchart maken met wat
je als student kan doen bij zulke gevallen, om te tonen welke wegen en
hulpmogelijkheden er zijn.

Mevr. Greve blijkt het verslag van de SR-enquête niet ontvangen te hebben. Mevr. Perfors
stuurt het rapport nogmaals door en de reactie op de resultaten van de masterstudenten
zullen op een later moment (in)formeel besproken worden met de SR.

Mevr. Peerdeman is opgevallen dat 90% van de studenten aangeeft niet goed geïnformeerd
te zijn over de wachttijd. Er is nu 1 bijeenkomst geweest en aan het eind van het jaar zal deze
bijeenkomst nogmaals gegeven worden in de vorm van een vraag-raak-maar-raak-sessie.
Wouter vult aan dat de SR-enquête vóór de voorlichting is afgenomen, hierdoor is het beeld
vertekend en zijn de studenten waarschijnlijk nu beter geïnformeerd. Sarah denkt ook dat
studenten komend jaar door de student journey een beter beeld zullen hebben.

Sarah vraagt of de aanpassingen bij leerlijn AV gebaseerd zijn op de aanbevelingen uit het
evaluatierapport? Dhr. Linthorst antwoordt dat de conclusies van de evaluatiecommissie
over AV niet als een volledige verrassing zijn aangekomen. De coördinatoren hadden
sommige knelpunten voorafgaand aan het rapport al bemerkt en deze worden dus al
aangepakt. Het is wel goed dat zowel door de studenten, coördinatoren als de
evaluatiecommissie dezelfde knelpunten worden herkend.

Sarah vraagt of de knelpunten uit het evaluatierapport die nu niet worden aangepakt, later
wel in de stuurgroepen aan bod zullen komen? Dhr. Linthorst antwoordt dat dit van de
prioriteit afhankelijk is. Ze zijn bij alle gremia langs geweest voor input; volgende
vergadering zal hij de terugkoppelingen en aanpassingen aan de hand hiervan geven.

7. Stand van zaken evaluatierapport Epicurus m.b.t. communicatie naar studenten

Sarah vraagt wanneer de SR de terugkoppelingen van de input van de gremia kan

verwachten? Dhr. Linthorst antwoordt dat alle input gedistilleerd wordt tot concrete keuzes

in prioriteit, waarna het teruggekoppeld zal worden. Dit zal in de vorm van een mededeling

zijn, er zal geen nieuwe ronde volgen. Ze worstelen wel met hoe ze dit naar de studenten

kunnen communiceren, in hoeverre ze in details moeten treden, wat ze willen gaan

uitleggen. De gedachten hierover moeten nog worden gevormd, ze hebben er ook nog weinig

ervaring in. Volgende vergadering zal er ook meer toelichting over de communicatie volgen.

Mevr. Peerdeman benoemt dat de SR via verschillende routes van informatie voorzien zal

worden: de eerste route is via de stuurgroep waar Wouter (als SR-afgevaardigde) op de

hoogte gehouden zal worden. De tweede route zal via de OTgen-SR vergadering lopen; eens

in de zoveel tijd zal er een stand van zaken met korte terugkoppeling worden gegeven over

welke stappen er gezet zijn en gaan worden.
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Dhr. Linthorst vraagt of de SR denkt dat studenten behoefte aan communicatie over de

voortgang van Epicurus hebben? Sarah denkt dat het belangrijk is om ook de studenten in de

communicatie mee te nemen, zo zien ze dat hun frustraties worden gezien en dat er wat mee

gedaan wordt.

Mevr. Peerdeman stelt voor om ook een studentenvertegenwoordiger in de projectgroep te

hebben. De stuurgroep komt 1 keer per maand bijeen, de projectgroep is veel frequenter bij

elkaar. Misschien een JVT-lid, studentassessor of SR-lid? Dhr. Linthorst vult aan dat het een

vrij tijdsintensieve functie is, hij zou graag iemand vast willen gezien ze 1 a 2 uur per week

vergaderen. Sarah stelt voor om een SR-lid van de nieuwe SR deel te laten nemen aan de

projectgroep. Gezien de nieuwe raad pas vanaf september in functie treedt, zal de huidige SR

actief benaderd worden voor hulp en input indien nodig.

8. WVTTK
Dhr. Linthorst benoemt dat volgend jaar de ‘docent van het jaar verkiezing’ van de UvA meer
aandacht dient te krijgen. Voorheen werd deze verkiezing door de Centrale Studentenraad
(CSR) georganiseerd, maar de laatste twee jaar neemt de UvA het over. Toen de CSR het
regelde, deed onze faculteit niet mee. Jade vult aan dat het probleem was dat er niet elk jaar
een docent van dezelfde studie mag winnen. Bij onze faculteit is het echter lastig aangezien
wij alleen de twee studies Geneeskunde en Medische Informatiekunde hebben. Hierom is dit
vanuit de studentenvereniging MFAS opgepakt en organiseren zij ook een ‘docent van het
jaar’ verkiezing. Dhr. Linthorst vertelt dat dit jaar niemand op de hoogte was van de UvA
docent-verkiezing, waardoor er nu last minute een docent genomineerd is. Het is echter
zonde als onze docenten niet aan deze verkiezing kunnen deelnemen wegens
onderbelichting. Hij zou dit graag bij de overdracht naar de nieuwe SR willen meenemen,
zodat er gezamenlijk gedachten over uitgewisseld kunnen worden.

9. Rondvraag
Geen vragen.

10. Nieuwe agendapunten
Geen nieuwe agendapunten.

11. Nieuwe actielijst
- OTgen: schrijven communicatieplan voor studenten over Epicurus evaluatierapport.

- OTgen en SR: master resultaten SR-enquête bespreken.

- SR: meenemen in overdracht naar nieuwe SR: 1) SR-lid als afgevaardigde in projectgroep en

2) Docent van het jaar verkiezing van de UvA.

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