
Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 21-12-2021

Aanwezig OTgen Dr. A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, dr. P.E.H.M. (Petra) Habets, L (Lotte) van Harten, S.M.
(Saskia) Peerdeman, J.M. (Hanneke) Lips, J.B.M.C. (Jade) van Megen, I.M. (Irene) de
Graaf

Aanwezig SR Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Jarno de Haas,
Dita Bolluyt, Roos van Rhijn, Dafne Umans, Tobia Beshay

Afwezig OTgen dr. G.E.(Gabor) Linthorst, U. (Ulla) Remer, M.

Afwezig SR George In der Maur

Gast

Notulist Anne Sturkenboom

Agenda
Locatie: Teams

1. Opening

2. 2 min Doorlopen actielijst

3. 1 min Vaststellen notulen

4. 2 min Mededelingen

5. 1 min Vaststellen agenda

6. 2 min Update wachttijd

7. 5 min COVID en tentaminering

Doel: Zorgen uiten over tentaminering tijdens een lockdown en mogelijkheden bespreken.

8. 5 min Mentale gezondheid

Doel: Plannen m.b.t. het verbeteren van de mentale gezondheid van studenten inventariseren.

9. 5 min Mogelijkheden uitbreiding fysiek onderwijs

Doel: Mogelijkheden voor uitbreiding van fysiek onderwijs bespreken.

10. 5 min Bezwaartermijn bachelor tentamens

Doel: Discussiëren over de bezwaartermijn van de tentamens in de bachelor.

11. 1 min WVTTK

12. 2 min Rondvraag

13. 1 min Nieuwe agendapunten

14. 2 min Nieuwe actielijst
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15. Einde vergadering

1. Opening
Aniek opent de vergadering om 17:03 uur.

2. Doorlopen actielijst

Wie Wat Gedaan?

SR - Terugkoppeling geven over Canvas m.b.t. de communicatie

-  Gaat nadenken over mogelijkheden tot vermindering van deze verwarring na

verandering toetspercentage

- Er zal een nieuw vergaderverzoek gemaakt worden voor 21 december 2021 en bij de

volgende agenda zal een korte toelichting onder de agendapunten vermeld worden

- Gedaan
- Toelichting
via de mail

- Gedaan

OTgen - Procedure studieadviseurs voor studenten die zich m.b.t. Corona onveilig voelen onder de
aandacht brengen bij de studenten
- Communiceren naar de coördinatoren dat het type vragen zoveel mogelijk  geprobeerd
gelijk te trekken over de verschillende tentamens
- Gaat nadenken over mogelijkheden tot vermindering van de verwarring na correctie van
het tentamen

- Gedaan

- Er wordt
zoveel
mogelijk
rekening mee
gehouden
- Via de mail

3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 10-05-2020 zijn vastgesteld.

4. Mededelingen
- OTgen (Saskia Peerdeman): We zitten landelijk weer op slot. Er wordt rekening gehouden

met het zwartste vooruitzicht. Wat zou kunnen betekenen dat er opgeschaald moet worden
naar 5000 ic-bedden. Er wordt veel gevraagd aan Geneeskunde- en verpleegkunde
studenten om te helpen. Vaardigheden onderwijs blijft doorgang hebben, evenals de
bibliotheek. Hoogstwaarschijnlijk gaat de AH to go op het Plein J gesloten worden, omdat het
niet meer rendabel is. OTgen probeert dit open te houden. 3 januari zal worden afgewacht
voordat hier informatie over gecommuniceerd wordt.

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Update wachttijd
De maximale wachttijd tot start keuzeonderwijs is nu 10.7 maanden. De SR vraagt om een
Cripp uitdraai. Deze is bij de stuurgroep van vorige week gepresenteerd. De SR gaat hier zelf
voor mailen. Doordat er zestig plekken vrijkwamen, is er aan alle wachtende een mail
gestuurd, hierop is niet veel gereageerd waardoor lang niet alle plekken zijn gevuld.
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7. COVID en tentaminering
Afgelopen weekend zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd, waarin duidelijk werd dat
tentamens online, zonder anderhalve meter afstand door mogen gaan. De SR heeft ook een
brief ontvangen van een student die hier zijn zorgen over uitspreekt. Nu weet de SR dat
sommige studenten zich daar erg veel zorgen over maken en de SR vraagt zich af hoe het
OTgen hierin staat?

OTgen (Petra Habets): Er is gekozen om wel fysiek te tentamineren. Mensen die besmet zijn
of in afwachting zijn van een test, kunnen dit voor acht uur diezelfde dag melden en daarmee
via Zoom-surveillance het tentamen maken. Er zullen mensen aangenomen worden bij de
IWO-zalen om de doorstroom te verbeteren.

De SR vindt dat niet alleen de kwetsbare of (mogelijk) met COVID-besmette studenten, maar
ook studenten die bang zijn of  kwetsbare familieleden hebben laagdrempelig een
mogelijkheid moeten krijgen om op een andere manier het tentamen te maken.
Het OTgen verwacht dat deze mensen dit al zullen melden bij de examencommissie. Zij gaan
aankomend tentamen bekijken hoeveel mensen hiervan gebruik maken om dit hierna te
evalueren. De SR geeft aan dat er nu naar de studenten gecommuniceerd is dat alleen
besmette mensen kunnen mailen voor een alternatieve tentaminering en dat er
gecommuniceerd moet worden dat hier een bredere mogelijkheid voor is.  Het OTgen zou
deze communicate eerst moeten overleggen met de examencommissie. Dit zal niet meer
gebeuren voor de aankomende tentamens. Op basis van de brieven van de komende
tentamens zullen OTgen en de examencommissie evalueren of dit mogelijk gecommuniceerd
kan worden. Ook neemt het OTgen mee dat de drempel niet te laag moet worden voor
studenten om het tentamen online te maken, omdat het thuis makkelijker is om te af te
kijken en dit dan mogelijk te aantrekkelijk wordt.

OTgen gaat morgen met de EC overleggen over de mogelijkheid om de drempel voor online
tentaminering te verlagen en Petra gaat hierover morgen terugkoppeling geven.

8. Mentale gezondheid
Uit het recente onderzoeksrapport van het RIVM, Trimbos-instituut en GGD GHOR
Nederland  blijkt dat de helft van de studenten (51 procent) psychische klachten ervaart
(zoals angst en somberheid), van wie 12 procent in ernstige mate. Voor de COVID-crisis
bestond er al zorg over de mentale gezondheid van studenten, maar het de COVID-crisis is
deze alleen maar toegenomen. De Studentenraad is ook bezorgd en heeft om die reden
mentale gezondheid in haar jaarplan opgenomen. Uit de Studentenraad enquête van vorige
jaar blijkt dat slechts 44,5% van de bachelorstudenten van Geneeskunde aan zich mentaal
gezond te voelen en maar liefst 47% van de masterstudenten van Geneeskunde gaf aan
psychische hulp te willen. Op dit moment is er maar weinig aandacht voor de mentale
gezondheid binnen de opleiding, terwijl studie de grootste rol speelt. Uit onze enquête blijkt
onder de masterstudenten dat de stressoren hoge werkdruk coschappen (47%) en disbalans
werk/studie (42%) betreffen.  De Studentenraad zou graag van het opleidingsteam horen
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wat de plannen zijn om de mentale gezondheid binnen de opleiding geneeskunde te
verbeteren?

OTgen geeft aan dat ze hiermee bezig zijn. Er is een leerlijn goede zorg geïmplementeerd in
de nieuwe master, hierin wordt expliciet aandacht besteed aan mentale gezondheid. Tussen
de coschappen door zijn vakantie weken gepland en onderwijs weken zijn minder vol
gepland. De zelfstudie tijd is ingeprogrammeerd in de onderwijsweken. In het nieuwe
programma is dus echt rekening gehouden met de mentale gezondheid.  Er worden ook
workshops en andere plannen voorbereid om mogelijk in de bachelor Geneeskunde en
Medische Informatiekunde te implementeren.

De Studentenraad is blij dat het opleidingsteam stappen aan het ondernemen is, maar heeft

nog enkele ideeën ter aanvulling om de mentale gezondheid onder studenten te bevorderen,

namelijk: het beter monitoren van de mentale gezondheid van de studenten via de

PO-mentoren in de bachelor. Het verwerken van de mentale gezondheid in het curriculum

zodat mentale gezondheid een zichtbaar onderwerp wordt. Dit wordt al uitgevoerd door de

Geneeskundefaculteit in Groningen. Wat betreft de coschappen streeft de SR naar het beter

handhaven van de 45 uur richtlijn gezien de hoge werkdruk en disbalans tussen werk en

studie een grote boosdoener is. Ook ziet de SR graag meer aandacht voor discriminatie.

Reactie van de opleiding is dat de studenten moeten melden wanneer zij zich

gediscrimineerd voelen. Zonder meldingen is dit moeilijk aan te pakken. In de eerste paar

groepen van de nieuwe master is nu gemeld om dit te melden. Bij de evaluatie van de

coschappen is discriminatie opgenomen. Echter, dit is nu alleen toegespitst op (seksuele)

intimidatie waardoor het onduidelijk is dat dit ook voor discriminatie is. De SR zou graag een

andere formulering in de coschap evaluaties zien. Dit zal op het informeel overleg nog eens

besproken worden.

Voor de bachelor: monitoring van mentale gezondheid via de PO-mentoren is opgepakt. Er is

in jaar 3 expliciet gevraagd om hier aandacht aan te besteden.

9. Bezwaartermijn bachelor tentamens
Het verkorten van de bezwaartermijn heeft niet tot vermindering van de ruis op het
discussieforum geleid. OTgen geeft aan dat het wel geleid heeft tot vermindering van het
aantal bezaren. De Studentenraad vindt dit niet per definitie positief, gezien de toetsen niet
van betere kwaliteit zijn geworden en de fouten er met minder bezwaren niet worden
uitgefilterd. De SR vindt het dus zaak om de bezwaartermijn terug te draaien gezien de
nadelige effecten voor studenten.

Studenten voelen zich minder gehoord. Er is minder ruimte om een goed bezwaar in te
dienen. Verder is de SR in de keuze voor het verkorten van de bezwaartermijn niet
meegenomen. De Opleidingscommissie is wel gevraagd, maar deze heeft twee werkdagen
aangegeven en niet twee dagen, wat een kortere termijn is voor tentamen op vrijdagen.
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Het OTgen geeft aan hier niet op de hoogte van te zijn, dit is wel bekend bij Ulla en Gabor.
OTgen begrijpt dat het lastig is, vooral voor de tentamens die op vrijdag plaatsvinden.
Het is nog niet duidelijk hoeveel ruis en gehonoreerde bezwaren er waren bij het afgelopen
tentamen.

De SR geeft aan dat zij de langere bezwaartermijn wil opnemen in het Onderwijs- en
Examenreglement. De SR acht hier medezeggenschap over te hebben. OTgen gaat het
verschil tussen twee dagen en twee werkdagen uitzoeken en de daadwerkelijke verbetering
van de verkorting duidelijk maken.

10. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.

11. Rondvraag
Er zijn geen rondvragen besproken

12. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten besproken

13. Actielijst
- OTgen: zal overleggen met de EC over de mogelijkheid om online tentaminering meer

laagdrempelig toe te staan en dit met de studenten te communiceren voor de aankomende

tentamens

- OTgen: gaat het verschil tussen twee dagen en twee werkdagen uitzoeken en de
daadwerkelijke verbetering van de verkorting van de bezwaartermijn duidelijk maken.

- SR: gaat de Cripp opvragen per mail

14. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 17:43 uur.
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