
Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 22-09-2020

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

Aanwezig SR Sarah Lutterman, Sonja Yona, Pien van Putten, Tycho De Greve, Parsa Alibakshi, Onno
Smeulders, Wouter Meijer, Eline Alofs, Evrim Hotamis, Sophie Noordzij

Afwezig OTgen M.J. (Marjan) du Prie

Afwezig SR Özgü Varan

Gast Prof. dr. S. (Saskia) Peerdeman, dr. P.E.M.H. (Petra) Habets

Notulist Pien van Putten

Agenda
1. Opening (inclusief korte kennismaking) 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 UvACare Zorgplan Project
6. 5 min Stand van zaken nieuwe master
7. 5 min Stand van zaken online toetsing
8. 5 min Stand van zaken keuzeonderwijs bachelor
9. 1 min WVTTK
10. 5 min Rondvraag
11. 2 min Nieuwe agendapunten
12. 2 min Nieuwe actielijst

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:

nog niet gedaan.

- Het Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) gaat communiceren naar studenten wat de

regeling is voor studenten die hun nominaal verliezen door het probleem met Turnitin voor

PO: gedaan.

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

PO: nog niet gedaan.

- Het OTgen gaat de Onderwijs en Examenregeling (OER) bachelor opnieuw versturen:

gedaan.

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

feedback en beoordeling in de huidige master bespreken: gedaan.

- Het OTgen en de nieuwe SR gaan een informele kennismaking plannen: nog niet gebeurd

vanwege COVID-19.

3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 18-08-2020 zijn vastgesteld.

4. Mededelingen
- Het OTgen benadrukt dat het aantal positieve Corona besmettingen enorm hard stijgt onder

de populatie studenten. Vanuit de opleiding is een mail met instructies en
informatievoorziening naar de studenten gestuurd waarin aan hen expliciet gevraagd wordt
om verantwoordelijk om te gaan met de Corona maatregelen om jezelf,
ziekenhuismedewerkers en patiënten te beschermen. Elke nieuw startende
coassistentengroep krijgt extra voorlichting rondom Corona. Naast dat het belangrijk is om
het Coronavirus buiten het ziekenhuis te houden, is het ook belangrijk dat studenten geen
onderwijs zullen missen doordat zij in quarantaine moeten. De opleiding zal van tijd tot tijd
mails met updates over Corona naar studenten sturen.

- Dhr. Linthorst vertelt dat docenten in toenemende mate uitvallen. Hij stelt voor om naar
studenten te communiceren dat zij elke ochtend voor 8 uur controleren of hun onderwijs
vervalt. Docenten melden soms om 23.00 uur dat zij ziek zijn en geen vervanging hebben
kunnen regelen, waardoor tot grote spijt het onderwijs afgelast moet worden. Het OTgen
heeft hier niet altijd oplossingen voor. De SR heeft hier begrip voor.

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
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6. UvACare Zorgplan Project
Het UvACare zorgplan loopt al een aantal jaar, waarbij aan studenten gevraagd wordt hoe
hun mentale gezondheid ervoor staat en of zij stress ervaren. Het OTgen krijgt via de
studieadviseurs uitdraaien van de resultaten. De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft
coaches op locatie en opvangsystemen voor studenten die psychologische ondersteuning
nodig hebben. De geneeskundestudenten zouden stress ervaren, maar minder hulp hiervoor
zoeken. Vanuit het OTgen is aan de SR de vraag wat zij er mee moeten doen, of er meer
gedaan moet worden, er meer over gecommuniceerd moet worden, of het in de Covid-crisis
geactualiseerd moet worden en of er vanuit de studenten behoefte aan is.

Evrim denkt dat het probleem in de communicatie ligt, dat studenten plannen vanuit de UvA
toch als ‘ver van hun bedshow’ beschouwen. Of geneeskundestudenten behoefte aan
psychologische ondersteuning nodig hebben, is lastig te zeggen. Wel is uit onderzoek van De
Geneeskundestudent gebleken dat geneeskundestudenten landelijk meer druk ervaren.

Als er besloten wordt bij het programma van de UvA aan te sluiten, moet er breder en
duidelijker gecommuniceerd worden. Er kan ook vanuit het Amsterdam UMC een
programma worden opgezet. Uit de rapportage blijkt onder de studenten wel behoefte te
zijn, maar wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van het bestaande opvangsysteem van de
UvA, wellicht doordat studenten hier niet van afweten of omdat zij het niet durven.

De SR zal onder de studenten peilen of zij met problemen kampen en of er behoefte aan
psychologische ondersteuning is.

7. Stand van zaken nieuwe master
In maart 2021 zal de nieuwe master van start gaan. De SR vraagt zich af of de planning op
schema loopt, of er werkgroepen zijn die achterlopen en of het mogelijk is om regelmatig
hier updates over te krijgen.

Dhr. van Trotsenburg antwoordt dat de planning op schema loopt. Het project ‘Observatie en
Feedback’ is bezig met de opbouw en inrichting van het portfolio. Het project ‘Onderwijs en
Stageherziening’ heeft een conceptrooster klaarliggen voor de onderwijsweken en
terugkomdagen, er gaat nog geëvalueerd worden of dit haalbaar is.  Met de
wetenschappelijke stage en lijn AV wordt gekeken of ‘Practical Biostatistics en
Onderzoeksmethodologie’ als onderwijs in de eerste weken van de wetenschappelijke stage
aangeboden kan worden. Er is ook een website opgericht met informatievoorziening over
‘wat te doen’ in de wachttijd.

Sarah had mevr. Peerdeman gemaild met de vraag of de SR bij de stuurgroep besprekingen
mag aansluiten, zodat de SR op de hoogte van de voortgang van de nieuwe master kan zijn.
De SR is daarnaast ook geen onderdeel van de projectgroep. Het OTgen is akkoord dat de
huidige SR aan de stuurgroep besprekingen deelneemt.
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8. Stand van zaken online toetsing
Tycho, Parsa en Hadeer zijn twee keer per week aanwezig bij het toetsingsoverleg. Vanuit de
SR vragen zij aan het OTgen of zij op de hoogte zijn van de problematiek en vragen rondom
de online toetsing. Zo heerst er onder de studenten onrust omdat zij bij problemen,
bijvoorbeeld niet goed werkende wifi, niet weten waar zij zich kunnen melden.

Mevr. Habets antwoordt dat alles wat wordt besproken tijdens het toetsings-overleg ook
gedeeld wordt met het OTgen en de Examencommissie (EC). De eerstejaarsstudenten die
deze week een online toets hebben, hebben kunnen oefenen met het programma Proctorio
om te testen of hun webcam en microfoon voldoende werken. Er zijn vier studenten die zich
na de oefening met problemen hebben gemeld. Zij hebben advies gekregen, en een tweede
mogelijkheid om het nogmaals te checken, waarbij op één student na de problemen
verholpen waren. Deze student had een kapotte webcam en zal zich bij de EC melden. Vanuit
ICTO is er een uitgebreide melding op Canvas geplaatst met informatievoorziening over waar
de studenten zich kunnen melden, mocht er tijdens de online toetsing iets fout gaan. De
afgenomen toetsen bij OVV1 en OVV2 zijn goed verlopen, en hopelijk wordt de trend
vastgehouden.

Tycho vraagt zich nog af of het voor alle studenten wel helder is waar zij zich moeten melden
met problemen en/of vragen. Vanuit het OTgen is er veel communicatie besteed aan het
informeren van de studenten, zo zijn er factsheets, staat er informatie op Canvas, is er een
Vraag-maar-raak-sessie geweest en ook vanuit de UvA is er informatie voor de student
beschikbaar gesteld. Studenten kunnen zich ook melden via de Digitale Studenten Service
Desk (DSSD) en tijdens de toets via de chat en Q&A. Tot nu toe zijn er behoudens de eerder
genoemde vier studenten geen meldingen binnengekomen.
Na elke toets komen de EC en het OTgen bijeen om te evalueren en om oplossingen voor
eventuele problemen te vinden.

Studenten waarbij de (thuis)omstandigheden veranderen, waardoor ze niet zouden kunnen
deelnemen aan een (deel)toets, kunnen een x aantal dagen van te voren zich melden bij de
EC. De EC zal hun vervolgens daarbij verder helpen.

9. Stand van zaken keuzeonderwijs bachelor
Het keuzeonderwijs is nu een maand bezig. De SR heeft wisselende geluiden ontvangen over
de invulling hiervan, waarbij de helft van de studenten het keuzeonderwijs volledig digitaal
heeft, terwijl andere keuzevakken wel meer fysiek onderwijs hebben. De SR vraagt zich af of
het OTgen inzicht in de verdeling online/fysiek onderwijs heeft en  wat het plan bij een
mogelijke tweede Corona golf is.

Dhr. Linthorst antwoordt dat er algemene richtlijnen voor het keuzeonderwijs zijn opgesteld,
maar dat ze niet in detail weten hoe de keuzevakken dit hebben ingevuld. Dat er verschil zit
in het onderwijs is inherent aan de keuzevakken. Verschillen tussen keuzevakken waren
voor de Covid pandemie ook aanwezig, bijvoorbeeld t.a.v. contacturen en excursies. Het is
geen verbazing dat de keuzevakken verschillend beleefd worden. Ten aanzien van semester
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twee verwacht het OTgen dat semester één zich zal herhalen, en hopen ze dat de docenten
nu beter voorbereid zijn op het geven van onderwijs op afstand. Het keuzeonderwijs zal veel
online zijn met beperkt fysiek onderwijs.

Tycho geeft aan dat de bachelorstudenten wel juist uitkijken naar fysieke, klinische
ervaringen. Dhr. Linthorst antwoordt dat ze zich echter moet houden aan de Corona regels
van het Amsterdam UMC, waardoor er nu geen toezeggingen gedaan kunnen worden. Mevr.
Peerdeman benadrukt dat ook snuffelstages van andere faculteiten in het Amsterdam UMC
verboden zijn en dat het vanwege de huidige richtlijnen niet mogelijk is.

10. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.

11. Rondvraag
Dhr. Linthorst heeft eerder gepoogd een klinisch Corona college te geven als aandacht voor

de maatregelen. Dit is helaas niet gelukt qua roostering, maar nu het weer opleeft vraagt hij

of het een idee is om eenmalig een patiëntencollege te geven voor medische

informatiekunde- en geneeskundestudenten. De SR denkt dat dit een goede wake up call

voor de studenten kan zijn en dat het een goed beeld aan de studenten kan geven over wat

de impact van het Coronavirus kan zijn. Dhr. Linthorst gaat hierover nadenken.

12. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.

13. Nieuwe actielijst
- De SR gaat nadenken over opties voor een informele kennismaking tussen het OTgen en de

SR.
- De SR gaat peilen of er behoefte aan  psychische ondersteuning onder studenten is.
- De SR gaat per mail een terugkoppeling geven over het begeleidingsplan.

- Het OTgen zal een uitnodiging voor de stuurgroepvergadering aan de SR sturen.
- Het OTgen gaat terugkoppelen aan de nieuwe SR wat het plan voor komend jaar wordt voor

PO.

14. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 17.35 uur.
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