
Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 19-07-2022

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

Aanwezig SR Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Dafne Umans

Afwezig OTgen

Afwezig SR George In der Maur,  Tim van der Putten, Jarno de Haas, Dita Bolluyt, Roos van Rhijn

Gast

Notulist Fabiënne Meurs

Agenda
1. Opening Om 17.00 uur

2. Doorlopen actielijst

3. Vaststellen notulen

4. Mededelingen

5. Vaststellen agenda

6. Update wachttijd

7. Veilig onderwijs

Doel: Een toelichting van het OTgen over huidige initiatieven betreffende veilig onderwijs en een discussie

over de vraagstukken aangedragen door het OTgen.

8. Motivatie van studenten

Doel: Een discussie over de lager lijkende motivatie van studenten.

9. Problematiek vullen van vacatures

Doel: Het probleem dat vacatures moeizaam gevuld worden aankaarten.

10. WVTTK

11. Rondvraag

12. Nieuwe agendapunten

13. Nieuwe actielijst

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

2. Doorlopen actielijst

Wie Wat Gedaan?

SR Gaat nadenken over een raadsstandpunt wat betreft de term ‘recidivisten.’ Gedaan

OTgen Gaat het agendapunt veilig onderwijs specificeren in meerdere
vraagstukken
om efficiënter te kunnen brainstormen.

Gedaan

Er is besloten dat de term ‘recidivisten’ behouden wordt.

3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 17-05-2022 zijn vastgesteld.

4. Mededelingen
Er zijn geen zaken medegedeeld.

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Update wachttijd
Hier krijgen we per mail een update over.
Er is nu een maximale wachttijd van 10,6 maanden en minimaal 0 maanden wachttijd over
ongeveer 2 jaar.

7. Veilig onderwijs
Er is een “zou ik dat zeggen” app voor sociale veiligheid.
Er worden ambassadeurs aangesteld, zodat studenten laagdrempeliger situaties kunnen
melden omtrent veilig onderwijs. Ook worden studenten gezocht om hun persoonlijke
ervaringen te delen en zo sociale veiligheid te ondersteunen.
De vraag is wat er moet/kan gebeuren bij een melding van een onveilige situatie.
Er is een principal educator ingesteld voor het veilig onderwijs.

8. Motivatie van studenten

Stelling: denken wij dat de opkomst van studenten zich zal herstellen door bijvoorbeeld

COVID-19 of is het meer een ‘cultuurverandering’?

Waarschijnlijk waait het niet over en blijven studenten (dan wel door COVID-19) minder

naar de lessen komen als zij de mogelijkheid zien om deze over te slaan. Er is een verplichte

afwezigheidsmelding ingevoerd om je af te melden als je geldig afwezig bent, dit helpt voor
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een hogere opkomst van studenten. Zowel het bachelor- als masterteam wil aan de slag met

de lage opkomst.

9. Problematiek invullen van vacatures

Door tijdgebrek niet kunnen bespreken.

10. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

11. Rondvraag
- Petra Habets: is de frequentie van OTGEN/SR-overleg zoals nu (1x per 6 weken) voldoende?

Of zouden we bijvoorbeeld 1x per maand of 2 maanden willen?

12. Nieuwe agendapunten
- Motivatie studenten discussie doorzetten
- Problematiek invullen van vacatures

13. Actielijst
Er waren geen nieuwe actiepunten.

14. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 17:32 uur.
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