
 

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad 
AMC - OTMI, 22-01-2020 
 
Aanwezig 
OTMI 

Prof. Dr. M. (Monique) Jaspers , Dr. F. (Floris) Wiesman, Dr. ir. T. (Tom) Broens, A. K. 
(Anna-Karina) Rajkovic-Nacinovic, M. (Melissa) van den Berge 

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

Afwezig OTMI P. (Pien) van Putten 

Afwezig SR Neeltje Rosenberg, Marlinde van Eijk, Mitch van Dijk, Isaac Acheampong, Stan Driessen 

Gast - 

Notulist Jesse Roosen 

 

Agenda 
1.   Opening Om 15:47 uur 

2. 2 min Doorlopen actielijst 

3. 2 min Vaststellen notulen 

4. 5 min Mededelingen 

5. 1 min Vaststellen agenda 

6. 10 min Evaluatie MI-X 

7. 3 min Vakantieweek 

8. 5 min Health Incubator 

9. 3 min Intimidatiebeleid VU 

10. 1 min WVTTK 

11. 2 min Nieuwe agendapunten 

12. 2 min Nieuwe actielijst 

13.   Einde vergadering Om 16:21 uur 
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1. Opening 
Daniëlle opent de vergadering om 15:47. 
 

2. Doorlopen actielijst 
- De Studentenraad heeft de zaken omtrent CSW (Centrale Studenten Werkplek) en de 

vakantieweek besproken. 
- Floris Wiesman stuurt de gebruiksgegevens van CSW naar de Studentenraad, indien hij ze 

zelf ontvangt. 
Deze heeft de SR nog niet ontvangen.  

- Floris Wiesman heeft de Studentenraad gestuurd welke programma’s niet up to date zijn. Dit 
is nog niet gebeurd.  
 

3. Vaststellen notulen 
De notulen van 15-10-2019 zijn vastgesteld.  
 

4. Mededelingen 
- SR: de CSW brief is verstuurd. Begin februari heeft de SR een afspraak  met mevr. 

Peerdeman en Edwin Schuchmann. CSW werkt momenteel niet. 
- SR: de uitslagen van de enquête volgen in februari.  
- SR: samen met mevr. Peerdeman is het idee ontstaan om met de beide opleidingsteams, de 

Studentenraad en mevr. Peerdeman een informeel etentje te plannen. De officiële 
uitnodiging hiervoor volgt. 

- OTMI: we zijn op zoek naar een leverancier voor het e-health living lab. Er komt alleen maar 
apparatuur die ook te verplaatsen is, met het oog op de toekomstplannen. Nu is er nog veel 
discussie en geen locatie. Er is voortgang binnen dit dossier. 

- OTMI:  Gister (21 januari) is er een overleg geweest over het opzetten van een nieuwe 
master in de vorm van datascience / artificial intelligence. Het OTmi heeft voorgesteld om de 
eigen master uit te breiden met tracks datascience en artificial intelligence. Er moet nog 
overlegd worden met de VU. Deze aanpassingen / toevoegingen zullen pas over 3-4 jaar 
plaatsvinden. 
 

5. Vaststellen agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

6. Evaluatie MI-X 
Dit jaar is de nieuwe bachelor van Medische Informatiekunde, genaamd MI-X, van start 

gegaan. Bij de OER (Onderwijs- en Examenregeling) besprekingen van vorig jaar, is aan de 

vorige raad belooft dat er tijdig een evaluatie zou plaatsvinden van het eerste jaar van MI-X. 
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Deze evaluatie is beloofd nadat het OTmi merkte dat de Studentenraad tegen het 

verminderen van de herkansingen was.  

Momenteel heeft de Studentenraad nog geen mening gevormd of standpunt ingenomen ten 

aanzien van de herkansingen.  

De evaluatie van MI-X is van start gegaan en loopt het gehele jaar door. Het evaluatieproces 

zal synchroon lopen met het OER-proces. De concept OER zal geen wijzigingen ten aanzien 

van het herkansingsbeleid bevatten, omdat dit apart moet worden besproken.  

Er hebben nu twee gesprekken plaatsgevonden aangaande de evaluatie. Rond 1 februari 
2020 volgen de eerste resultaten van de evaluatie. Deze eerste resultaten zullen in ieder 
geval over blok 1.1 en blok 1.2 gaan. De SR ontvangt deze resultaten tegelijk  met de eerste 
versie van de OER. 
 
Voor blok 1.1 was er een 100% slagingspercentage. Voor blok 1.2 was dit 74%, voorheen 
was dit vergelijkbaar met blok 1.3 dat bekend was met een  laag slagingspercentage. Het 
OTmi is tevreden met  deze slagingspercentages. 
 
Wanneer is het evaluatieproces helemaal klaar? 
Begin volgend collegejaar is nu de verwachting. Op basis van de resultaten volgt nog een 
uitnodiging om het proces wederom te evalueren. De SR kan altijd op de hoogte gebracht 
worden indien hier een wens naar is.  
 
Dhr. Broens is bezig geweest met de eindtermen van MI-X. Deze zijn bedoeld om het 
ontwerp van de OER te stroomlijnen. Gedurende het jaar zijn deze eindtermen in verband 
met nieuwe inzichten herzien. Dit behelst met name samenvoegingen. De Studentenraad zal 
dit kunnen terugzien in de OER. 
 
Kan de SR de onderzoeken voor het herkansingsbeleid inzien? 
Deze onderzoeken zouden bekend moeten zijn bij de SR. De SR gaat deze opzoeken in het 
archief. Dhr. Broens heeft deze niet snel voorhanden. 
 

7. Vakantieweek 
Vanuit het College van Bestuur van de UvA (CvB)  is besloten dat er voor alle faculteiten een 

tentamenvrije week komt, waarin de studenten vrij zijn.  In het vorige OTMI-overleg heeft 

het Opleidingsteam aangegeven dat ze het nut van een vakantieweek niet inzien als het 

onderwijs gecomprimeerd wordt. Het invoegen van een vrije week zou ook bewerkstelligd 

kunnen worden door het rooster een jaar langer te maken, wat echter betekent dat alle 
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herkansingen in de zomervakantie zullen vallen. De insteek bij MI-X was juist om dat te 

vermijden. 

Het OTmi geeft aan dat de vakantieweek is gepland in het jaarrooster voor studiejaar 

2020-2021, zoals gesteld in het  UvA-beleid. Het jaarrooster is nog niet definitief.  

8. Health incubator 
Er zijn weinig vorderingen met dit dossier. Vanuit de SR is er nog niet voldoende informatie. 
Het moet weer opgepakt worden door Larissa en Monique Jaspers. 
Het OTgen is geïnformeerd. Het OTMI wil de Health Incubator nog een kans geven. 
 

9. Intimidatiebeleid VU 
Op locatie VUmc is een project opgezet omtrent intimidatie. Mogelijk is dit een interessant 
project om ook binnen onze opleiding Geneeskunde op te zetten. Mevr. Jaspers is erg onder 
de indruk van het programma. De SR stuurt een reminder naar mevr. Jaspers voor de 
contactpersonen.  

 
10. WVTTK 
- Er is nog geen NSE bijeenkomst voor de master Medical Informatics geweest. Deze wordt 

gepland. Het beroepsperspectief moet in focusgroepen naar voren komen. Dit scoort nog 
slecht, maar wordt wel opgepakt. Hier wordt nu aan gewerkt met externe gastdocenten uit 
het bedrijfsleven en een vrijwillige cursus ‘Voorbereiden op je carrière’, maar deze laatste 
had een lage opkomst. Het OTmi heeft contact met 12 internationale universiteiten. 
Binnenkort zal mevr. Jaspers ook naar New York University afreizen. Deze contacten zijn 
specifiek voor MI (afdeling medische informatiekunde en niet specifiek de ziekenhuizen).  

- Hoe zit het met de collectieve sluitingsdagen van de UvA? Dit beleid wordt niet gevolgd door 
het OTmi aangezien de gebouwen op locatie AMC op deze dagen wel geopend zijn.  

- Wat zijn de NSE doelen voor de bachelor? Internationalisering scoort nog steeds laag, maar 
de studenten hebben hier ook geen behoefte aan. Studenten weten wel dat het kan. 

- Er wordt een mastertrack Artificial Intelligence opgezet door het OTMI. 
 
 

11. Mededelingen en rondvraag 
- OTMI: zorginformatietechnologie komt als leerlijn in de nieuwe master Geneeskunde. 

 
12. Actielijst 
- Dhr. Wiesman gaat een lijst met de juiste gegevens van CSW sturen. 
- De Studentenraad zoekt in haar archieven naar de onderzoeken zoals gebruikt bij ontwerp 

van MI-X. Indien ze deze niet kunnen vinden, vragen ze deze opnieuw aan dhr. Broens. 
- Mevr. Jaspers stuurt de Studentenraad de namen van de betrokkenen bij het 

intimidatiebeleid van de Vrije Universiteit.  
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- Het OTmi organiseert een bijeenkomst voor de NSE uitkomsten voor de master Medical 
Informatics.  
 

13. Nieuwe agendapunten 
Health incubator 

 
14. Einde vergadering 

Daniëlle sluit de vergadering om 16:30. 
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