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Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

(020) 56 68 666 
studentenraad@amc.uva. nl 

studentenraad.nl/amc 

Notulen vergadering SR - OTMI, 8 december 2016 
 

Aanwezig OTMI Floris Wiesman, Tom Broens, Philip van Damme, Ruben Duijm, Anne-Karina Nacinovic. 

Aanwezig SR Diederick Jan van Doorn, Ilse Griffioen, Marieke Kap, Mike Keizer.  
Afwezig OTMI Prof. Dr. Monique Jaspers. 

Afwezig SR Anne Wermelink, Demi Dorrepaal, Manoek Spitzers, Marit Schonewille, Brenda Fokkink en 
Max de Vries. 

Gast - 
Notulist Merijn Kuit. 

Agenda 
1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Updates 

6. Mededelingen & rondvraag 

7. Vaststellen agenda 

8. WVTTK 

9. Mededelingen & rondvraag 

10.  Nieuwe agendapunten 

11.  Einde vergadering  

 

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 16:04. 

2. Vaststellen notulen 

 De notulen zijn goedgekeurd.  

3. Vaststellen agenda 

 De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

4. Updates 

- Blended learning: Afgelopen jaar is het geld van de voorinvesteringen besteed aan een 

facultair project waarbij drie docenten van medische informatiekunde en 3 docenten van 

geneeskunde werden opgeleid tot ‘champion blended learning’. Het doel hiervan was om 

binnen het eigen, bestaande onderwijs, projecten gericht op blended learning te 

implementeren. Momenteel zijn er mensen bezig met de ontwikkeling van deze projecten. 

Komend jaar zal weer geld beschikbaar komen voor de ontwikkeling van blended learning. 
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Het OTMI ziet graag dat dit geld zo effectief mogelijk wordt besteed, waarbij de SR samen 

met het OTMI bepaalt hoe dit zal gebeuren.  

- Thuiswerkomgeving studenten: Vorige week hebben studenten de nieuwe 

thuiswerkomgeving bekeken en geëvalueerd. De eisen aan de omgeving moeten 

gedefinieerd worden. Aan de technische invulling van het geheel wordt gewerkt. Hoe het 

ervoor staat wat betreft de financiën is momenteel onduidelijk.  

- Innovatieprojecten MI: Het OTMI is begonnen geld opzij te zetten voor kleinschalige 

innovatieprojecten. Het idee van deze innovatieprojecten is om mensen te stimuleren het 

onderwijs te blijven vernieuwen. Er worden geen criteria voor dit project ontwikkeld  om de 

aanvrager zo vrij mogelijk te laten in zijn aanvraag.  

- Herziening Master curriculum: Het master curriculum wordt aangepast per volgend 

studiejaar. Er zal een nieuwe module en een nieuwe keuzemodule worden ontwikkeld. Aan 

academische vaardigheden zullen aparte studiepunten toegekend worden, in plaats van 

deze te verwerken in andere blokken. In januari zal een voorstel voor de veranderingen naar 

de opleidingscommissie en de examencommissie gestuurd worden. De Studentenraad(SR) 

zal deze ook ontvangen.  

5. Heraccreditatie curriculum delen en ontwikkelen 

De Studentenraad heeft geïnformeerd naar de stand van zaken rondom een project dat 

afgelopen jaar in blok 2.6 door studenten is uitgevoerd in het kader van het software 

engineering project. Bij dit project is een analysetool ontwikkeld met als doel een overzicht van 

de leerdoelen te creëren voor studenten, docenten en ontwikkelaars. Hiermee kunnen overlap 

en gebreken worden opgespoord, waardoor de modules vernieuwd kunnen worden. Het OTMI 

heeft aangegeven dat er momenteel financieel en personeel technisch niemand is die het project 

verder kan uitvoeren. Het OTMI zal de samenvatting van het project opsturen en heeft de SR 

gevraagd om het project te benoemen bij andere organen.   

6. Voorinvesteringsgelden UvA 

De SR heeft aangegeven dat verbetering van het toets beleid en feedback voor hen prioriteit is. 

Hieronder valt ook de ontwikkeling van een online portfolio.  

Het OTMI heeft aangegeven de voorinvesteringen allereerst te willen besteden aan de 

ontwikkeling van een kleinschalige TBL-ruimte.  

De definitieve versie van de plannen voor de voorinvesteringsgelden zal gemaakt worden door 

Albert Kok en Rien de Vos. Geld zal gaan naar toets beleid en internationalisering.  

7. Implementatie digitaal portfolio  

De implementatie van het digitaal portfolio bij medische informatiekunde lijkt niet te lukken, 

doordat er te weinig budget is voor de licentie.  

8. Internationaliseringsbeleid/netwerk en stages  

Aangezien er bij geneeskunde en MI meer behoefte is aan het ontwikkelen van de vaardigheid 

Engels schrijven heeft de SR gezocht naar een docent die hier een cursus in kan geven. Er is een 

docent gevonden en de SR heeft gevraagd of medische informatiekunde ook behoefte heeft aan 

deze cursus. Na positieve reacties van het OTMI zal de SR een mail sturen aan zowel Monique 

Jaspers als Jan Hindrik Ravesloot met het verzoek om dit verder op te pakken.  
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9. Sinterklaas enquête 

De sinterklaas enquête is afgenomen bij jaar 1 en 2. Op 9 december zal deze ook worden 

afgenomen bij jaar 3. Voor de master studenten wordt de enquête rondgestuurd. De SR heeft 

aangegeven dat er dit jaar een professionaliseringsslag is gemaakt in de enquête, door taal 

technische controle en automatische invoer. De enquête zag er niettemin anders uit dan gepland 

als gevolg van enkele communicatiefouten. Het format voor de enquête zal aangepast worden 

en klaargestoomd worden voor komend jaar. Daarnaast zal de huidige SR de komende SR 

aanraden om de enquête eerder te laten controleren en drukken. Het OTMI heeft aangegeven 

de uitslagen graag te zullen ontvangen. Daarnaast heeft het OTMI gesteld dat de vraagstelling en 

de terminologie de NSE kan beïnvloeden. De SR heeft daarop gereageerd dat de enquête op dit 

tijdstip wordt gedaan om te peilen waaraan gewerkt moet worden, nog voordat de NSE 

afgenomen wordt.  

10. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

11. Mededelingen en rondvraag 

- Marieke heeft aangegeven dat zij een afspraak voor de sollicitaties voor de bachelor assessor 

zal maken met Monique.  

- De SR heeft geconstateerd heeft dat zij geen actieve rol moet spelen in de evaluatie van de 

vakken, aangezien zij een controlerend orgaan is. Echter, de SR zal wel adviseren op de 

verslagen en achteraf bijsturen waar zij dat nodig achten.  

- De SR heeft aangegeven de communicatie rondom het bovenstaande punt als zeer onprettig 

te hebben ervaren. De SR zou daarom graag nogmaals in gesprek met het OT gaan over 

verwachtingen en omgang met elkaar. Het OTMI heeft aangegeven het goed te vinden dat 

dit ter tafel komt en heeft beaamd dat samenwerking belangrijk is. Praten over de gang van 

zaken komt de samenwerking ten goede.  

12. Nieuwe agendapunten 

Op de eerstvolgende vergadering zal gesproken worden over de uitslag van de 

sinterklaasenquête, mits deze dan al bekend is.  

13. Einde vergadering 
 De vergadering is beëindigd door Diederick om 16:54.  

 


