
 

Notulen OTMI - Overleg facultaire studentenraad AMC, 
22-05-2019 
 
  Aanwezige 
raadsleden 

Liesanne van Veen, Sanne Evers, Ilse de Boer, Johanna da Silva Voorham 

Aanwezige OT 
leden 

Monique Jaspers, Tom Broens, Youri Broekhuijzen, Foppe Crezee, Anna-Karina 
Rajkovic-Nacinovic 

Gast - 

Notulist Sanne Evers 

  

Agenda 

1. Opening  

2. Actielijst  

3. Vaststellen notulen  

4. Mededelingen  

5. Vaststellen agenda 

6. Vaststellen notulen  
7. OER   

8. StaVaZa MI-X  

9. Aanpak en Ophaalsessies IOO  

10. StaVaZa kwaliteitsgelden  

11. E-health living lab  

12. Verwachte instroom MI-X  

13. Nieuwjaarsenquête  

14. WVTTK  

15. Rondvraag  

16. Nieuwe agenda punten  

17. Einde vergadering  
 

 

 

 

 

Pagina 1 van 4 
Notulen vergadering OTMI, 20-05-2019 



 
 
 

 

1. Opening 
Monique Jaspers opent de vergadering om 15:15. 

 
2. Doorlopen actielijst:  

 SR gaat voor volgende keer Nieuwjaar enquête sturen. 
 

3. Mededelingen: 
Er waren geen mededelingen. 

 
4. Vaststellen agenda: 

Monique Jaspers stelt voor de Onderwijs en Examen Regeling (OER) te bespreken en dit als 
eerste te bespreken. Vervolgens wordt de agenda vastgesteld. 
 

5. OER  
Woensdag 22 mei heeft de SR een mail gestuurd naar het Opleidingsteam (OT) met 
tekstvoorstellen naar aanleiding van het gesprek met dhr. Broens omtrent artikel A.4.2.5 
aantal herkansingen en de beschikbare oefententamens. Het OT geeft aan hier nogmaals 
over in discussie te willen gaan en zou graag ook de argumenten willen horen van de 
Studentenraad.  

1.    Herkansingen: De SR kan lastig inschatten hoe de toetsen er aankomend 
studiejaar uit gaan zien. Daarnaast zijn er ook andere maatregelen getroffen, 
zoals de invoering van een Bindend Studie Advies (BSA), cumulatief toetsen etc. 
om een zo een gemotiveerd mogelijk cohort te vormen. De Studentenraad is 
daarom van mening dat het, indien dit systeem niet voldoet, lastig te achterhalen 
is waar het mis gaat. Daarnaast leg je de studenten veel druk op door het 
beperkte aantal herkansingen. 

Het OT geeft aan hierin tegemoet te willen komen door middel van een halfjaarlijkse 
evaluatie, waarbij het proces en de maatregelen geëvalueerd zullen worden. Dit zou 
het OT ook schriftelijk willen vastleggen en de Vicedecaan laten ondertekenen. Zo 
kan er tijdig ingegrepen worden wanneer er dingen mis dreigen te gaan. 
De SR geeft aan voor een ambitieuze studiecultuur te zijn, maar blijft twijfels hebben 
aangaande het aantal herkansingen. Het OT zegt dat het gaat om het complete 
didactische pakket. 
Daarnaast geeft het OT aan dat zij geen studenten willen verliezen en dat zij ook een 
belang hebben in het zo goed mogelijk begeleiden van studenten. Zo komt er ook een 
ander mentor/tutor systeem, waarbij er beter een vinger aan de pols kan worden 
gehouden. 
Er wordt voorgesteld om binnen de SR nogmaals te overleggen. Dhr. Broens komt 
aanstaande maandag op de Plenaire Vergadering van de SR langs, om zijn 
standpunten en visie met de gehele raad te delen. 
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2. Oefententamens: Tom Broens wil ons tekstvoorstel in de OER laten opnemen en 
dit is dan ook geen discussiepunt meer. 

6. StaVaZa MI-X 
Het belangrijkste punt is momenteel de OER. Wanneer deze is vastgesteld, kan ook de 
voorlichting naar studenten gevormd worden. Met name voorlichting naar studenten uit het 
huidige curriculum over de overgangsregeling. 
Er zijn juniordocenten aangenomen met behulp van de kwaliteitsgelden. Er zijn nu 4 
juniordocenten die de toekomstige MI-X coördinatoren ondersteunen met het maken van 
nieuw studiemateriaal. Binnenkort komt er ook een juniordocent voor de medische 
component binnen de studie.  
Binnenkort zijn er cursussen voor de docenten en mentoren. 
De  vertraging van de bouw van CZ-3 heeft mogelijke consequenties voor MI-X en de 
roostering daarvan. Eerst gaat er gekeken of 1 september wel of niet haalbaar is en 
vervolgens zullen ze een ander plan moeten bedenken. 
De Studentenraad geeft aan graag een tijdspad van MI-X te willen zien. Het OT geeft aan niet 
met een projectleiding en een tijdspad te werken. 

 
7. Aanpak en ophaalsessies IOO 

De Studentenraad wordt al op de hoogte gehouden, middels het notuleren. 
 

8. StaVaZa kwaliteitsgelden 
Bij het punt MI-X en e-health living lab besproken. 

 
9. E-health living lab 

Floor Biemans gaat kijken wat de functionele eisen moeten zijn voor het e-health living lab. 
Een deel van het budget zal vanuit huisvesting UvA komen en dus niet van het AMC.  
Ook is het plan om de studie Geneeskunde bij het plan te betrekken, zodat het lab ook 
gebruikt kan worden voor interdisciplinair onderwijs. 

 
10. Verwachte instroom MI-X 

Er zijn nu 76 aanmeldingen (hier zitten ook dubbele inschrijvingen tussen). 55 studenten 
hebben zich al aangemeld voor de matching. 

 
11. Nieuwjaarsenquête  

Uit de enquête is gebleken dat weinig studenten gebruik maken van de Centrale Studenten 
Werkplek (CSW) en dat een deel van de studenten niet weet hoe hij/zij verbinding moet 
maken met eduroam. Het OT gaat een Canvas bericht plaatsen met uitleg over CSW en 
Eduroam. Daarnaast zal het vooral aankomend jaar bij MI-X al tijdens het eerste jaar goed 
gepromoot moeten worden.  
Ilse mailt handleiding CSW naar het OT. 
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Daarnaast geven masterstudenten aan een introductie te missen. Afgelopen jaar heeft 
MIKPUNT geen introductie lunch georganiseerd. Het plan is dat MIKpunt dit volgend jaar 
weer oppakt. 

 
12. WVTTK 

Er is niks ter tafel gekomen. 
13. Rondvraag 

Er waren geen rondvragen. 
14. Nieuwe agendapunten 

Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen. 
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