
 

Notulen OTMI - Overleg Facultaire Studentenraad AMC, 
10-07-2019 
 
  Aanwezige 
raadsleden 

Liesanne van Veen, Ilse de Boer, Johanna da Silva Voorham, Daniëlle de Nobel 

Aanwezige OT 
leden 

Tom Broens, Floris Wiesman, Anna-Karina Rajkovic-Nacinovic 

Gast Larissa Heideman, Tamanna Colijn, Thomas Fleischmann 

Notulist Daniëlle de Nobel 

  

Agenda 

1. Opening  

2. Doorlopen actielijst  

3. Vaststellen notulen  

4. Mededelingen  

5. Vaststellen agenda  
6. CSW   

7. Roostering MI-X   

8. StaVaZa MI-X  

9. CSW   

10. WVTTK  

11. Rondvraag  

12. Nieuwe agenda punten  

13. Einde vergadering  
 

 

1. Opening 
Liesanne van Veen opent de vergadering om 15:32 uur. 

 
2. Doorlopen actielijst: 

 Er was geen actielijst. 
 

3. Vaststellen notulen 
De notulen van 22-05-2019 zijn ongewijzigd vastgesteld.  
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4. Mededelingen 
- Tom Broens: de verwachting is dat collegezaal 3 half november met uitloop naar 

december klaar is. Blok 1.1 en 1.2 zullen dan ook geen gebruik kunnen maken van 
deze collegezaal en wijken uit naar K0-, L01- en eventueel HvA-lokalen. Dit is al 
geroosterd. Het Opleidingsteam gaat er vanuit dat de collegezaal beschikbaar zal zijn 
voor blok 1.3. Inmiddels is er begonnen met de sloopwerkzaamheden. De 
verwachting en hoop is dat dit voor 1 september 2019 afgerond is.  

- De nieuwe raadsleden en het Opleidingsteam hebben zich voorgesteld.  
 

5. Vaststellen agenda: 
Het punt “CSW” is per ongeluk dubbel op de agenda gekomen. Punt 9 wordt dan ook 
geschrapt. Vervolgens wordt de agenda vastgesteld. 
 

6. CSW 
Floris Wiesman geeft aan dat volgens AD-ICT de Centrale Studenten Werkplek (CSW) niet of 
nauwelijks wordt gebruik, ondanks meerdere pogingen van het OTMI en de Studentenraad 
om dit te promoten. AD-ICT krijgt geen geld voor CSW, maar zijn wel veel tijd kwijt aan 
onderhoud/updates en willen er daarom graag mee stoppen. Floris Wiesman is hier niet blij 
mee en voorziet ook problemen. In de toekomst (over ongeveer 1,5 jaar) moet de Centrale 
Digitale Werkplek (CDW) zodanig vormgegeven zijn dat het ook beschikbaar komt voor 
studenten. De verwachting is dat er dan ook minder technische problemen zullen zijn. Floris 
Wiesman wil graag CSW behouden totdat CDW beschikbaar is en zal dit volgende week ook 
met Albert Kok gaan bespreken. Hopelijk kan er een regeling getroffen worden tussen 
AD-ICT en Albert Kok wat betreft de betaling.  
De Studentenraad geeft aan CSW als een grote toevoeging te zien, zeker gezien de 
ontwikkeling van een nieuwe collegezaal waarin studenten dan op hun eigen laptop kunnen 
werken. Zij geeft aan dat het belangrijk is de komende eerstejaars vanaf het begin bekend te 
maken met CSW, zeker ook nu er een nieuw geschreven handleiding beschikbaar is. Doordat 
er in het begin wat verwarring heerste bij de digitale servicedesk en omdat studenten 
tijdelijk geen bevestigingsmail gekregen hebben, is mogelijk onduidelijkheid ontstaan bij de 
studenten.  
 
Om te zorgen dat de komende eerstejaars meteen op de hoogte zijn van het bestaan van 
CSW, moet er vanaf het eerste blok informatie gegeven worden. Een idee is om dit meteen 
tijdens een van de eerste colleges te doen waarbij er idealiter iemand van de studentenbalie 
aanwezig is. Floris Wiesman gaat dit bespreken met Erik Joukes (coördinator blok 1.1). Het 
OTMI koppelt via de mail terug aan de Studentenraad hoe dit wordt aangepakt en wat de rol 
van de Studentenraad hierin kan zijn.  
 
Floor Biemans zal tijdens het faciliteitenoverleg nog met de Studentenraad spreken over het 
visie-/strategieplan voor de studentenwerkplekken. Degene die daar aan werkte is helaas 
vertrokken waardoor dat nu stil ligt. Er wordt een nieuw iemand aangesteld.  
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7. Roostering MI-X 

Ilse heeft bij de kick-off bijeenkomst van jaar 2 gehoord dat alle contacturen van het 1e jaar 
van MI-X verspreid zullen worden over alle 5 dagen. Zij vraagt zich af wat de reden hiervoor 
is en in hoeverre dit wenselijk/nodig is.  
 
Tom Broens geeft aan dat de contacturen inderdaad verspreid worden, maar dat dit in 
verband met de roosters van de docenten niet over 5 dagen verspreid zal zijn. Het idee is om 
de uren zoveel mogelijk te spreiden zodat studenten actief studeren. Er wordt ook buffertijd 
ingeroosterd die studenten, afhankelijk van hoeveel studietijd ze nodig hebben, wel/niet 
kunnen gebruiken. Het idee is om de dagen zodanig in te richten, dat een student in de 
ochtend en middag onderwijs heeft. Daartussen heeft de student dan tijd om met zijn/haar 
groepje in het AMC aan opdrachten te werken. Het rooster wordt nu gemaakt dus de 
precieze invulling is nog niet bekend.  
 
De Studentenraad geeft aan het niet wenselijk te vinden de studenten elke dag voor slechts 
enkele uren naar het AMC te laten komen in verband met reistijd en onnodig gebruik van 
openbaar vervoer. Bovendien maakt zij zich zorgen dat studenten niet op zullen komen 
dagen als er slechts 2 uur op een dag studieactiviteiten geroosterd zijn, dit is namelijk ook 
gebeurd bij Epicurus. Als laatste zou zij het positief vinden als de studenten door middel van 
een niet ingeroosterde middag of dag meer tijd krijgen om in te vullen met bijvoorbeeld het 
excellentietraject. Het OTMI geeft aan dat het niet de bedoeling is dat daar tijd voor vrij 
geroosterd wordt, omdat het extracurriculair is en dus niet binnen de 42 uur per week 
studietijd mag vallen.  
 
Het huidige eerste jaar bestaat uit vaak hele dagen in verband met practica. In het begin zal 
dit soms zelfs 5 hele dagen omvatten, later 3-4 dagen. Het is belangrijk dat de spreiding van 
het aantal contacturen en het wel/niet gebruik maken van het excellentietraject goed 
geëvalueerd worden.  

 
8. StaVaZa MI-X 

Vorige vergadering is aangegeven dat er geen projectplan is, maar dat er met een ad-hoc 
benadering wordt gewerkt. De Studentenraad is dan ook voornemens elke 
OTMI-vergadering een update te vragen. Tom Broens geeft aan dat de OER MI-X nu rond lijkt 
en de kick-off bijeenkomst van jaar 2 heeft plaatsgevonden. Alle drie de vakken van het 
eerste semester zijn op dit moment voor 60-70% gevormd. Achter de schermen wordt op dit 
moment met name nog hard gewerkt aan het maken van colleges, kennisclips, 
onderwijsopdrachten, toetsmatrix, practica en online content. De verwachting is dat in 
september blok 1.3 nog niet helemaal gevormd zal zijn, maar de andere twee blokken wel. 
Semester 1 zal gebruikt worden om semester 2 te vormen. Voor de eerstejaars van de 
huidige bachelor is een voorlichting georganiseerd, maar er was maar één persoon aanwezig 
op wie het bovendien niet van toepassing was. De overgangsregeling is nog niet vastgesteld, 
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maar zodra het vastgesteld is zal deze op de jaarcourse van Canvas geplaatst worden. De 
verwachting is dat dit na 22 juli zal zijn. De studieadviseurs zijn wel al op de hoogte.  

 
9. WVTTK 

Er is niks ter tafel gekomen. 
 

10. Rondvraag 
De Studentenraad nodigt het OTMI uit voor haar jaarplan-/jaarverslagpresentatie op 
dinsdag 5 november 2019. De officiële uitnodiging volgt nog.  
 

11. Nieuwe agendapunten 
Het OTMI plaatst de overgangsregeling, zodra deze is vastgesteld, op de jaarcourse van 
Canvas.  
Het OTMI koppelt via de mail terug aan de Studentenraad hoe de voorlichting over CSW er 
voor de eerstejaars uit zal zien en wat de rol van de Studentenraad hierin kan zijn.  

 
 
Dit was het laatste overleg voor de wissel van de Studentenraad. Liesanne sluit de vergadering om 
16.00 uur.  
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