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Prof. dr. Monique Jaspers, Floris Wiesman, Philip van Damme, Ruben Duijm, Anne-Karina
Nacinovic
Diederick Jan van Doorn, Ilse Griffioen, Marieke Kap.
Tom Broens
Mike Keizer, Anne Wermelink, Demi Dorrepaal, Manoek Spitzers, Marit Schonewille, Brenda
Fokkink en Max de Vries.

Merijn Kuit

Agenda
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3.
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5.
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7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Vaststellen notulen
Vaststellen agenda
Portfolio
Voorzitter College van Bestuur(CvB)
Blended learning – steering committee
Klachtbrief AV feedback
Expertisegroep onderwijs 24-01 – UvA ontwikkelingen
Consequenties BaMa herziening
Sinterklaas enquête
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

1. Opening
Diederick opent de vergadering om 16:02.
2. Vaststellen notulen
De notulen van 8 december 2016 zijn vastgesteld.
Punt 8, raakt aan discussie college van bestuur. Er waren concrete ideeen over wie dat kon
verzorgen. Ervaringen met ons idee zijn niet positief, willen het zelf gaan geven in de master, dus
ook in de bachelor iemand anders.
Zou gunstig zijn om english writing te combineren met thesisonderwijs geneeskunde. Voorzitter
gaat dit opnemen met Jan Hindrik.
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3. Vaststellen agenda
Aan de agenda is het agendapunt ‘Voorzitter College van Bestuur(CvB)’ toegevoegd na het
agendapunt ‘Portfolio’.
4. Portfolio
Het OTMI en de SR zien graag zo snel mogelijk een digitaal portfolio, genaamd Scorion,
beschikbaar komen. Het portfolio moet actief gebruikt gaan worden en docenten moeten
geüploade bestanden er in kunnen nakijken. Momenteel ligt de drempel voor het invoeren van
het digitaal portfolio bij de ICTO. De voorinvesteringsgelden die toegewezen zijn aan het
invoeren van Scorion zullen dus voornamelijk naar ICTO gaan. Het OTMI zal plannen sturen,
waarna de SR het probleem zal aankaarten bij Maas Jan Heineman.
5. Voorzitter College van Bestuur(CvB)
De verschillende gremia van de faculteit geneeskunde zijn aanwezig geweest bij een
brainstormsessie over de toekomst van de UvA. Daarbij werden hen enkele vraagstukken
voorgelegd, waarover gediscussieerd is en waar de volgende conclusies over zijn getrokken.
- Moet de UvA open staan voor alle studenten of juist focussen op selectie om de
internationale reputatie te verbeteren? De conclusie die getrokken werd, is dat er bij de
meeste opleidingen geen selectie plaats hoeft te vinden. Omdat onderzoek aan de UvA
gedragen wordt door studenten van bepaalde studies, dient voor deze studies wel selectie
plaats te vinden.
- Hoe kunnen studenten met verschillende ambities, motivatielevels en niveaus binnen
standaard curricula bedient worden? Besloten is dat er eventueel vakken aangeboden zullen
worden die geschikt zijn voor een beperkte groep mensen. Rare stelling, zeiden ze verder
weinig over. Iemand aanvullingen?
- Hoe moet de UvA omgaan met flexstuderen? Besloten is dat studenten die een pauze
nemen in hun studie als volwaardige studenten behandeld dienen te worden. Exacte
woorden van Monique, neem aan dat dit niet is hoe het gesprek precies verlopen is?
- Hoe moet blended learning zich verhouden tot contacttijd? Fysiek contact is met name voor
de bachelor populatie belangrijk. Echter, met een kennisclip kan dezelfde groep studenten
ook bediend worden. Dit zal worden aangekeken per type onderwijs.
- In hoeverre moet het onderwijs binnen de UvA Engels gegeven worden? Nederlands moet
de voertaal blijven. Als studenten er voor kiezen voor te sorteren voor de master in het
Engels, dan moet het keuze-onderwijs de optie van Engelse vakken bieden. Er moet alleen
onderwijs in het Engels gegeven worden waar dit een functie heeft.
- Hoe moet de UvA omgaan met diversiteit? Op facultair niveau moeten er vakken worden
ontwikkeld waarbij studenten zich bewust kunnen worden van culturele verschillen. Deze
vakken moeten ook open staan om te volgen voor medewerkers van de UvA.
6. Blended learning – steering committee
Het OTMI heeft een brief ontvangen met betrekking tot blended learning. Hierin werd vermeld
dat een plan opgesteld moet worden dat voor de gehele faculteit zal gelden. Daarom zal een
vergadering gepland worden waar het de verschillende gremia van het AMC samen zullen
komen. Er zal uiteindelijk 1 persoon worden aangesteld om de gang van zaken te noteren, te
implementeren en te begeleiden.
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7. Klachtbrief AV feedback
In module 2.2 van MI is een miscommunicatie opgetreden over de manier waarop feedback zou
worden gegeven. Studenten dachten dat er student-specifiek feedback gegeven zou worden. De
bedoeling was echter dat er met name peer review zou plaatsvinden. Hierover heeft de SR een
klachtbrief ontvangen. De problemen rondom feedback die hier zijn opgetreden worden
aangepakt door extra studenten academische vaardigheden aan te nemen. De SR zal
terugkoppelen aan de student die de klachtbrief gestuurd heeft dat het OTMI actie onderneemt.
8. Expertise groep onderwijs 24-01 – UvA ontwikkelingen
Het OTMI zal een mail met informatie sturen aan de SR met betrekking tot de expertise groep
onderwijs bespreking van 24 januari.
9. Consequenties BaMa herziening
De SR heeft nagevraagd wat de gevolgen van de bachelor en master herziening zullen zijn. Het
OTMI zal een bestand sturen waar de aanpassingen in te vinden zijn. De implementatie van de
bachelor herziening zal plaatsvinden in 2018. De masterherziening zal per 1 september
plaatsvinden.
10. Sinterklaas enquête
De sinterklaasenquête wordt momenteel verwerkt door de SR. Het document me t conclusies zal
naar het OTMI gestuurd worden. Resultaten die direct opvallen zijn:
- In de master is weinig respons geweest. Volgend jaar zal de masterenquête daarom
handmatig worden gedistribueerd tijdens de terugkomdagen.
- In de bachelor was er voldoende respons. De belangrijkste resultaten zijn:
o Het onderwijs in de Hogeschool van Amsterdam wordt niet goed beoordeeld
o 90% van de bachelorstudenten wil graag naar het buitenland.
o Module 2.3 en module 3.2 zijn minder goed geëvalueerd. Het OTMI heeft
aangegeven hier al werk van te maken.
o Tentamens worden liever schriftelijk gemaakt.
o 60% van de bachelorstudenten weet niet wat ze willen doen na de bachelor.
11. WVTTK
Er is verder niets ter tafel gekomen.
12. Mededelingen en rondvraag
- De SR heeft navraag gedaan naar wat studenten graag zouden zien gebeuren bij de
verbouwing van de collegezalen. Het plan is om elk jaar 1 collegezaal te verbouwen. Er zal
ook een collegezaal geschikt worden gemaakt voor onderwijs van MI.
13. Nieuwe agendapunten
Op de eerstvolgende vergadering zal de sinterklaasenquête besproken worden.
14. Einde vergadering
Diederick sluit de vergadering om 16:56.
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