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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC - OTMI, 5 oktober 2017
Aanwezig
OTMI
Aanwezig SR
Afwezig OTMI
Afwezig SR
Gast
Notulist

Prof. Dr. Monique Jaspers , Floris Wiesman, Anne-Karina Nacinovic, Tom Broens,
Thomas Engels, Thimon van Gestel
Youri Broekhuizen, Kathelijn Verdeyen
Sofie ten Brink, Milou van Goor, Janneke Hendriks, Nikki Lemmers, Kimia Milani
Sabzewar, Michelle Ruhe, Judith Scherpenisse, Patrick Witvliet
Bodine Schotsman

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Vaststellen notulen
Vaststellen agenda
Kennismaking
Bachelor herziening
Nieuw AV-plan
Comeniusbeurs
Digitaal portfolio
Collegezaalverbouwing MI
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Nieuwe agendapunten
Einde vergadering

1. Opening
Kathelijn opent de vergadering om 16:01.
2. Vaststellen notulen
Naar aanleiding van de notulen van 11 mei 2017: hierin stond vermeld dat de pilot met de
thuiswerkomgeving eind mei zou starten. Echter, er is toen besloten om de pilot niet te laten
starten, maar deze eerst te gaan testen om te kijken of het goed zou werken. De pilot is nu
alsnog begonnen.
3. Vaststellen agenda
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De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
4. Kennismaking
5. Bachelor herziening
Er komt een herziening van de bachelor MI. Aankomend academisch jaar zou met deze
nieuwe bachelor worden gestart, maar er blijken toch te veel obstakels te zijn om dan al te
starten. Daarom gaan er steeds meer stemmen op om het een jaar te vertragen. Dit creëert
meer tijd om inhoudelijk langer over de nieuwe bachelor na te denken. Er is nu een eerste
versie van het curriculum. Er komen meer modules met opdrachten rondom medische
casussen. Deze eerste versie zal nog wel veel veranderen. De roadmap wordt op dit moment
uitgewerkt. Het OTMI zal de SR ter zijnde tijd inlichten en zal de roadmap met de SR delen.
Naast de structuur en de roadmap wordt er ook gekeken naar een nieuw didactisch concept
waarbij wordt ingegaan op vragen als: hoe kunnen we studenten actief laten leren, op welke
manier gaan we toetsen en hoe pakken we dit aan zonder de vrijheid van de docent te
beperken? Het streven is om dit begin volgend jaar allebei klaar te hebben.
6. Nieuw AV-plan
Het afgelopen jaar zijn er klachten binnengekomen over het AV beleid. Dit is toen besproken
met de SR. Er komt nu een nieuw AV plan voor de bachelor. Het plan wat er lag was prima,
maar de uitvoering bleek lastig, omdat het te veel werk voor de coördinator betrof. Daarom
heeft de afdeling sociale geneeskunde het AV plan overgenomen. De overdracht hiervan is
goed gegaan. Het AV plan zelf is dus niet aangepast, maar wel de implementatie ervan. Youri
heeft de nieuwe AV coördinator al gesproken. Zij wist nog niet hoe het zat met de
terugkomdagen voor studenten die in het buitenland gaan studeren. Monique heeft hier
volgende week een afspraak over met Linda Dusseljee-Peute en gaat Youri daarover
informeren.
7. Comeniusbeurs
Er is een aanvraag voor de Comeniusbeurs binnengekomen. Hoeveel aanvragen er
uiteindelijk zullen binnenkomen is nog niet bekend. De deadline voor indienen is 17
oktober. Degene die binnen komen zullen direct worden doorgestuurd naar de aanvragers.
De SR zal het op hun eerstvolgende plenaire vergadering bespreken.
8. Digitaal portfolio
Het digitaal portfolio heeft door capaciteitsproblemen een lange aanlooptijd gehad. Het is nu
gaan lopen en wordt jaarsgewijs in de bachelor geïmplementeerd. Het IOO heeft het
opgepakt als zeer hoge prioriteit.
9. Collegezaal verbouwing
De verbouwing van de collegezaal is besproken in de werkgroep faciliteiten. Het project zit
nog in de beginfase en het is nog niet duidelijk welke collegezaal zal worden verbouwd. Het
OTMI heeft hier zelf ook nog niet met elkaar over gesproken. Met het oog op het groeiend
aantal studenten, zal MI waarschijnlijk twee collegezalen nodig hebben. Floor Biemans vroeg
om een afvaardiging van het OTMI. Tom en Thomas zullen dit op zich nemen. De SR en het
OTMI zullen over dit onderwerp met elkaar blijven communiceren.
10. WVTTK
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Er is niks ter tafelen gekomen.
11. Mededelingen en rondvraag
Er zijn geen mededelingen.
12. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
13. Einde vergadering
Kathelijn sluit de vergadering om 16:21.
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