
 

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad 
AMC - OTMI, 14 december 2017 
 
Aanwezig 
OTMI 

Floris Wiesman, Anne-Karina Nacinovic, Tom Broens, Thomas Engels, Thimon van 
Gestel 

Aanwezig SR Youri Broekhuizen, Kimia Milani Sabzewar, Judith Scherpenisse 

Afwezig OTMI Prof. Dr. Monique Jaspers 

Afwezig SR Sofie ten Brink, Milou van Goor, Janneke Hendriks, Nikki Lemmers, Michelle Ruhe, 
Kathelijn Verdeyen, Patrick Witvliet 

Gast - 

Notulist Bodine Schotsman 

 

Agenda 
1. Opening 

2. Vaststellen notulen 

3. Vaststellen agenda 

4. Update over Scorion 

5. Evaluatie master MI 

6. Extern werken 

7. Sollicitatieprocedure nieuwe bachelor assessor 

8. WVTTK 

9. Mededelingen & rondvraag 

10. Nieuwe agendapunten 

11. Einde vergadering  
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1. Opening 
Youri opent de vergadering om 16:01. 

2. Vaststellen notulen 
De notulen van 05/10/2017 zijn besproken en vastgesteld. 

3. Vaststellen agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

4. Update over Scorion 
Vanuit de SR is er de vraag in hoeverre Scorion zal worden geïmplementeerd in de bachelor 
en of het nog in de huidige bachelor zal gebeuren. 
In het eerstvolgende programma zal het gaan gebeuren. De kosten voor de nieuwe bachelor 
zijn zodanig hoog dat het niet slim is om het nu al te doen. Toch zijn we voor de nieuwe 
bachelor opzoek naar alternatieven om de logistiek en de efficiëntie te kunnen verbeteren. 
Voor de huidige bachelor zal waarschijnlijk Turning in als onderdeel van Canvas gebruikt 
worden. 

5. Evaluatie master MI  
Op dit moment is het voor de SR lastig te peilen hoe het ervoor staat met de master MI. Een 
aantal verbeterpunten zijn nog duidelijk omschreven en nog niet echt concreet gemaakt. 
Echter, het is lastig om de doelen SMART te maken, omdat er vaak nader onderzoek nodig is. 
Als voor docenten op dat moment de oplossingsrichting niet duidelijk is, blijven de doelen 
een beetje vaag. De OC heeft toegang tot een tool waarbij wordt bijgehouden wat de status is 
van de punten. De SR heeft hier geen toegang toe. Het OTMI kan de SR hiervan een uitdraai 
geven om een idee te geven hoe het gaat. Het is een soort grote sheet met daarin alle 
reacties.  
Volgende week vrijdag is er een bijeenkomst om het AV-gedeelte te evalueren tot nu toe. Alle 
studenten zijn hiervoor uitgenodigd. Daarnaast zal aan het eind van het jaar een 
evaluatiebijeenkomst worden gehouden waar het hele cohort voor is uitgenodigd.  

6. Extern Werken AV-plan 
Kimia heeft contact gehad met Floris over de pilot van het extern werken bij het AV-plan. De 
pilot is inmiddels afgelopen en het plan is om op 15 januari echt te gaan starten. 
De testperiode die vooraf ging aan de pilot is niet volledig naar tevredenheid verlopen, want 
er is hierbij niet goed getest of het ook werkt als meerdere mensen tegelijk bezig zijn. 
Daarom zal deze week nog een extra testronde uitgevoerd worden. Het is namelijk de vraag 
of als er een wijzigingen wordt doorgevoerd dit automatisch op elk account gebeurt. Als dit 
goed gaat kan er op 15 januari worden gestart. En er is alleen nog een probleem met SPSS, 
maar het is prima als er zonder SPSS gestart wordt. 
Om te kunnen inloggen moeten de telefoonnummers van de studenten geregistreerd zijn. 
Aan studenten wordt gevraagd of ze dit willen invullen in SIS, vervolgens zal dit handmatig 
worden overgezet naar een ander systeem. Er wordt aan gewerkt dat dit ook automatisch 
kan.  
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7. Sollicitatieprocedure nieuwe bachelor assessor 
Thimon gaat helaas in februari stoppen met de functie bachelor assessor. Monique zal 
samen met de huidige assessoren van de bachelor en de master en met een SR-lid, de 
sollicitaties afnemen. Er moet alleen nog gekeken worden naar een datum voor de 
sollicitatiedag. Thimon gaat Monique vragen wat hiervoor een goede dag is en koppelt dit 
terug naar de SR. Ondertussen zal de SR de vacature er zo snel mogelijk al uitsturen. De 
deadline om te solliciteren is 8 januari. De week hierna zullen waarschijnlijk dan de 
gesprekken worden ingepland. Naar de precieze datum voor de sollicitatiegesprekken zal 
nog gekeken worden. Thimon houdt ook Anne-Karina hierover op de hoogte.  

8. WVTTK 
Er is niks ter tafelen gekomen. 

9. Mededelingen en rondvraag 
- Alliantie strategiedagen: Judith en Kathelijn zijn bij de strategiedagen over de alliantie 

aanwezig geweest. Hier zijn de eerste stappen gemaakt met betrekking tot de fusie. In 
werkgroepen zijn verschillende thema’s besproken en er is een globale conclusie 
uitgekomen. Er is benoemd dat onderwijs goed moet worden meegenomen en heel 
belangrijk is.  

- De SR is al paar weken geleden door Hotze Lont benaderd over de OER. De SR is hier erg 
bij betrokken geweest. Hotze heeft alles met hen doorgenomen en aan hen uitgelegd. De 
SR is op dit moment bezig de huidige OER door te nemen. Er komt een nieuw model van 
de OER die vrij veel gewijzigd is vergeleken met de huidige OER. De SR zal op tijd hun 
suggesties doorsturen naar het OTMI.  

10. Nieuwe agendapunten 
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.  

11. Einde vergadering 
Youri sluit de vergadering om 16:21. 
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