
 

Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad 
AMC - OTMI, 15-10-2019 
 
Aanwezig 
OTMI 

Monique Jaspers , Floris Wiesman, Anne-Karina Nacinovic, Tom Broens 

Aanwezig SR Daniëlle de Nobel, Larissa Heideman, Marlinde van Eijk, Soufyan Maazouzi, Esmee van 
Vliet, Tamanna Colijn, Thomas Fleischmann 

Afwezig OTMI - 

Afwezig SR Mitch van Dijk, Neeltje Rosenberg, Isaac Acheampong, Stan Driessen 

Gast - 

Notulist Marlinde van Eijk 

 

Agenda 

1. Opening Om 15.55 uur  

2. 2 min Doorlopen actielijst  
3. 2 min Vaststellen notulen 

4. 2 min Mededelingen  
5. 1 min Vaststellen agenda  

6. 5 min CSW StaVaZa 

7. 10 min Vakantieweek  

8. 1 min WVTTK  
9. 2 min Rondvraag  
10. 2 min Nieuwe agendapunten 

11. 2 min Nieuwe actielijst 

12. Einde vergadering   
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1. Opening 
Daniëlle opent de vergadering om 15:56 uur. 
 

2. Doorlopen actielijst 
Het OTMI plaatst de overgangsregeling, zodra deze is vastgesteld, op de jaarcourse van 
Canvas. Gedaan. 
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. Wordt 
besproken tijdens het agendapunt.  
 

2. Vaststellen notulen 
De notulen van 10/07/2019 zijn vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 
Monique: Ik zit bij de IOO-sessies en daarbij krijgen we complimenten over MI-X, dus dat is 
heel mooi. Ik wil die complimenten aan Tom Broens geven. 
Tom: Er is een evaluatieplan, hebben jullie die documenten ontvangen? Tamanna: Nee. Tom: 
Die komen er dan binnenkort aan en dan kunnen we erover zitten. 
 
Danielle: Onze enquête komt eraan, als jullie een vraag hebben, laat dit dan vooral weten, 
hierbij krijgen wij ook weer ondersteuning van CEBE. 
 

4. Vaststellen agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. Er wordt langer over CSW gesproken dan over de 
vakantieweek.  
 

5. CSW StaVaZa 
De SR heeft vorige week een e-mail ontvangen van het Opleidingsteam over CSW en is erg 
blij dat zij hierbij betrokken wordt. Het is al binnen de commissie besproken en naar 
aanleiding daarvan heeft zij een aantal vragen. 

Is er een voorlichting geweest over CSW bij de eerstejaars in het introductiecollege? 

Ja die is er geweest. In 1.1 is daar aandacht aan besteed. De 06-nummers zijn toen ook 
verzameld, dus in principe heeft iedereen toegang. 

Hoeveel studenten hebben momenteel een account in CSW? 

Dat weet het Opleidingsteam niet. Iedereen is in principe aangemeld en heeft een account, 
maar ze weten niet of iedereen ingelogd heeft. De gebruikscijfers van september waren 
minder dan in mei en juni. Het is onduidelijk waar dit aan ligt (1e jaars of ouderejaars 
studenten).  Voor de eerste module wordt gebruikt van het programma "Python". Python is 

Pagina 2 van 4 
Notulen plenaire vergadering, 15-10-2019 

 



 
 
 
 
 

niet aanwezig binnen CSW waardoor de studenten geen gebruik van CSW zullen maken om 
met dat programma te werken. Dit verklaart echter niet de cijfers van september.  

Het Opleidingsteam gokt 50 vanuit het eerste jaar, maar tweede en derde jaar is onduidelijk. 
Gok: 25 studenten in 2e jaar, 37 studenten in 3e jaar en dan daar de helft van. Dus 80-100 
mensen in de bachelor gebruiken het. In de master wordt het minder gebruikt.  

Floris Wiesman kan maandelijks een uitdraai krijgen wie het wanneer heeft gebruikt, maar 
niet hoeveel in totaal. Hiervoor zou de SR bij de onderwijsadministratie moeten zijn.  

Centrale Digitale Werkplek (CDW) zal worden uitgebreid, vernieuwd en verbeterd en dat 
zou dan gebruikt kunnen worden in plaats van CSW door studenten en dit zou dan ook 
komen op de studentenwerkplekken in de computerzalen. Dan zou je op elke computer de 
toegang tot dezelfde software hebben. Het is niet duidelijk wanneer dit zou gebeuren. 
Monique Jaspers geeft aan dat CSW sowieso meer gebruikt zou worden bij de nieuwe 
collegezaal. Zij zou graag zien dat het belang hiervan wordt aangekaart bij de RvB vanuit 
studentenperspectief. Het wordt deels dus ook niet gebruikt, omdat er bepaalde software 
niet beschikbaar is.  

Welke programma’s bevinden zich momenteel in CSW? 

Ongeveer alles wat op de student-computers staat. Alleen Python mist samen met nog een 
die niet meer werkt. Dit demotiveert de eerstejaars om gebruik te maken van CSW. 

Plan van aanpak 

Rond de zomer is er gemeld  dat het rendement te laag zou zijn en dat de stekker eruit zou 
gaan . 

De SR zal eerst spreken met ICTO om dit te bevestigen.  

6. Vakantieweek 
Er is door de UvA besloten dat er een meivakantie zal worden ingesteld. Wat is het idee van 
OTMI hierover?  

Het jaarrooster van de UvA is hen nog niet helder. Als het onderwijs gecomprimeerd wordt, 
zien zij het nut er niet van in. Het is dus ook niet duidelijk of er dan een week wordt 
uitgelopen op het academisch jaar. Dit zou volgens OTMI goed in de enquête kunnen worden 
meegenomen. Het oude curriculum wijkt al af van de UvA, omdat dit een  week langer 
doorgaat. Voor het eerste jaar van MI-X doen ze dit niet meer, ook om de 
herkansingsperiode niet volledig in de zomer te laten vallen. Het is ook een optie om terug te 
gaan naar het oude rooster. Dat betekent dat de twee weken herkansingen wel midden in de 
zomervakantie vallen. 

Het OTMI denkt dat de herkansingen in midden juli wel erg lastig kunnen worden, dat wordt 
als een logistiek probleem gezien. Zij houden liever vast aan de herkansingsperiode zoals die 
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nu is. Daarbij speelt het BSA ook een rol, want die moet 1 augustus worden afgegeven en dit 
is verwikkeld met de nakijktermijnen. Bij de master is het sowieso geen mogelijkheid, omdat 
alle vakken 4 weken zijn. Er zit wel al een week onderwijsvrij in de master tussen module 6 
en 7 en daar zou mee geschoven kunnen worden. Dan valt de week vakantie binnen een vak 
en dat zou jammer zijn, maar daar is mee te leven. De herkansingen van de master zouden 
dan naar de zomervakantie gaan. In januari wordt het jaarrooster gemaakt, dus dan wordt 
er besloten hoe dit wordt aangepakt.  

 
7. WVTTK 

Er is niks ter tafel gekomen. 
 

8. Mededelingen en rondvraag 
Daniëlle (SR): 

- Het eerstvolgende overleg dat in onze agenda staat is 7 januari, klopt dit? - Ja, want 
SR en OTMI zien elkaar veel minder dan SR en OT-GEN. We vergaderen 1 keer per 
kwartaal. Het OTmi heeft aangegeven vaker overleggen in te plannen indien de SR of 
het OTmi dat nodig acht (denk aan evaluatie- of OER-besprekingen). 

 
9. Nieuwe agendapunten 

Vakantieweek indien de Studentenraad hier nieuwe ideeën over heeft. OTMI kijkt er echter 
pas in januari naar.  
 

10. Nieuwe actielijst 
- De Studentenraad bespreekt intern de zaken omtrent CSW en de vakantieweek  
- Floris Wiesman stuurt de gebruiksgegevens van CSW naar de Studentenraad 
- Floris Wiesman stuurt de Studentenraad welke programma’s niet up to date zijn 

 
11. Einde vergadering 

Daniëlle sluit de vergadering om 16.25 uur. . 
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