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Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

(020) 56 68 666 
studentenraad@amc.uva. nl 

studentenraad.nl/amc 

Notulen vergadering SR - OTMI, 16 maart 2017 
 

Aanwezig OTMI Floris Wiesman, Tom Broens, Timon van Gestel, Ruben Duijm, Anne-Karina Nacinovic. 

Aanwezig SR Diederick Jan van Doorn, Ilse Griffioen, Marieke Kap, Mike Keizer.  
Afwezig OTMI Prof. Dr. Monique Jaspers. 

Afwezig SR Anne Wermelink, Demi Dorrepaal, Manoek Spitzers, Marit Schonewille, Brenda Fokkink en 
Max de Vries. 

Gast - 
Notulist Merijn Kuit. 

Agenda 
1. Opening 

2. Vaststellen notulen  

3. Vaststellen agenda 

4. Updates 

5. Sinterklaasenquete 

6. WVTTK 

7. Mededelingen & rondvraag 

8. Nieuwe agendapunten 

9. Einde vergadering  

 

1. Opening 

Floris opent de vergadering om 16:02 

2. Vaststellen notulen 

 De notulen zijn goedgekeurd.  

3. Vaststellen agenda 

 De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

4. Updates 

Er zijn verschillende updates gegeven:  

- Het opleidingsteam medische informatiekunde(OTMI) heeft op verzoek van de 

Studentenraad(SR) roostering gevraagd beter in de gaten te houden dat de capaciteit van de 

klaslokalen groot genoeg is. Daarnaast zullen de coördinatoren de roostering controleren. 

Inroosteren in de Hogeschool van Amsterdam(HvA) probeert men te voorkomen.  

- Het is niet mogelijk om op het rooster aan te geven welke werkgroepen verplicht zijn. Wel 

zal dit in de studiegids duidelijk en consequent aangegeven worden wat verplicht is.  

- Het rooster van 3.5 staat nog niet online, maar zal dat snel komen.  

- Monique heeft per mail contact opgenomen met Jan Hindrik Ravesloot over English writing. 

In de bachelor medische informatiekunde wordt hierin les gegeven op terugkomdagen van 
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de stage. Marieke zal Monique mailen om na te vragen of en hoe de werkgroep ook b ij de 

studie geneeskunde betrokken kan worden.  

- De SR zou met Maas Jan Heineman overleggen over de implementatie van het digitaal 

portfolio. Dit overleg heeft nog niet plaatsgevonden. Wanneer dat wel het geval is zal de SR 

het OTMI op de hoogte stellen.  

- Over twee weken wordt begonnen aan de bachelorherziening met een kleine commissie. De 

coördinatoren zijn op de hoogte gesteld. Tijdens de volgende vergadering zal het OTMI 

hierover een uitgebreidere update geven.  

- De SR heeft een conceptplan voor de masterherziening ontvangen. Inmiddels zijn er enkele 

aanpassingen gedaan: 

o In het oorspronkelijke plan zou een module academische vaardigheden verspreid 

worden over het hele jaar. Dit worden twee modules, verspreid over twee 

semesters. Hiervoor zijn studiepunten weggehaald bij enkele andere vakken. De 

module zal bestaan uit kennisclips, e-learnings en een werkgroep.  

o Er zal een module die eerst onder het keuze-onderwijs viel, nu onder het verplichte 

onderwijs vallen.  

- De SR heeft de abstract voor de curriculumtool ontvangen. Dit is een site waar het 

programma van de studie uitgeschreven staat. De SR heeft het verschil nagevraagd met de al 

bestaande studiegids. Het OTMI heeft aangegeven dat de tool meer als managementtool 

gebruikt zal worden. Wanneer een docent wijzigingen aanbrengt in een vak, kan hij dat 

aangeven in de tool. Daarna wordt de wijziging doorgestuurd naar het OTMI ter 

goedkeuring. Het systeem biedt inzicht, discussieruimte, communicatieruimte en zal zo de 

samenwerking bevorderen.   

De tool zal voorlopig niet gebruikt kunnen worden voor geneeskunde, omdat het nieuwe 

curriculum nog niet geheel af is en de tool nog niet is geoptimaliseerd.  

5. Sinterklaasenquête 

De SR heeft de analyse van de sinterklaasenquête en de ruwe data naar het OTMI gestuurd. Het 

OTMI heeft de volgende opmerkingen gemaakt.  

- Uit de enquête kwam dat 30% van de studenten het niet ziet zitten om online lessen te gaan 

volgen. In de huidige kennisclips wordt voornamelijk naar geneeskunde boeken verwezen, 

waardoor Medische Informatiekunde studenten deze misschien niet kunnen waarderen. In 

de enquête was het daarnaast volgens het OTMI onduidelijk om welke vorm van online 

lessen het ging.  

- Studenten hebben aangegeven graag informatie te willen over het aanbod van masters. 

Studenten hebben aangegeven het liefst een bijeenkomst bij te wonen.  

- In de enquête stond een vraag over de opleidingscommissie. De vraag is echter of studenten 

weten wat het verschil is tussen de opleidingscommissie en het opleidingsteam.  

- Studenten hebben aangegeven niet te weten waar ze informatie over modules kunnen 

vinden. Het OTMI heeft een jaarcourse aangemaakt op blackboard met alle relevante 

informatie. Deze jaarcourse lijken studenten niet te kunnen vinden, ondanks promotie bij 

college. 

- Studenten hebben aangegeven niet te weten waar ze informatie kunnen vinden over 

studeren in het buitenland. Monique heeft een voorlichting gegeven over wat de medische 
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informatiekunde opleiding te bieden heeft aan internationalisering.  

- De lokalen in de HvA worden negatief beoordeeld. Roostering wijkt alleen uit naar de HvA 

wanneer dit niet anders kan. De SR probeert al een tijd aan te kaarten bij het opleidingsteam 

geneeskunde dat er een lokalentekort zal ontstaan wanneer Epicurus zo veel lokalen nodig 

blijft hebben. Als het OTMI dit probleem ook heeft opgemerkt, dan kan de SR daar werk van 

maken. Het OTMI zal navragen of vaker uitgeweken moet worden naar de HvA sinds de start 

van Epicurus.  

- De bekendheid van de SR is laag beoordeeld. De nieuwbrief mag de SR niet opgehangen 

worden bij de toiletten die niet aan plein J grenzen. Dit zou de reden kunnen zijn voor 

minder bekendheid bij de MIK studenten. Vanaf nu zal de nieuwsbrief op de facebook van de 

MIK geplaatst worden.  

 

De SR wil de template standaardiseren en per jaarlaag organiseren. De vragen zullen ook volgend 

jaar gecontroleerd worden door het cebe.  

6. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

7. Mededelingen en rondvraag 

Er zijn geen mededelingen en rondvraag.  

8. Nieuwe agendapunten 

Er zijn twee nieuwe agendapunten aangedragen worden.  

- Bachelorherziening.  

- Portfolio  

9. Einde vergadering 
 De vergadering is beëindigd door Tom om 16:54.  

 

 


