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Notulen vergadering SR-OTMI; 10 maart 2016 
Aanwezig OTMI 1 

Prof. dr. Monique Jaspers, Tom Broens, Floris Wiesman, Philip van Damme, Vincent 2 

Stangenberger 3 

Aanwezig SR 4 

Jade van Megen, Arjen Meewisse, Jason Biemond, Lydia Schonewille 5 

Afwezig OTMI 6 

- 7 

Afwezig SR  8 

Jim Determeijer, Lydia Schonewille, Jojanneke van Amesfoort, Remco Molenaar, Anna 9 

Visser, Gabriëla Zoutkamp, Sina Alaeikhanehnshir 10 

Gast 11 

- 12 

Notulist 13 

H.H. Westerink 14 

1. Opening 

De vergadering is om 15:46u geopend door Jason.  15 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering  

Prof. dr. Monique Jaspers heeft nog een kleine aanpassing op de notulen, maar kon deze in 16 

vergadering niet direct benoemen. Zij mailt nog indien zij het van toepassing vindt, mocht er 17 

geen mail meer komen van Prof. dr. Monique Jaspers voor aanvang van de volgende 18 

vergadering dan zijn de notulen goedgekeurd.  19 

3. Vaststellen agenda  

De agenda is vastgesteld.  20 

4. Sinterklaasenquête 

Het OTmi heeft laten weten nog geen elektronische versie van de Sinterklaasenquête te 21 

hebben ingezien. De SR zal deze versie nog aan het OTmi sturen. Het OTmi heeft zich zonder 22 

elektronische versie niet voldoende kunnen voorbereiden op het vergaderpunt.  Het 23 

vergaderpunt zal de volgende vergadering worden besproken.  24 

 25 

De SR heeft twee updates gegeven over de Sinterklaasenquête: 26 

1. Academische vaardigheden 27 

Raadslid Jason en masterassessor Vincent zullen met de nabesprekingscommissie 28 

bespreken hoe de studenten de lijn Academische Vaardigheden hebben ervaren. Aan 29 

de hand van de ervaringen van de studenten zal er met de coördinator worden 30 

gesproken.  31 

2. Voorlichting 32 
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De klankbordgroep heeft aangegeven dat de lage opkomst bij de voorlichtingscolleges 1 

te wijten valt aan het feit dat er twee voorgaande sessies waren geweest die wel 2 

ingeroosterd stonden, maar niet door zijn gegaan. Studenten waren daardoor niet 3 

gemotiveerd om de derde voorlichtingsronde bij te wonen. Het OTmi heeft 4 

aangegeven hiervan op de hoogte te zijn. In het vervolg zal in het rooster kenbaar 5 

worden gemaakt voor welk jaar de voorlichtingsronde is en wat het onderwerp van de 6 

voorlichtingsronde is.  7 

5. Brandbrieven 

- Het OTmi heeft gesproken met de student die had gemaild met zorgen over de 8 

kwaliteit van het onderwijs in de master van Medische Informatiekunde. De student 9 

heeft aangegeven tevreden te zijn met het antwoord van het OTmi en met de stappen 10 

die het OTmi zal nemen om het onderwijsniveau omhoog te krijgen.  11 

- Tevens was er een anonieme klacht binnen gekomen bij de SR over het overschrijden 12 

van de nakijktermijn. Prof. dr. Monique Jaspers heeft in de vergadering laten weten dat 13 

het OTmi niet van mening is dat de nakijktermijn verlengd zou moeten worden. Het 14 

OTmi ziet het belang ervan in dat coördinatoren zich houden aan de gestelde 15 

nakijktermijn. Het belang zal zowel schriftelijk, als mondeling in het volgende 16 

coördinatorenoverleg kenbaar worden gemaakt aan de coördinatoren.  De SR zal dit 17 

doorgeven aan de student die de anonieme klacht heeft gestuurd.  18 

Door de SR is nog gevraagd wat er gebeurt op het moment dat een coördinator de 19 

nakijktermijn overschrijdt. Hierop heeft het OTmi gereageerd dat de signalering 20 

gebeurt middels de toetsverslagen. Een toetsverslag is een document waarin de 21 

coördinator o.a. aangeeft of het vierogenprincipe is toegepast, of de 22 

toetskwaliteitscommissie zich heeft gebogen over het tentamen, wat het 23 

slagingspercentage van het tentamen was en of de cijfers op tijd zijn gepubliceerd. 24 

Mocht dit laatste niet zijn gebeurd, dan wordt het OTmi hierop aangesproken door de 25 

examencommissie. Het OTmi zal vervolgens de coördinator aanspreken.  26 

Het OTmi heeft aangegeven dat er momenteel weinig ondersteuning is voor het 27 

opleidingsteam. Op dit moment is er daarom vertraging bij het doorsturen van de mails van de 28 

SR aan het OTmi. De SR zal daarom in het vervolg zijn mails doorsturen aan alle OTmi-leden.  29 

6. CDW en software voor MI  

De SR heeft contact met de FNWI over het aanbieden van gratis software. De SR is de 30 

mogelijkheid aan het exploreren om de software die op dit moment gratis wordt aangeboden 31 

aan studenten op de FNWI ook aan te bieden aan studenten Medische Informatiekunde, 32 

aangezien het om UvA licenties van de software gaat.   33 

Het OTmi heeft aangegeven graag op de hoogte te blijven.  34 

7. Accreditatie  

Jade heeft aan het OTmi gevraagd welke wijzigingen gemaakt zijn in de zelfreflectie, zodat 35 

dit door de SR nogmaals doorgenomen kan worden. Hierop is gereageerd dat met name het 36 

voorwoord en het laatste hoofdstuk van belang zijn. Het cijfermateriaal is tevens gewijzigd, bij 37 

interesse kan dit ook nog doorgenomen worden.  38 
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De SR zal de kritische zelfreflectie en de sterkte- zwakteanalyse doornemen in de PV van 1 

14 maart. Daarvoor zal er nog een afspraak gemaakt worden met de assessoren. Jade zal de 2 

assessoren hierover mailen.  3 

Tom Broens heeft opgemerkt dat als de SR opmerkingen heeft, hij ook met een oplossing 4 

moet komen, zodat het OTmi concreet heeft wat er gewijzigd zou moeten worden.  5 

 6 

Er zal een proefvisitatie komen. Deze proefvisitatie verloopt op dezelfde manier als de 7 

officiële visitatie. Het zal gelden als een generale repetitie. In de proefvisitatie zal ook een 8 

studentlid plaatsnemen. Zij zal contact opnemen met Vincent.  9 

8. WVTTK 

Er is niets verder ten tafel gekomen.  10 

9. Mededelingen & rondvraag 

- Vanuit het OTmi komt het geluid dat er weinig ondersteuning is vanuit het AMC. SR-lid 11 

Jade heeft gevraagd of de SR hierin wat zou kunnen betekenen. Prof. dr. Monique 12 

Jaspers heeft laten weten dat de SR bij de IOO directie zou kunnen laten weten dat hij 13 

heeft gehoord dat de kleine opleidingen binnen het AMC aandacht behoeven. De SR 14 

heeft toegezegd dit aan te geven.  15 

- SR-lid Lydia heeft aangegeven dat de SR het rapport internationalisering heeft 16 

binnengekregen van de opleiding Geneeskunde. De SR vraagt zich af of er ook een 17 

rapport zou moeten komen voor de opleiding Medische Informatiekunde. Prof. dr. 18 

Monique Jaspers heeft laten weten dat zij geluiden hoort van studenten dat er 19 

behoefte is aan meer internationalisering, maar dat zij liever een actieplan opgesteld 20 

ziet dan een rapport. De SR zal bespreken of er wat opgepakt kan worden.  21 

10. Sluiting  

De vergadering is om 16:16u gesloten door Jason.   22 

 23 

Actielijst: 

OTmi  

- Prof. dr. Monique Jaspers stuurt nog een wijziging op de notulen van de vorige 24 

vergadering indien zij dit van toepassing acht.  25 

- Het belang van het nakomen van de nakijktermijn zal zowel schriftelijk als mondeling 26 

in het volgende coördinatorenoverleg kenbaar worden gemaakt aan de coördinatoren 27 

SR 

- Stuurt de elektronische versie van de Sinterklaasenquête door  

- Geeft aan student met anonieme klacht door hoe het OTmi het punt op zal pakken 

- Mailt assessoren voor het maken van een afspraak om de kritische zelfreflectie en de 28 

sterkte- zwakteanalyse nog eens door te nemen 29 

- Geeft bij IOO directie aan te hebben gehoord dat de kleine opleidingen binnen het AMC 30 

meer aandacht behoeven wat betreft ondersteuning.  31 

- Gaat kijken hoe internationalisering bij MI opgepakt kan worden 32 


