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Notulen vergadering SR-OTMI; 23 juni 2016 
Aanwezig OTMI 1 

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

Vincent Stangenberger 3 

Aanwezig SR 4 

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

Afwezig OTMI 6 

- 7 

Afwezig SR  8 

Jojanneke van Amesfoort, Remco Molenaar, Anna Visser, Gabriëla Zoutkamp, Sina 9 

Alaeikhanehnshir 10 

Gast 11 

Ilse Griffioen 12 

Notulist 13 

H.H. Westerink 14 

1. Opening 

De vergadering is om 16:05u geopend door Jim.  15 

 16 

Ilse Griffioen, lid van SR 2016/2017 heeft zich voorgesteld aan het OTmi.  17 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering  

De SR is vergeten de notulen aan het OTmi te sturen. De notulen zullen daarom per mail 18 

worden vastgesteld.  19 

3. Actielijst bespreken 

De actielijst is besproken.  20 

4. Vaststellen agenda 

De volgorde van de agenda is gewijzigd.   21 

5. OER formele ronde 

Raadsleden Jade en Jason hebben met Tom Broens en Floris Wiesman gesproken over de 22 

OER en inmiddels is ook de brief die de SR heeft opgesteld met Tom Broens voorbesproken. 23 

Afgesproken is dat coördinatoren antwoordmodellen niet online hoeven te zetten, dat 24 

coördinatoren alle tentamens moeten nabespreken, coördinatoren altijd oefententamens online 25 

moeten zetten en dat er gestreefd zal worden naar een geüniformeerde 26 

bonuspunttoetsregeling.  27 

 28 
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Informeel is er besproken dat er een 3e oefententamen zal komen voor module 1.3 en dat 1 

studenten na de nabespreking nog gelegenheid krijgen om bezwaar aan te tekenen tegen een 2 

vraag.  3 

6. Studentplekken in gremia 

Er zijn te weinig sollicitanten voor zowel de masterassessor functie als de EC- en OC-4 

studentleden.  5 

 6 

Het OTmi zal een lijst opvragen van de doorstroomstudenten om te kijken of er potentie in 7 

deze studenten zit. Daarnaast zullen ook de zij-instromers worden aangesproken. 8 

Masterassessor Vincent Stangenberger is officieel nog tot 15 september in dienst.  9 

 10 

SR-raadslid Lydia heeft voorgesteld om in de toekomst bachelorassessoren te werven in 11 

september en masterassessoren in januari. Prof. dr. Monique Jaspers heeft aangegeven dit een 12 

goed plan te vinden.  13 

 14 

Yvonne Lunes heeft voorgesteld dat assessoren standaard voor de derdejaars studenten 15 

een praatje zullen houden om hen te enthousiasmeren voor de assessorfunctie.  16 

7. Uitleg A3 

Prof. dr. Monique Jaspers zal de digitale versie nog aan de SR sturen. De SR zal hier dan nog 17 

een keer naar kijken.  18 

 19 

Het OTmi heeft aangegeven met de volgende punten bezig te gaan:  20 

 Instroom in de bachelor verhogen door ook minoren en majoren aan te bieden voor 21 

studenten van andere opleidingen.  22 

 Het honoursprogramma koppelen aan het topstageprogramma  23 

 Er zal extra geld besteed worden aan het studentexchangeprogramma 24 

 Gaan een agreement aan met universiteiten in Amerika om bachelorstudenten te 25 

ontvangen 26 

 Curriculumherziening  27 

 Systeem om het curriculum te visualiseren  28 

De SR heeft gevraagd wat SOPS zijn. Hierop is gereageerd dat handelingen vastgelegd 29 

zullen worden over hoe bijv. een nieuwe coördinator aangesteld moet worden. Het 30 

vastleggen van dergelijke zaken is nodig om alle gremia duidelijk te krijgen en de 31 

processen die daartussen verlopen. 32 

 33 

De SR heeft gevraagd waar het OTmi zijn ontwikkelbudget voor wil gebruiken. Hierop is 34 

gereageerd dat een deel ingezet zal worden voor vernieuwingen in modulen en dat een 35 

ander deel van het budget gebruikt zal worden om een fonds in te stellen waar 36 

coördinatoren, docenten en mogelijk ook studenten geld uit op kunne vragen voor 37 

projecten en innovaties.  38 

 39 
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Studentenraadslid Jade heeft gevraagd of het OTmi plannen heeft om studenten ook 1 

vakken te laten volgen bij andere faculteiten. Prof. dr. Monique Jaspers heeft hierop 2 

gereageerd dat het OTmi in overweging is om vrije keuzevakken te implementeren. Hier 3 

moet echter een curriculumherziening voor komen, maar de mogelijkheden zullen komend 4 

jaar worden besproken.  5 

8. Einde vergadering   

De vergadering is om 16:35u gesloten.  6 

 7 

 8 

Actielijst 9 

- OTmi 10 

o Stuurt digitaal de A3 aan de SR  11 

o Vraagt de lijst van zijinstromers en de 3e jaars bachelors die de master gaan 12 

volgen aan 13 

o Benadert studenten voor posities in gremia  14 

- SR 15 

o Stuurt notulen naar het OTmi  16 


