
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC - OTMI, 21-10-2020

Aanwezig OTMI Prof. Dr. M. (Monique) Jaspers , Dr. F. (Floris) Wiesman, Dr. ir. T. (Tom) Broens, A. K.
(Anna-Karina) Rajkovic-Nacinovic, M. (Melissa) van den Berge

Aanwezig SR Sarah Lutterman, Sonja Yona, Pien van Putten, Tycho De Greve, Parsa Alibakshi, Onno
Smeulders, Wouter Meijer, Evrim Hotamis, Sophie Noordzij

Afwezig OTMI

Afwezig SR Eline Alofs

Gast

Notulist Özgü Varan

Agenda
1. Opening Om 14:00 uur

2. 2 min Doorlopen actielijst

3. 2 min Vaststellen notulen

4. 5 min Mededelingen

5. 1 min Vaststellen agenda

6. 5 min Stand van zaken MI-X ontwerpsessies jaar 3

7. 5 min Stand van zaken Health Incubator

8. 5 min Stand van zaken Centrale Studenten Werkplek (CSW)

9. 1 min WVTTK

10. 5 min Rondvraag

11. 2 min Nieuwe agendapunten

12. 2 min Nieuwe actielijst

13. Einde vergadering
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 14:00. Er wordt een voorstelrondje gedaan.

2. Doorlopen actielijst
- De Studentenraad (SR) gaat de notulen van 28-05-2020 naar het Opleidingsteam Medische

Informatiekunde (OTMI) versturen: niet gedaan.
- Floris gaat een bericht op Canvas zetten over het flexbureau van het AMC: gedaan.

3. Vaststellen notulen
De notulen van 27-08-2020 zijn vastgesteld.

4. Mededelingen
- Monique deelt mee dat het OTMI zich vanwege de COVID pandemie zorgen maakt over de

instroom studenten voor het komende academische jaar. Samen met de Universiteit van
Amsterdam (UvA) zijn ze gestart met PR en marketing campagne, eventueel wordt er nog
een externe partij bij betrokken.

- Uit de evaluatie onder de masterstudenten is gebleken dat studenten zich onvoldoende
voorbereid voelen op de arbeidsmarkt. Melissa heeft een enquête onder de masterstudenten
uitgevaardigd waarvan het OTMI respons heeft ontvangen. Er zullen maandelijks
masterclasses gegeven worden door alumni werkzaam bij zorg-ICT-bedrijven, waarin zij o.a.
zullen vertellen hoe zij zich georiënteerd hebben, welke functie ze vervullen en waar het
bedrijf zich op richt. Deze serie willen ze aan het eind van het academische jaar afsluiten met
workshops van het UvA-career-center zoals bijvoorbeeld arbeidsmarktoriëntatie en het
schrijven van een sollicitatiebrief.

- Sarah deelt mee dat de SR bezig is om de master Medical Informatics meer te belichten in het
masterboekje. Pien heeft suggesties van Monique gekregen voor potentiële kandidaten voor
het interview, zij gaat hiermee aan de slag.

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Stand van zaken MI-X ontwerpsessies jaar 3
De Commissie Informatiekunde is vanuit de SR bij de ontwerpsessie van 29 september

aanwezig geweest om te kijken hoe het in zijn werk gaat en wat er speelt. De SR is van plan

om met minimaal twee commissieleden bij elke ontwerpsessie aan te sluiten om op de

hoogte van de ontwikkelingen te blijven. Pien vertelt dat het opgevallen is dat sommige

coördinatoren nog in het opstartproces zijn, terwijl anderen de eindtermen en leerdoelen
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geformuleerd hebben. Haar vraag aan het OTMI is hoe het nu met de vakken van het derde

jaar ervoor staat.

Tom antwoordt dat de vakken 3.2 en 3.4 andere type vakken zijn dan de reguliere vakken.

Het vak 3.2 betreft de keuzevakken; hij heeft het eerste voorstel voor de leerdoelen en

criteria ontvangen en deze zullen binnenkort met het OTMI besproken worden. De

studenten zullen in januari hier voorlichting over krijgen.

Het vak 3.4  betreft de bachelorstage; de nieuwe leerdoelen hiervan zijn al ontwikkeld. Deze

moeten alleen nog gefinetuned worden.

Het vak 3.1 is een regulier vak en is een voortgebouwd op de huidige 3.1. De leerdoelen en

het vakontwerp staan hierdoor al voor een groot deel. Het huidige 3.1 heeft als vak een van

de hoogste student waarderingen en vorige week hebben ze tijdens de vakevaluatie pointers

gekregen welke verwerkt zullen worden. Het nieuwe 3.1 loopt op schema.

Het vak 3.3 behoeft het minste aandacht. Er is met de coördinator gesproken over de insteek

van het vak waarbij ze de blended learning willen voortzetten. Dit vak is voortgebouwd op

het oude 3.3; ook hier is een basis aanwezig en weten ze waar ze op willen uitbreiden. Het

nieuwe vak loopt voor nu wat achter de feiten aan, maar de opzet is besproken en er is alle

vertrouwen dat dit goed gaat komen. Ook is een junior docent aangesloten om de

coördinator te ondersteunen.

Aankomende maandag is de derde ontwerpsessie.

7. Stand van zaken Health Incubator
Het Health Incubator project heeft een tijd stilgelegen door de COVID pandemie. Het OTMI

heeft voor dit project drie jaar budget ontvangen. In eerste instantie werkten studenten op

locatie bij het Amsterdam Health & Technolgy Institute (AHTI), maar wegens het

coronavirus uitbraak is dat dit jaar gestopt. Nu is als vervanging gestart met virtuele sessies.

Ze zijn ook bezig met het implementeren van een ‘E-health Lab’, waar ze het Health

Incubator project in willen verweven en welke toegankelijk zal zijn voor zowel geneeskunde-

als medische informatiekunde (MI) studenten. Vanwege de pandemie is het organisatorisch

een lastig jaar, maar de gedachtevorming en initiatieven liggen er nog wel.

Parsa vraagt hoe de MI studenten naar dit project kijken. Monique antwoordt dat sommige

studenten het als een aantekening op hun diploma zien en hier met volle vaart mee aan de

slag gaan. Ze denkt dat de integratie met het E-health Lab voor meer animo zal creëren; de

lijnen zullen geïntegreerd worden met de opleidingen en ook partijen van buiten worden
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betrokken. Het tijdspad voor de integratie duurt echter nog even. Het OTMI is met

verschillende instanties in gesprek om dit plan te realiseren, maar gecombineerd met de

vertraging door de COVID pandemie zal het nog minstens een jaar duren voordat het lab er

daadwerkelijk staat. In tussentijd lopen de virtuele sessies van de Health Incubator nog door.

Parsa vraagt ten slotte of de SR iets kan betekenen voor dit project; Monique gaat hierover

nadenken en zal er later op terugkomen. De SR is erg enthousiast over dit plan en zou het

graag meer onder de aandacht willen brengen.

8. Stand van zaken Centrale Studenten Werkplek (CSW)
De vorige SR heeft als toezegging gekregen dat het Centrale Digitale Werkplek (CDW) eind

dit kalenderjaar het CSW zal vervangen. Floris heeft echter gehoord dat er enige uitloop is.

Het project is in tweeën gesplitst:

1) Een algemene CDW welke toegankelijk is voor de gehele faculteit (geneeskunde-

en MI studenten). Dit is naar verwachting eind dit kalenderjaar online;

2) Een specifiek deel voor de MI studenten, welke bedoeld is voor

softwareontwikkeling. Dit zal begin 2020-2021 af zijn.

Wouter vraagt waarom MI studenten nu nog geen toegang hebben tot het CDW. Floris

antwoordt dat MI studenten geen gebruik van de de standaard CDW kunnen maken; wegens

de software moet een specifieke CDW worden gebouwd en deze is nog in ontwikkeling.

Destijds was voor CSW gekozen omdat de licenties voor het CDW redelijk duur zijn, maar

uiteindelijk blijkt dit plan financieel goedkoper te zijn. Over de precieze naamgeving is nog

niet besloten, maar zolang de nieuwe specifieke CDW er nog niet is, blijft het oude CSW nog

doordraaien.

Wouter heeft als laatste vraag of het huidige CSW goed genoeg functioneert om vanuit thuis

erop te kunnen werken. Floris antwoordt dat software die niet beschikbaar op het CSW is,

door studenten zelf op hun computer geïnstalleerd kunnen worden. Eerstejaars studenten

hebben tot nu geen nu geen problemen ervaren.

9. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

10. Rondvraag
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- Monique deelt mee dat het OTMI bezig is met het facultair meerjarenbeleid, de SR zal
uitgenodigd worden voor de sessie waarin dit beleid zal worden toegelicht.

11. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.

12. Nieuwe actielijst
- De SR gaat de notulen van 28-05-2020 naar het OTMI versturen.
- Het OTMI gaat bedenken wat de SR kan betekenen voor het Health Incubator project.

13. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 14:30.
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