
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC - OTMI, 20-10-2021

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 Aniek Spil (voorzitter), Tim van der Putten, Laura Overwijk Rodriguez, Roos van Rhijn

Afwezig OTMI

Afwezig SR

Gast

Notulist Anne Sturkenboom (o.b.v. opnames)

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 Afwezigheid studenten/docenten door onveilig gevoel (COVID)

7. 5 min Update plannen MI in de SR

8. 5 min StaVaZa E-Health lab

9. 1 min WVTTK

10. 5 min Rondvraag

11. 2 min Nieuwe agendapunten

12. 2 min Nieuwe actielijst

13. Einde vergadering Om 14:30 uur
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1. Opening
Aniek opent de vergadering om 14:00 uur.

2. Doorlopen actielijst

Wie Wat Gedaan?

OTMI Inplannen fysieke bijeenkomst
met nieuwe CoMI en OTMI.

Ja

OTMI Bespreken werving MI
studenten voor SR met PR en
marketingcommissie.

Ja

3. Vaststellen notulen
De notulen van 30-06-2021 zijn vastgesteld.

4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Afwezigheid studenten/docenten door onveilig gevoel (COVID)
Vanaf maandag 27 sept. vindt al het onderwijs weer fysiek plaats. Aangezien er op andere
UvA-faculteiten studenten en docenten zijn die, om wat voor reden dan ook, niet naar
locatie willen i.v.m. COVID-19, houdt de Studentenraad rekening met de mogelijkheid dat
dit ook op onze faculteit speelt.

Het OTmi geeft aan dat er geen studenten zijn geweest zich onveilig
hebben gevoeld m.b.t. COVID. Ook docenten hebben dit niet aangegeven. Dit was eerst wel
het geval voor de aanvang van de vaccinaties, maar nu niet meer. De lijnen tussen de junior
docenten en de studenten zijn zo kort dat dit snel bekend zou worden. Er zal wel via het
mentoraat gecommuniceerd worden hoe een student om kan gaan met het onveilige
gevoel m.b.t. COVID. Dit zal OTmi gaan doen.

7. Update plannen MI in de SR
Dit jaar zit er geen Medische Informatiekunde (MI) student in de Studentenraad. Hierdoor
bestaat de Commissie MI alleen uit Geneeskunde studenten. Desondanks wil de
Studentenraad hun best doen om de MI-studenten goed te vertegenwoordigen. Dit wil de
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Studentenraad onder andere doen door goed op de hoogte te blijven van lopende zaken en
zichtbaar te zijn bij de MI studenten.

Voor dit jaar zal de Studentenraad de zichtbaarheid gaan vergroten. Er zal een korte lijn
zijn met de jaarvertegenwoordiging van MI. Ook wil de Studentenraad de sociale media
voor MI gaan inzetten. Dit is besproken met MIKpunt en zij hadden hier goede
ideeën over. MIKpunt help de Studentenraad te attenderen op kleinere overleggen waar de
zij eerder niet betrokken bij is geweest. Tenslotte is laagdrempelig contact nodig en zal de
Studentenraad bij sommige MIKpunt activiteiten aansluiten om zo direct met de
MI-studenten over het onderwijs te praten.

Er bestaat ook een LinkedIn-pagina voor alumni en MI-studenten, dit is echter niet
bekend onder studenten. OTmi zal gaan kijken naar de mogelijkheden om deze pagina
beschikbaar te maken voor MIKpunt, de huidige studenten en de Studentenraad.

8. StaVaZa E-Health lab
Enkele jaren geleden is het E-health lab gestart. Dit is een hypermoderne fysieke ruimte
waar zowel medische informatiekunde- (MI-) als geneeskundestudenten samen kunnen
werken aan innovatieve ideeën in de zorg. De Studentenraad heeft in haarjaarplan
opgenomen dat het van belang is om meer aandacht te vragenvoor dit initiatief zodat het
project goed van de grond komt. Op dit moment is het de SR niet duidelijk of de fysieke
ruimte er nu al is en wat er al aan promotie gedaan is. Daarom hoort de SR graag de stand
van zaken betreft het E-health lab.

Er is een afspraak met een tweede leverancier gepland, zodra deze heeft plaatsgevonden
zullen er knopen doorgehakt worden en zal het project gestart worden. De studenten
volgen nu al de lessen die in de toekomstige E-health lab plaats zullen vinden, maar dan
via hun eigen software. Wanneer het E-health lab in gebruik is, zal dit hier uitgevoerd
kunnen worden. De promotie betreffende het E-health lab zal lopen vanuit de tracks in de
bachelor en de master. Er wordt van de SR op dit moment geen hulp verwacht.

9. WVTTK
Het OTmi vraagt om de speerpunten van de SR voor het aankomende jaar. Een groot
onderdeel is het evalueren van het curriculum MI-X, verder zal er gefocust worden op de
communicatie tussen de opleiding MI en Geneeskunde. Ook zal de participatie van
MI-studenten voor toekomstige raden aan het licht worden gebracht. Het E-health lab
en CSW/CDW staan op de agenda.

10. Mededelingen en rondvraag
Er zijn geen mededelingen genoemd of rondvragen gesteld.
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11. Actielijst

Wie Wat Gedaan?

OTMI Via het mentoraat
communiceren naar wie de
student moet stappen met een
onveilig gevoel m.b.t. COVID.

OTMI Gaat kijken naar de
mogelijkheden om de
LinkedIn-pagina beschikbaar
te maken voor MIKpunt, de
huidige studenten en de SR.

12. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten besproken.

13. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 14:30 uur.
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