
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad AMC - OTMI,
21-04-2021

Aanwezig OTMI Prof. Dr. M. (Monique) Jaspers , Dr. F. (Floris) Wiesman, Dr. ir. T. (Tom) Broens, A. K.
(Anna-Karina) Rajkovic-Nacinovic, M.I. (Michelle) Reijns, E.A.D. (Eva) Koenders

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

Afwezig OTMI

Afwezig SR Tycho De Greve

Gast

Notulist Özgü Varan

Agenda
1. Opening Om 14.00 uur

2. Doorlopen actielijst

3. Vaststellen notulen

4. Mededelingen

5. Vaststellen agenda

6. MI-X StaVaZa

7. CSW/CDW

8. Toetsbeleid MI

9. Fysiek/hybride/online onderwijs scenario’s 2021-2022

10. SR enquête

11. AI/Sustainable Healthcare Systems tracks master StaVaZa

12. Elective tracks stavaza

13. Masterclasses beroepsveld

14. Heraccreditatie NVAO

15. WVTTK

16. Rondvraag

17. Nieuwe agendapunten

18. Nieuwe actielijst

19. Einde vergadering
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 14:00.

1. Doorlopen actielijst
SR: aankaarten toegang MI studenten tot CDW bij Raad van Bestuur → gedaan.

2. Vaststellen notulen
De notulen van 27-01-2020 zijn vastgesteld.

3. Mededelingen
Geen.

4. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

5. MI-X StaVaZa
Tom vertelt dat de vakken goed lopen: 1.5, 2.5 en de bachelorstage (in de oude variant)
lopen weer. Er zijn ook evaluaties geweest, waar Parsa en Wouter aanwezig bij waren. Ze
hebben teruggekregen dat de vakken inhoudelijk  gewaardeerd worden en dat de
verbeterpunten in de inrichting van Canvas, logistiek en communicatie liggen. Hiervoor
hebben ze actie ondernomen met CEBE om te kijken naar de consistentie van de canvas
inrichting en het gebruik van de tools. Binnenkort geeft het CEBE hier advies over.

Verder zijn ze bezig met de OER: de deel A discussie van de bachelor is afgerond, deel
B staat op de planning. Ze liggen op schema.

Ten slotte was er met de gremia een evaluatie bijeenkomst waar Pien ook aanwezig
bij was. Hier is een update over de evaluatie momenten en feedback vanuit de gremia
gegeven. De verbeterpunten worden nu verwerkt. Nu zijn jaar 1 en 2 volledig geëvalueerd en
jaar 2 wordt volgend jaar nogmaals volledig geëvalueerd. Voor jaar 1 willen ze een ‘quick
scan’ maken; ze zijn nu aan het kijken welke onderdelen ze willen handhaven in de quick
scan voor een goede evaluatie. De intentie is om in de toekomst de quick scans door te
blijven zetten.

Voor de lange termijn is het plan om een curriculumcommissie op te richten. De huidige
curriculumcommissie van MI-X is op projectbasis en houdt volgend jaar op. Ze willen al het
goede meenemen naar de huidige organisatie, maar gezien het niet haalbaar is om dit
volledig door het OTMI op te pakken, willen ze een curriculumcommissie oprichten die voor
zowel de bachelor als de master deze taken gaan overnemen. Deze commissie zal zich
richten op de quick scan evaluatie, constructive alignment en de samenwerking met de OC
en EC rond het toetsbeleid. Alle elementen die te maken hebben met de kwaliteit van het
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curriculum zal belegd worden in deze commissie, welke zal bestaan uit een voorzitter, EC-lid,
OC-lid, student en iemand van het CEBE. Deze commissie zal een belangrijk adviesorgaan
voor het OTMI zijn die het curriculum in de gaten kan houden en verbeteringen kan
uitwerken. Er is een document in de maak, deze zal binnenkort met de SR gedeeld worden.
Het OTMI is benieuwd naar de reactie van de SR.

Monique vult aan dat de huidige curriculumcommissie loopt tot halverwege 2022. Ze gaan
formatie vrijmaken in het IOO om vanaf juni 2022 de nieuwe commissie te installeren. Ook
in het kader van kwaliteitsaccreditatie; ze willen de continuïteit graag waarborgen.
Anna-Karina zal Monique mailen voor de laatste versie van het document over de
curriculumcommissie, daarna zal deze gedeeld worden met de SR.

6. CSW/CDW
Floris vraagt wat uit het gesprek met de SR en Raad van Bestuur voortgekomen is. Pien
antwoordt dat Albert Kok contact met Floris zou opnemen om samen om tafel te zitten voor
een oplossing. Door de UvA-hack ligt CSW er momenteel uit. Ze zijn bezig deze weer live te
krijgen. Komende week heeft de SR weer een overleg, ze zullen de stand van zaken nogmaals
op de agenda zetten.

Floris vertelt dat als oplossing sommige jaren nu toegang hebben gekregen tot het CDW.
Deze toegang loopt tot september. De nieuwe CSW is echter op zijn vroegst eind 2021 klaar
en de toegang tot CDW wordt niet verlengd na september, waardoor studenten een aantal
maanden zonder overbrugging zitten. Daarbij wordt er voor het nieuwe CSW een hoog
bedrag gevraagd; de vraag is of er financieel voldoende budget voor is. Floris hoopt hier
binnenkort meer over te horen. Als hij meer informatie ontvangen heeft, zal hij dit delen met
de SR.

Monique vult aan dat het CSW/CDW cruciaal is om het hybride (= deels online, deels fysiek)
onderwijs te faciliteren. Pien neemt het mee naar het gesprek met de Raad van Bestuur en
zal de conclusie terugkoppelen met het OTmi. Floris hoopt dat als oplossing de toegang tot
CDW verlengd kan worden tot de komst van het nieuwe CSW.

7. Toetsbeleid MI
Tom vertelt dat ze een voorstel hebben gedaan richting de EC om het toetsbeleid aan te
scherpen. Ze willen een buddy-systeem implementeren op vakniveau, waarbij elke
coördinator een buddy-coördinator krijgt om het toetsbeleid mee te bespreken. Ook zijn ze
in overleg met de EC om de toetsuitlijning te bekijken. Dit lijkt de goede kant op te gaan, ze
zijn nu in de designfase, waarna de aanpassingen zullen volgen.
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Tom vertelt dat ze ook proberen de banden tussen de gremia strakker aan te halen door
vaker samen te vergaderen. Ze willen stimuleren om vaker met elkaar in gesprek te gaan, om
te werken aan het curriculum en feedback uit te wisselen ter verbertering van het kwaliteit
van onderwijs.

8. Fysiek/hybride/online onderwijs scenario's 2021-2022
Monique vertelt dat recent door de UvA een richtlijn is uitgevaardigd waarin online
onderwijs ook een vergoeding krijgt. E-learnings worden nu ook als onderwijsmoment
gezien. In de richtlijn wordt gezegd dat de verhouding fysiek/online onderwijs 5 op 1 moet
zijn; Monique heeft teruggekoppeld dat met blended learning de verhouding op een andere
manier wordt ingevuld. Bij MI-X wordt bijvoorbeeld meer online onderwijs gegeven, maar
worden studenten wel aangelijnd gehouden door quizzes, formatieve toetsen en feedback
momenten.

Vanaf september gaan ze bij de roostering waar gewenst/nodig zoveel mogelijk op locatie
lesgeven; afhankelijk van de dan geldende maatregelen zullen ze afschalen. Voor MI-X willen
ze op de maandag en vrijdag weer fysiek onderwijs gaan geven. Dit was qua invulling de
makkelijkste manier, gezien de roostering niet kan blijven wachten op de landelijke
richtlijnen. Floris vult aan dat ze bij de vakevaluaties ook aan studenten gevraagd hebben
wat ze willen behouden aan online onderwijs als straks de maatregelen verruimd worden;
hierdoor hebben ze ook een goed beeld van de wens van de studenten.

Tom vertelt als achtergrondinformatie dat hij bij een UvA en IOO werkgroep over
onderwijsruimtes van de toekomst zit. Ze zijn aan het nadenken over hoe ze online en fysiek
onderwijs kunnen combineren in de campus van de toekomst. Hier kijken ze naar
vraagstukken als zoom rooms, telefooncellen en het maken van een studielandschap waarbij
je ook informeel kunt leren. Voor de bachelor vindt Tom het belangrijk om een informele
studie setting te creëren, zodat er meer ongepland contact tussen docent en studenten is. Hij
wil kijken hoe studenten en docenten elkaar vaker kunnen tegenkomen, hoe ze vaker over
onderwijs of koetjes en kalfjes kunnen praten, om de onderlinge band te versterken en het
contact laagdrempeliger te maken. Docenten en studenten sparren nu niet omdat ze elkaar
niet tegenkomen. Dit informele studielandschap is visievorming voor de lange termijn.

9. SR enquête
Monique vertelt dat de pijnpunten worden meegenomen: CDW en de bekendheid onder
studenten wordt nu standaard in de voorlichting meegenomen.

Pien vult aan dat MI er goed uit is gekomen. Er is wel een lage respons van studenten: in de
bachelor 27 en in de master 8 studenten. De grootste pijnpunten waren inderdaad het CSW,
maar hier wordt al aan gewerkt. Daarbij bleek maar 1 op de 26 studenten bekend te zijn met
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de health incubator. Pien hoopt echter dat met de komst van het e-Health lab dit bekender
zal worden. Ten slotte waren 46% studenten ontevreden over de mastervoorlichting en 40%
was neutraal. Sarah vult aan de SR-enquête voor de start van de masterclasses is afgenomen,
waarschijnlijk is het beeld over de mastervoorlichting nu anders.

Monique gaat er ook van uit dat dit effect heeft: inmiddels zijn er 5 masterclasses geweest,
zijn er nog 2 te gaan, waarbij zowel bachelor- als masterstudenten aangesloten waren.
Michelle en Eva hebben naast de standaard voorlichting ook een extra mastervoorlichting
voor alle bachelorstudenten georganiseerd. Eva benoemt dat er weinig bachelorstudenten
aanwezig waren, ze vindt het gek dat er een lage opkomst is als uit de enquête blijkt dat
studenten er wel behoefte aan hebben. Pien denkt dat door het lage respons het beeld ook
vertekend is. De pijnpunten uit de enquête worden opgepakt, er wordt voldoende aan
gedaan.

10. AI/Sustainable Health Care Systems tracks master StaVaZa
Floris vertelt dat de aanmeldperiode voor de AI & Health track gesloten is, er zijn 9
aanmeldingen. Hij had gehoopt op meer, er hadden maximaal 24 studenten zich kunnen
aanmelden. De aanmeldingen zijn voldoende om de track te starten. De studenten zullen in
juni beginnen met een vak op de VU, van september tot december zullen de vakken op de
UvA gegeven worden, daarna volgt nog een vak aan de VU. De vakken worden gegeven aan
zowel VU als UvA studenten. De voorbereidingen lopen allemaal.

Bij de elective track Sustainable E-Health Solutions  wordt komend jaar gestart met twee
vakken, e-health en duurzaamheid. In het tweede jaar komt een derde vak erbij, Health
Technology Assessment. Het deel van Usability dat in de master zit, wordt verhuisd naar de
bachelor. De aanmeldingen voor de track is pas in juni, dus er is nog geen zicht in het aantal
deelnemers.

11. Elective tracks StaVaZa
Bij agendapunt 10 al besproken.

12. Masterclasses beroepsveld
Niet besproken, wegens tijdsgebrek zal Pien aansluiten bij een volgende vergadering om dit
te bespreken.

13. Heraccreditatie NVAO
Niet besproken, wegens tijdsgebrek zal Pien aansluiten bij een volgende vergadering om dit
te bespreken.

14. WVTTK
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Er is verder niks ter tafel gekomen.

15. Rondvraag
Geen vragen.

16. Nieuwe agendapunten
Geen.

17. Nieuwe actielijst
- OTMI: Anna-Karina zal Monique mailen voor de laatste versie van het document over de

curriculumcommissie en deze delen met de SR.
- OTMI: Floris zal de laatste update betreffende CSW/CDW delen met de SR.
- SR: Pien zal de conclusie van het gesprek met de Raad van Bestuur terugkoppelen aan het

OTMI.
- SR: Pien zal aansluiten bij de volgende OTMI-vergadering om de resterende agendapunten

‘Masterclasses beroepsveld’ en ‘Heraccreditatie NVAO’ te bespreken.

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