
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC - OTMI, 22-06-2022

Aanwezig OTMI Prof. Dr. M. (Monique) Jaspers , Dr. F. (Floris) Wiesman, Dr. E.  (Erik) Joukes, A. K.
(Anna-Karina) Rajkovic-Nacinovic

Aanwezig SR Aniek Spil, George In der Maur (voorzitter)

Afwezig OTMI M. (Melissa) van den Berge

Afwezig SR Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten,  Dita Bolluyt, Roos van Rhijn,
Dafne Umans, Jarno de Haas,

Gast

Notulist Fabiënne Meurs

Agenda
1. Opening Om 14:00 uur

2. 1  min Doorlopen actielijst

3. 2 min Vaststellen notulen

4. 2 min Mededelingen

5. 1 min Vaststellen agenda

6. 5 min Uitkomsten SR enquête

7. 5 min Vraag over Mastermarkt in de enquête

8. 5 min Internationalisering

Doel: Ervoor zorgen dat de studenten de voorlichting over internationalisering op tijd krijgen.

9. 1 min WVTTK

10. 1 min Rondvraag

11. 1  min Nieuwe agendapunten

12. 1 min Nieuwe actielijst

13. Einde vergadering
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1. Opening
George opent de vergadering om 14:00.

2. Doorlopen actielijst

Wie Wat Gedaan?

SR De SR gaat inventariseren bij
studenten wat zij ervan vinden
om buiten kantoortijden les te
krijgen in CZ-3

Ja

OTmi Het OTmi gaat vragen aan
Floris om de SR schriftelijk te
informeren over CDW/CSW.

Nee, mondeling toegelicht:
UvA heeft een platform, ICTO
heeft eind deze maand zicht op
een projectleider die het
verder in gang kan zetten.

3. Vaststellen notulen
De notulen van 23-03-2022 zijn vastgesteld.

4. Mededelingen
- Het OTmi gaat elk jaar een kerstborrel en einde-academisch-jaar-feest organiseren
- De wijzigingen betreffende de pre master in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zijn

een jaar uitgesteld en worden wat minder groot dan van tevoren bedacht. Er is een vak
bijgekomen en er wordt iets geschoven met EC’s. Hier komt nog een mail over.

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Uitkomsten SR enquête

Voor het overdrachtsdossier is het belangrijk om op te nemen dat in kader van Algemene

verordening gegevensbescherming (AVG) uitgekeken wordt met mailadressen al dan niet per

ongeluk bij het versturen van de enquête. Bekendheid met de CSW was heel slecht gescoord.

Studenten weten niet dat het uit de lucht is. Het was heel beperkt nodig en nogal onhandig.

E-health lab is voor de studenten niet erg bekend en onduidelijk. We hebben een leerlijn (UX

design) in de bachelor die hieraan gekoppeld is, maar het is niet als E-health lab-onderwijs

gedefinieerd en er meer subtiel ingeweven. Apparatuur aanschaffen gaat deze zomer
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gebeuren. Dit wordt waarschijnlijk mobiel, zodat evaluaties overal gedaan kunnen worden.

Deze zouden studenten projecten ondersteunen. Er is een Principal Educator die het

initiatief verder gaat trekken. Zij gaat ook de netwerken uitzetten onder zorg ICT partijen.

Als je bij het mastertraject afstudeert in dit onderwerp/gebied krijg je een extra supplement

op je diploma. Ten slotte is onze NSE is heel goed.

7. Vraag over Mastermarkt in de enquête

Er was een vraag in de enquête die het OTmi anders zou willen stellen. De vorige SR deelde

enquêtes van tevoren met het OTmi, zodat er eventueel nog bepaalde vragen toegevoegd

konden worden. Suggesties konden zo meegenomen worden, dit is belangrijk voor in het

overdrachtsdossier!

8. Internationalisering

Er is onduidelijkheid over het verloop van de voorlichting over internationalisering. De Sr

vindt internationalisering binnen de opleiding belangrijk. Studenten moeten op tijd

voorgelicht worden over de mogelijkheden voor studeren in het buitenland. Momenteel zijn

we bezig met het kijken naar de internationaliseringsmogelijkheden binnen geneeskunde en

we vroegen ons af hoe dit verder zit bij Medische Informatiekunde, want daar weten wij niet

zoveel vanaf. George heeft namelijk wat betreft internationalisering niet de normale

mogelijkheden meegekregen door COVID. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de voorlichting

voor internationalisering? (En dan daarover doorvragen n.a.v. de antwoorden die zij geven).

Algemene voorlichting wordt aan begin van academisch jaar 2 gegeven. In het 3e jaar zal er
meer specifieke voorlichting zijn. Dit is al ingepland in het academisch rooster voor volgend
jaar.
Dit moet de genoemde problemen weg nemen. Erik gaat voor het huidige jaar 2 zorgen dat
ook zij alsnog de juiste voorlichting op tijd krijgen.

9. WVTTK
Floris vraagt wat nu de status is van de sollicitaties van de assessoren. De vacatures zijn
eruit, de SR is ermee bezig. Het OTmi zou het fijn vinden om informatie te krijgen over de
precieze status van de sollicitaties.

10. Rondvraag
Er kwam niks naar voren bij de rondvraag

11. Nieuwe agendapunten
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- Resultaten visitatie

12. Nieuwe actielijst
- SR: informatie aan het OTmi verschaffen over de precieze status van de sollicitaties van de

assessoren.
- SR: in het overdrachtsdossier meenemen dat enquêtes van tevoren naar het OTmi gestuurd

worden ivm eventuele suggesties van het OTmi
- OTmi: aan coördinatoren vragen welke licence software er gebruikt worden en of ze

problemen ervaren bij studenten met het krijgen van toegang?
- Erik gaat voor het huidige jaar 2 zorgen dat ook zij alsnog de juiste voorlichting op tijd

krijgen over internationalisering door te mailen naar studenten in vak 2.6

13. Einde vergadering
George sluit de vergadering om 14:26.
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