
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC - OTMI, 27-01-2021

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, Tycho De Greve, Parsa Alibakshi, Onno
Smeulders, Wouter Meijer, Eline Alofs

Afwezig OTMI

Afwezig SR Sophie Noordzij, Evrim Hotamis

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 CDW/CSW

7. 5 min Masterclasses Master MI

8. 5 min BSA huidig cohort

9. 5 min Voortgang MI-X

10. 1 min WVTTK

11. 5 min Rondvraag

12. 2 min Nieuwe agendapunten

13. 2 min Nieuwe actielijst

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

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

Informatiekunde (OTMI) versturen: gedaan.
- OTMI gaat bedenken wat de SR kan betekenen voor het Health Incubator project: Monique

vermeldt dat door Corona het e-Health Lab vertraging oploopt. Er kan nog niet gestart
worden met bouwen op locatie. Voor het e-Health Lab lopen er wel al pilots in de bachelor en
deze zullen ook volgen voor de master. Het plan is om het Health Incubator project te
koppelen aan het e-Health Lab. Monique stelt voor om rond de zomer te kijken wat de stand
van zaken omtrent COVID en de mogelijkheden om fysiek het academische jaar te starten is,
en afhankelijk daarvan gezamenlijk te kijken hoe het Health Incubator project en e-Health
Lab het best geadverteerd kunnen worden. Op dit moment zijn hier wegens de pandemie
geen uitspraken over te doen. De SR heeft hier begrip voor en staat achter het voorstel.

3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 21-10-2020 zijn vastgesteld.

4. Mededelingen
De commissie MI is door het master boekje gegaan en heeft de laatste fouten eruit gehaald.

Ook is er een interview geweest met iemand die de master MI heeft gedaan. Het moet nu

alleen nog aangepast worden in inDesign, daarna zal het nieuwe boekje gedeeld worden op

de social media kanalen van de SR en zal het tevens naar het OTmi gemaild worden.

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Stand van zaken CDW/CSW
Wouter benoemt dat uit de resultaten van de SR enquête gebleken is dat de helft van de
bachelor MI studenten niet van het bestaan van CSW afweet. Tevens kan de helft ook minder
goed vanuit huis werken dan vanuit een AMC computer.  Naar aanleiding van de resultaten
heeft de SR de volgende vragen:

1) Zijn er programma’s die bachelorstudenten nodig hebben die ontbreken bij het CSW?
Ja, Floris antwoordt dat het CSW anderhalf jaar niet geupdate is. Het plan was dat
eind 2020/begin 2021 de geheel vernieuwde CDW zou worden gelanceerd.
Inmiddels is het nieuws dat er gewacht gaat worden tot het nieuwe CDW wordt
ingevoerd voor alle medewerkers van het Amsterdam UMC, welke Tulp Netwerk zal
gaan heten. Dit betekent dat er één jaar uitstel is, wat geen goed nieuws is.
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Het Tulp Netwerk zal uit twee onderdelen bestaan: het standaard gedeelte dat voor
heel Amsterdam UMC zichtbaar zal zijn en een apart gedeelte met programma's
specifiek voor MI studenten. Dit aparte onderdeel staat los van het Tulp Netwerk,
maar Floris heeft nog geen termijn gehoord wanneer het klaar zou zijn. Als oplossing
heeft het OTmi gevraagd of de studenten toegang kunnen krijgen tot de huidige CDW.
Ze willen dit echter niet alleen voor de MI studenten mogelijk maken, maar ook voor
de geneeskundestudenten, waardoor het toegang verkrijgen weer ingewikkeld wordt
en het al met al niet opschiet. Graag ziet het OTmi dat er voorrang aan MI studenten
wordt gegeven en haast wordt gezet, maar dit zien ze vooralsnog niet terug. Floris
vindt dit verontrustend en vreest dat het ook methode is om tijd te rekken totdat het
Tulp Netwerk wordt gelanceerd.

De SR deelt deze zorgen en zal het probleem aankaarten bij de Raad van
Bestuur.

2) Is het een idee om CSW te promoten op canvas?
Floris antwoordt dat de huidige CSW te ver achterloopt en oude software bevat,
waardoor het nauwelijks meer  voor de MI studenten relevant is. Het OTmi zal
daarom de huidige CSW niet meer promoten.

7. Masterclasses master MI
Monique vertelt dat uit de enquête naar voren kwam dat masterstudenten zich onvoldoende
voorbereid op de arbeidsmarkt voelen. Hierom was een traject opgezet hoe je het best kan
oriënteren op de arbeidsmarkt, maar dit heeft niet het effect gehad dat ze hoopten. Daarom
worden er nu maandelijks masterclasses georganiseerd die lopen tot en met de zomer,
waarin alumni hun voorbereidingen en ervaringen in het bedrijfsleven delen. Afgelopen
donderdag was de eerste masterclass waarbij er 32 deelnemers aanwezig waren. Monique is
benieuwd naar Pien’s ervaring.

Pien antwoordt dat ze het heel leuk vond en het qua tijd (anderhalf uur) goed te
doen was, wellicht zou een uur ook voldoende zijn. Het was interessant dat er twee mensen
aan het woord waren, hierdoor kwamen er twee verschillende onderwerpen aan bod en
bleef het dynamisch. Ze raadt deze structuur ook voor de toekomstige masterclasses aan. Het
is ook positief door de achterban ontvangen; het is een goede, leuke manier om kennis te
maken met baanmogelijkheden voor na de master.

Monique vraagt zich af of het verstandiger is de masterclasses alleen aan
tweedejaars masterstudenten aan te bieden gezien zij binnenkort op de arbeidsmarkt zullen
treden, of moeten eerstejaars masterstudenten ook meegenomen worden?

Pien vindt dat beide jaarlagen betrokken moet worden, gezien eerstejaars studenten
zich ook bezig houden met de oriëntatie. Tevens was de helft van de deelnemers bij de
masterclass eerstejaars masterstudent, wat de animo aantoont.
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8. BSA huidige cohort
Tom vertelt dat de BSA norm vanuit de UvA verlaagd is van 48 naar 42 EC. De bestaande
bepalingen van de OER blijven hierbij bestaan, het heeft geen zodanige impact dat er een
addendum bij de OER nodig is. Het tweedejaars cohort moet wel aan de reguliere BSA
voldoen. Dit is breed naar de studenten gecommuniceerd. De studieadviseurs zijn ook op de
hoogte en ondernemen actie bij de studenten (het gaat om enkelingen) die met hen in
contact zijn.

9. Voortgang MI-X
Tom benoemt dat alles volgens schema loopt. Het derde blok (de vakken 1.3 en 2.3) is nu
bezig. De SR is bij alle evaluaties aanwezig geweest. Hij geeft een update van de
vakevaluaties:

- De vakken 1.1 en 1.2 zijn allebei goed en beter dan vorig jaar geëvalueerd.
- 2.1 is ook goed geëvalueerd.
- 2.2 is minder geëvalueerd dan gehoopt,  maar uit de evaluatie is naar voren gekomen

dat het vak qua organisatie en logistiek moeilijk is. Dit was ingewikkeld om in één
keer goed te doen. Studenten hebben aangegeven dat ze veel geleerd hebben en het
vak leuk was. Voor de structuur en organisatie hebben ze concrete
aanknopingspunten voor volgend jaar om de stijgende lijn te kunnen voortzetten.

- 1.3 heeft al een keer eerder gedraaid, hier worden geen gekke uitkomsten verwacht.
- 2.3 draait voor het eerst en gaat tot nu toe goed.

Qua nieuwe vakken moet de vierde afsluitende workshop nog komen. Verder hebben ze zich
bezig gehouden met de voorbereidingen voor 3.2: de criteria voor de keuzevakken zijn
opgesteld en er is een voorlichting voor de tweedejaars studenten geweest. Hetzelfde geldt
voor 3.4: voor de bachelorstage hebben ze gekeken naar de toelatingseisen.

Ten slotte zijn ze druk bezig met de evaluaties: de jaar 1 evaluatie is geweest, nu zijn ze bezig
met jaar 2. Ze kijken welke elementen uit de evaluatie van jaar 1 herhaald moeten worden en
jaar 2 zal uitgebreid geëvalueerd worden. Het idee is om alles een keer volledig te evalueren
en vervolgens zullen kernaspecten in de volgende jaren geherevalueerd worden om de
vooruitgang te monitoren.

Vanuit Monique worden complimenten aan de curriculum commissie - waar Tom deel van
uitmaakt - gedaan, waardoor zaken goed, snel en effectief werken.

Sarah vraagt of Corona invloed heeft op het keuzeonderwijs en de stages. Tom antwoordt dat
bij het keuzeonderwijs studenten vakken bij andere faculteiten of universiteiten zullen
volgen, over de inrichting hiervan hebben zij geen invloed op. De stage bevat terugkomdagen
en deze zullen afhankelijk van de COVID pandemie wel of niet digitaal zijn. Monique
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benoemt dat de digitale terugkomdagen tot zover ontzettend goed gaan, waarbij de
interactie tussen studenten gelijk is aan zoals bij de fysieke terugkomdagen. Studenten die
een internationale stage willen volgen, worden geholpen met de voorbereidingen, maar of
het doorgang kan vinden is afhankelijk van de COVID pandemie.

10. WVTTK
Pien vraagt of er punten bij de OER zijn die extra aandacht behoeven of waar de SR rekening
mee moet houden. Floris antwoordt dat voor de master vrijwel niks zal veranderen. Tom
antwoordt dat bij deel A van de harmonisatie slag geen wijzigingen zullen zijn. Bij deel B is
er een discussie met de Opleidingscommissie en Examencommissie geweest over een zin
betreffende afgestudeerden; deze wordt aangepast tot typische afgestudeerden. De
eindtermen zullen qua niveau iets omhoog gaan. Ook willen ze vakken waarbij een stage
geldt als deeltoets uitsluiten van de herkansingsmogelijkheid. Ook willen ze vanaf 1.3 de
excellentie uitbreiden.

11. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

12. Nieuwe agendapunten
Rond de zomer: Health Incubator/e-Health Lab.

13. Nieuwe actielijst
SR: aankaarten toegang MI studenten tot CDW bij Raad van Bestuur.

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