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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Vaststellen agenda 

6. Update DB 

7. Update CSR  

8. Update commissies 

9. Punten PR update 

10. EC studentlid MI 

11. Gedragscode MI 

12. Brief webcolleges 

13. WVTTK 

14. Mededelingen 

15. Sluiting  

1. Opening 

De vergadering is om 18:32u door Onno geopend   1 

2. Post in/uit 

 3 december is er een mail binnengekomen van de Examencommissie over regels en 2 

richtlijnen. De 30 minuten die men bij een tentamen naar het toilet kan is weer 3 

uitgebreid naar 1 uur en de ID regel is aangescherpt. Vanaf nu dienen studenten zowel 4 

ID als collegekaart mee te nemen naar de tentamenzaal.  5 

 4 december is er een mail binnengekomen van de CSR over het ongevraagd advies 6 

betreffende de conceptbegroting van het CvB. Er is gereageerd dat de begroting 7 

transparanter moet zijn. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen ook in het 8 

ongevraagd advies opgenomen: herziening van het allocatiemodel, de duurzame 9 
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herbezinning bij Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid, duidelijkheid over 1 

investeringen in kwaliteit, en onderwijstarieven en strategische middelen  2 

 8 december is er een mail binnengekomen van de CSR met de definitieve begroting 3 

van de CvB 4 

 Onno, Anna en Daan hebben 7 december op hun persoonlijke mailadres de 5 

geheimhoudingsverklaring ontvangen.  6 

De nieuwe ID-regeling zal door de faculteit via Blackboard aan de studenten worden 7 

doorgegeven. Het is de taak van de examencommissie om de wijziging correct aan de studenten 8 

te communiceren.  9 

Gabriëla zal 15 december de nieuwe ID-regeling op Facebook plaatsen.  10 

3. Doorlopen actielijst 

Document over het evalueren van het beleidsplan ligt momenteel bij de RvA. Zodra er een 11 

mening gevormd is zal dit langskomen in een PV en vervolgens doorgegeven worden aan de 12 

nieuwe SR.  13 

 14 

De CSR mocht een advies uitbrengen over de conceptbegroting. De conceptbegroting zou 2 15 

december op de agenda komen. Echter de conceptbegroting werd later ontvangen waardoor er 16 

ook pas een week later advies uitgebracht kon worden. De CvB heeft er echter niet voor 17 

gekozen om het vaststellen van de begroting ook een week later te laten plaatsvinden, 18 

waardoor het ongevraagd advies drie dagen na het definitief vaststellen van de begroting pas 19 

verstuurd is.  20 

 21 

Er is met Prof. dr. Heineman gecommuniceerd over een etentje.  22 

 23 

Op de site is er een map aangemaakt voor de nieuwe notulen. Hester zal de notulen hierin 24 

plaatsen.  25 

 26 

4. Vaststellen notulen 

Punt 10 dient gecensureerd te worden.  27 

De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.  28 

5. Vaststellen agenda  

- 29 

6. Update DB 

- 30 

7. Update CSR 

De CSR heeft op sommige onderdelen van de mOER adviesrecht en op andere onderdelen 31 

instemmingsrecht, per artikel is dit verschild. De CSR heeft er voor gekozen om negatief te 32 

adviseren op de metadiscussie aangezien de meerderheid van de CSR tegen het bindend 33 

worden van de mOER is en ook de RvA van de CSR deze mening droeg.  34 
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8. Update commissies  

Commissie Medische Informatiekunde   1 

- De werkgroep Academische Vaardigheden is van start gegaan 2 

9. Punten PR update  

- 3 

10. EC studentlid MI 

Voor dit vergaderstuk is Olav Trauschke uitgenodigd. Verduidelijkt is dat Olav student-lid 4 

EC MI is, maar dat het participeren in de EC hem zeer lastig wordt gemaakt. Hij heeft nog geen 5 

enkele vergadering van de EC bijgewoond.   6 

 7 

[Olav Trauschke komt binnen]  8 

 9 

Allereerst heeft Olav uitgelegd dat hij nu 2,5 jaar geleden is aangesteld door de EC, samen met 10 

een student die voor 1,5 jaar was aangesteld. Op deze manier wilde de EC ieder nieuwe student-11 

lid een jaar overlap geven met het oude student-lid zodat men goed ingewerkt werd.  12 

Olav heeft in de tijd dat hij al EC student-lid is steeds geprobeerd contact te zoeken met de EC, 13 

maar hij is nooit uitgenodigd voor een vergadering en de secretaris van EC MI reageert 14 

nauwelijks op e-mails betreffende dit onderwerp. Bregje de Groot is de AS van de EC. Leden van 15 

de EC geven aan dat zij enkel vergaderingen plannen over individuele gevallen waarbij een 16 

student-lid niet aanwezig behoeft te zijn. De beleidsvergaderingen worden volgens de leden van 17 

de EC door onderwijssupport gepland. Als dit zo is zou onderwijssupport de naam van Olav 18 

moeten hebben om hem uit te nodigen, maar dit gebeurt niet. Ook de collega van Olav zou 19 

inmiddels opgevolgd moeten zijn, maar ook dit is eveneens niet gebeurd.  20 

 21 

De EC studentadviseur heeft op dit moment geen taken.  22 

De functie van EC studentadviseur zou het bijwonen van beleidsvergaderingen moeten zijn, 23 

zodat de studentadviseur op het verzoek van de EC advies kan geven vanuit het 24 

studentenperspectief. Volgens de OER worden er minimaal twee beleidsvergaderingen per jaar 25 

gepland.  26 

Toen Olav erachter kwam dat vergadering door onderwijssupport worden gepland was hij al in 27 

overleg met Vincent. Vincent zou hier achteraan gaan. Dit is naar de PV gestuurd.   28 

 29 

De EC heeft de SR voorgesteld om geen opvolger te selecteren voor de EC functie van student-30 

lid omdat er te weinig werkzaamheden zijn voor twee adviseurs. De SR kan hier geen mening 31 

over vormen omdat EC studentleden tot op heden geen functie hebben uitgevoerd en er dus 32 

geen duidelijkheid is over de werkbelasting. De EC studentleden dienen eerst aanwezig te zijn 33 

bij vergadering alvorens er een uitspraak gedaan kan worden over hoe het functioneert en 34 

hoeveel studentleden hiervoor nodig zijn.  35 

 36 

Prof. dr. Ravesloot is de voorzitter van de EC. Vincent, Onno en Olav zullen een afspraak plannen 37 

met Prof. dr. Ravesloot en zullen om verduidelijking vragen. Hierin zullen de volgende punten 38 

worden meegenomen: 39 



 

Pagina 4 ~ 6 

Notulen plenaire vergadering, 8 december 2014 

- Zijn er überhaupt beleidsvergaderingen geweest? 1 

o Zo nee, waarom voldoet de EC niet aan de in de mOER vastgestelde 2 

afspraken? 3 

o Zo ja, waarom is het EC student-lid nooit aanwezig geweest? 4 

Op basis van het gesprek met Prof. dr. Ravesloot zal er verder beleid worden afgesproken.  5 

De SR zal voorafgaande aan de vergadering met Prof. dr. Ravesloot contact opnemen met 6 

studentleden van de EC Geneeskunde.  7 

 8 

 [Olav Trauschke verlaat de vergadering] 9 

11. Gedragscode MI  

In het periodiek overleg van OWI-MI met de SR van 2 oktober jl. is besproken dat OWI-MI 10 

voor Medische Informatiekunde opnieuw een gedragscode wil opnemen in de studiegids. 11 

Aanleiding hiervoor was de discussie tijdens Coördinatorenoverleg Medische Informatiekunde 12 

over de aan- en afwezigheid van studenten tijdens verplicht onderwijs en het gebruik van 13 

mobiele telefoons en laptoppen door studenten tijdens het onderwijs. Een eenduidig beleid 14 

hieromtrent was gewenst.  15 

De gedragscode is in dit vergaderstuk besproken.  16 

 17 

De SR heeft besloten in principe niet negatief te staan tegenover een gedragscode. 18 

Vervolgens zijn de verschillende punten van de gedragscode besproken.  19 

 20 

Mening gevormd betreffende ‘gedragscode van toepassing op alle onderwijssituaties 21 

tijdens de studie Medische Informatiekunde aan het AMC-UvA’:  22 

 Punt 1  23 

De SR is akkoord met dit punt. Wel zou net als bij punt 2 de aanvulling gedaan kunnen 24 

worden dat het gebruik van een mobiele telefoon niet is toegestaan, tenzij het voor 25 

onderwijsdoeleinden wordt gebruikt 26 

 Punt 2 27 

Er zijn geen klinische colleges bij Medische Informatiekunde dus dit punt dient 28 

geschrapt te worden.  29 

 Punt 3 t/m 7  30 

De SR is akkoord met deze punten 31 

Mening gevormd betreffende ‘gedragscode van toepassing op het klinisch onderwijs en alle 32 

onderwijspraktijksituaties tijdens de studie Medische Informatiekunde aan het AMC-UvA’:  33 

 Punt 1 34 

Punt 1 kan worden geschrapt aangezien Medische Informatiekunde geen klinische 35 

colleges heeft  36 

 Punt 2 37 

Kan worden toegevoegd aan ‘de gedragscode van toepassing op alle 38 

onderwijssituaties’, hierbij dient ‘(tijdens een klinisch college)’ geschrapt te worden.  39 

 Punt 3 40 
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Kan eveneens worden toegevoegd aan ‘de gedragscode van toepassing op alle 1 

onderwijssituaties’. 2 

 Punt 4 3 

SR is akkoord alleen kent Medische Informatiekunde geen klinische colleges  4 

Algemeen punt: 5 

 Iedereen is WA verzekerd. De SR is akkoord met dit punt.  6 

 7 

Onno en Vincent zullen samen het besluit formuleren omtrent de gedragscode voor 8 

Medische Informatiekunde  9 

12. Brief webcolleges  

Tijdens het vergaderstuk ‘adviesbrief webcolleges MI’, zijn de verschillende commentaren 10 

die op Googledrive te lezen zijn, besproken.  11 

 Commentaar 1 12 

Het woord ‘echter’ is overbodig, daarom moet er geprobeerd worden om het woord 13 

weg te laten 14 

 Commentaar 2 15 

Dit commentaar wordt buiten beschouwing gelaten 16 

 Commentaar 3 17 

Er moet gekozen worden voor ‘gesproken over’ of ‘betreffende dat’ in de zin waarin 18 

het commentaar geplaatst is.  19 

 Commentaar 4 20 

Dit commentaar wordt geschrapt 21 

 Commentaar 5 22 

Dit commentaar wordt geschrapt 23 

 Commentaar 6 24 

De SR heeft even gesproken over dit punt aangezien de SR de belangen van de 25 

studenten dient te behartigen en het de vraag is of dit punt in het belang van de 26 

student is. Ervoor gekozen is om in plaats van een aantal te noemen, ervoor te kiezen 27 

om het aantal minder vast te stellen. Er zou gekozen kunnen worden om hier: ‘minder 28 

dan een bepaald aantal’ van te maken, waardoor er altijd op terug gekomen kan 29 

worden als ‘een bepaald aantal’ door docenten van MI als een groter dan gewenst 30 

aantal wordt beschouwd.  31 

 Commentaar 7 32 

De maatregel dat de student alleen de gelegenheid krijgt om de bonuspunttoets te 33 

maken als een student een bepaald percentage van de colleges heeft bijgewoond is 34 

niet gewenst. Stel er zouden geen webcolleges worden opgenomen dan mochten de 35 

studenten wel de bonuspunttoets maken en nu na invoering van de webcolleges 36 

ineens niet, studenten zouden er dan op achteruit gaan. Het hele punt wordt 37 

geschrapt.  38 

Naast de besproken commentaren zijn ook nog enkele grammaticale/tekstuele punten 39 

besproken: 40 
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- In de 3e alinea, regel 2, staat dat de module zich bevindt in het tweede jaar en 1 

samen met VU studenten wordt gevolgd. Dit stuk heeft nog nadere toelichting 2 

nodig waarom er een karige aanwezigheid is.  3 

- In de 3e alinea, regel 2, staat er een komma tussen ‘wordt uitgevoerd’ en ‘wordt 4 

getentamineerd’, deze komma is overbodig.  5 

- In de 4e alinea, regel 2, staat ‘menig’, dit moet ‘mening’ zijn.   6 

Tijdspad 7 

- Vincent zal de brief afschrijven en stuurt dit naar Onno, de aanpassingen hoeven 8 

niet meer in een PV besproken te worden 9 

- Onno stuurt de adviesbrief door naar OWI-MI  10 

13. WVTTK 

- 15-12 zal om 18.00u de kerstfoto genomen worden bij de kerstboom op plein J. 11 

Iedereen die een kerstmuts in zijn of haar bezit heeft dient deze mee te nemen. 12 

Ilse zal kijken hoeveel kerstmutsen zij zou kunnen meenemen na de kerstfoto van 13 

de CSR.  14 

14. Mededelingen 

- De volgende PV zullen vervolgstappen van de SR besproken worden. Iedere 15 

commissie dient te bespreken wat zij voor het komende jaar willen aanpakken. De 16 

PV van 15 december dient hierover een pleidooi gehouden te worden.  17 

- In het vervolg zal van ieder vergaderstuk de discussiepunten worden besproken 18 

met Onno. De inleiding voor het vergaderstuk wordt dan nog steeds gedaan door 19 

de indiener van het vergaderstuk, maar Onno zal het vergaderstuk technisch 20 

voorzitten.  21 

- Volgende week zal de BACO informatie geven over de bachelorherziening 22 

- Er is besloten om na de PV van 22 december als SR extern een kerstborrel te 23 

houden  24 

15. Sluiting  

De vergadering is om 20:23u door Onno gesloten.  25 


