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Notulen vergadering SR-OTMI; 17 november 

2015 
Aanwezig OTMI 1 

Prof. dr. Monique Jaspers, Floris Wiesman, Vincent Stangenberger 2 

Aanwezig SR 3 

Jim Determeijer (voorzitter), Jade van Megen, Arjen Meewisse, Jason Biemond, Lydia 4 

Schonewille 5 

Afwezig OTMI 6 

Hanneke Lips, Yvonne Lunes, Philip van Damme, Tom Broens 7 

Afwezig SR  8 

Jojanneke van Amesfoort, Remco Molenaar, Anna Visser, Gabriëla Zoutkamp, Sina 9 

Alaeikhanensir 10 

Gast 11 

- 12 

Notulist 13 

H.H. Westerink 14 

1. Opening 

De vergadering is door Jim geopend om 16.36u. 15 

2. Vaststellen notulen  

De notulen van de vergadering van 8 oktober zijn goedgekeurd.  16 

 17 

N.a.v. de notulen van 8 oktober heeft Monique Jaspers het volgende aangedragen:  18 

 De zelfreflectiebijeenkomst voor de visitatie is op 11 februari, de visitatie is op 9 19 

juni. De SR is voor de zelfreflectiebijeenkomst uitgenodigd.  20 

 Beide grassroots van Medische Informatiekunde zijn gehonoreerd. De facultaire 21 

grassroot wordt opnieuw ingediend.  22 

 Het dienstencentrum is momenteel bezig met het dossier ‘informatievoorziening 23 

aan studenten’.  24 

 De faculteit zal het ICT onderwijsplan indienen voor de voorinvestering van de 25 

UvA.  26 

De SR heeft gevraagd of de notulen van de OTmi vergaderingen gepubliceerd mogen 27 

worden. Prof. dr. Monique Jaspers heeft aangegeven dat dit mag.  28 

3. Vaststellen agenda 

De agenda van de vergadering is vastgesteld. 29 

 30 
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4. CDW MI  

De SR zit momenteel in een pilot voor Centraal Digitale Werkplekken. Het zal echter nog 1 

een poos duren voor studenten ook met CDW kunnen werken.  2 

De SR heeft voorgesteld om MI mee te laten doen aan de pilot. Door OTmi is hierop 3 

gereageerd dat het de vraag is of de software die MI-studenten nodig hebben, dan ook gebruikt 4 

kunnen worden.  5 

5. Docentevaluatie 

Er worden momenteel pilots opgezet voor kwalitatieve docentevaluaties. Deze pilots 6 

worden afgenomen in de blokken 3 en 4 van alle drie de jaarlagen Geneeskunde. Als de 7 

kwalitatieve evaluaties werken, ziet de SR graag dat deze evaluaties ook toegepast gaan worden 8 

bij Medische Informatiekunde.  9 

De SR heeft gevraagd of Medische Informatiekunde mee zou willen doen met de pilots. Het 10 

OTmi zal hierover nadenken. 11 

 12 

Naast de kwalitatieve evaluaties is er ook even gesproken over kwantitatieve evaluaties. 13 

Tobias Boerboom is momenteel bezig met het vormgeven van docentevaluatie.nl. Wanneer een 14 

docent negatief geëvalueerd wordt kan de docent bijscholing krijgen. Tobias Boerboom zou 15 

docentevaluatie.nl ook beschikbaar willen maken voor Medische Informatiekunde, maar dan 16 

dient Medische Informatiekunde kwantitatieve docentevaluaties te implementeren. Prof. dr. 17 

Monique Jaspers is het hier mee eens.   18 

6. Aanspreekpunt nabesprekingscommissies  

Bij Geneeskunde is de commissaris onderwijs van de MFAS het aanspreekpunt voor de 19 

nabesprekingscommissies. Bij Medische Informatiekunde is het niet duidelijk wie de 20 

verantwoording voor de nabesprekingscommissies draagt. Voor de centrale coördinatie zou 21 

hier een duidelijker aanspreekpunt moeten komen. De SR zal contact opnemen met MIKpunt 22 

om te vragen of MIKpunt dit aanspreekpunt zal willen zijn.  23 

7. Sinterklaasenquête  

De vragen voor de sinterklaasenquête zullen worden doorgestuurd aan het OTmi. Het 24 

OTmi kan hier dan zijn mening over vormen en eventuele wijzigingen of aanvullingen 25 

doorgeven.  26 

8. Facultair beleid en MI beleid  

Prof. dr. Monique Jaspers heeft de SR gecomplimenteerd voor de beleidsplanpresentatie.  27 

 28 

Prof. dr. Monique Jaspers heeft aangegeven dat er bij de beleidsplanpresentatie punten zijn 29 

genoemd bij de opleiding Geneeskunde, waar de opleiding Medische Informatiekunde mogelijk 30 

ook bij betrokken zou kunnen worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de E-learning module 31 

voor de bachelorthesis en het beleid rondom de webcolleges.  32 

 33 

Tijdens de beleidsplanpresentatie is ook academische vaardigheden benoemd bij de 34 

opleiding Medische Informatiekunde. Prof. dr. Monique Jaspers heeft hierover laten weten dat 35 

er een nieuwe coördinator is voor academische vaardigheden en er in hem veel vertrouwen is.  36 

 37 
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Raadsleden Jason en Jade en het OTmi zullen een afspraak maken om verder te 1 

brainstormen over punten in het beleidsplan.  2 

9. WVTTK 

- 3 

10. Mededelingen & rondvraag 

 Opgemerkt is dat er niet veel tijd ingeroosterd staat voor de vergadering van de SR 4 

met het OTmi. Er zal over nagedacht worden of de vergaderduur verlengd dient te 5 

worden.  6 

 Er zal een afspraak geworden met het OTmi om de klankbordgroep voor te stellen. 7 

11. Einde vergadering  

 De vergadering is om 17.03u gesloten door Jim.  8 

 9 

 10 


