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Betreft advies Onderwijs- en Examenregelingen MI 2016-2017

Geachte Raad van Bestuur, beste Marcel,
Op 1 juni 2016 ontving de Studentenraad de adviesaanvraag omtrent de Onderwijs- en Examenregeling van
de opleiding Medische Informatiekunde. Als Studentenraad hebben wij gesprekken gevoerd met de
Examencommissie, de Opleidingscommissie en het Opleidingsteam op 10 mei en later heeft de
Studentenraad apart een gesprek gehad met de het Opleidingsteam op 2 juni. Aan de hand van deze
gesprekken en de afspraken die zijn gemaakt tussen de betreffende gremia heeft de Studentenraad een
besluit genomen. De Studentenraad

Besluit
positief te adviseren, mits aan de voorwaarden in bijlage 1 wordt voldaan.
Immer tot toelichting bereid,
Met vriendelijke groet,

Jim Determeijer
Voorzitter

Bijlage 1: ‘Afspraak rondom modelantwoorden’

Jason Biemond
Vicevoorzitter

Bijlage 1: Afspraak rondom modelantwoorden
Het opleidingsteam Medische Informatiekunde heeft tijdens het overleg van 10 mei duidelijk gemaakt niet
langer de modelantwoorden van tentamens online te willen zetten. De Studentenraad heeft het hier
uitvoerig over gehad en heeft deze kwestie later opnieuw met het opleidingsteam besproken. Bij dit gesprek,
d.d. 2 juni, zijn de volgende afspraken gemaakt.
-

-

-

Coördinatoren plaatsen niet langer de modelantwoorden van afgenomen tentamens online.
Zoals reeds verwoord in de OER zorgen de coördinatoren ervoor dat er een mogelijkheid tot
nabespreken van een tentamen is. Deze kan plenair, dan wel individueel zijn.
De coördinator draagt er zorg voor dat voorafgaand aan de start van de module minimaal twee
oefententamens met antwoorden online staan. Deze tentamens dienen van vergelijkbare lengte,
inhoud en moeilijkheidsgraad te zijn als het echte tentamen. Dit wordt verwoord in artikel 4.2 van
deel A van de OER.
De huidige regeling omtrent de bonuspunttoetsen zal in studiejaar 2016-2017 worden geëvalueerd
en waar nodig herzien tot een uniformere regeling. Na voltooiing zal deze regeling zo spoedig
mogelijk worden ingevoerd met als uiterste streefdatum collegejaar 2017-2018
De herziening van de regeling omtrent de bonuspunttoetsen zal in overeenstemming met de
Studentenraad en de Examencommissie gebeuren. De nieuwe regels zullen worden opgenomen in
een aparte regeling of de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie.

