
 

  

Geachte Raad van Bestuur, beste Hans, 
 
Op 27 juni jl. ontving de Studentenraad de adviesaanvraag omtrent de Onderwijs- en 
Examenregeling (OER) van de opleiding Medische Informatiekunde. Als Studentenraad hebben wij 
tijdens een informele ronde op 15 mei een gesprek gevoerd met de Examencommissie, de 
Opleidingscommissie en het Opleidingsteam. Vervolgens heeft de Studentenraad naar aanleiding 
van de doorgevoerde wijzigingen apart gesproken met de Opleidingscommissie. 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, 
 
Namens de Studentenraad, 
 
 
 
 
 

Diederick van Doorn     Ilse Griffioen 
Voorzitter       Voorzitter commissie MI 
 
 
 
 
 
 
Cc: Opleidingsteam, Opleidingscommissie en de Examencommissie Medische Informatiekunde 
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Bijlage 1:  

Afspraak rondom oefententamens (artikel 4.2.5) 
Het opleidingsteam Medische Informatiekunde heeft tijdens het overleg op 15 mei duidelijk 
gemaakt niet langer coördinatoren verplicht te willen stellen twee oefententamens online te zetten. 
Aangezien deze wijziging van de Onderwijs- en Examenregeling pas tijdens de informele ronde op 
tafel werd gelegd, heeft de Studentenraad hier niet alvorens op kunnen reageren. Tijdens de 
informele ronde zijn direct de volgende afspraken gemaakt over het aanpassen van artikel 4.2.5: 
 

• Coördinatoren zijn niet langer verplicht twee representatieve oefententamens online te 
zetten, mits: 

• Zij wel minstens één representatief oefententamen online zetten. Dit tentamen 
dient van vergelijkbare lengte, inhoud en moeilijkheidsgraad te zijn als het echte 
tentamen. 

• Naast dit oefententamen voldoende extra oefenmateriaal aangeboden wordt ter 
voorbereiding op het tentamen in de vorm van thuisopdrachten, oefenopgaven, 
bonustoetsen, etc. 

• Antwoorden van het oefententamen en het oefenmateriaal worden aangeboden 
in de vorm van antwoordmodellen, reflectiecolleges, nabespreking, etc. 

 
Naar aanleiding van de gemaakte afspraken is de volgende aanpassing in de Onderwijs- en 
Examenregeling gedaan: 
 
Artikel 4.2.5 
Voor studieonderdelen met een schriftelijk tentamen heeft de student recht op representatief oefenmateriaal voor de 
toetsing waar minimaal één voorbeeldtentamen met uitwerkingen onderdeel van uitmaakt. Dit voorbeeldtentamen dient 
representatief te zijn voor wat betreft lengte, soort, vragen en inhoud. 
 
De Studentenraad ziet hier niet geheel de gemaakte afspraken in terugkomen en stelt de volgende 
wijziging voor die in samenspraak met de OC is opgesteld: 
 
Voor studieonderdelen met een schriftelijk tentamen heeft de student recht op representatief 
oefenmateriaal voor de toetsing. Het oefenmateriaal zal bestaan uit minimaal één 
voorbeeldtentamen met uitwerkingen. Dit voorbeeldtentamen dient representatief te zijn voor wat 
betreft lengte, soort, vragen en inhoud. Daarnaast dient de docent voldoende materie beschikbaar te 
stellen ter voorbereiding op het tentamen zoals oefenopgaven, thuisopdrachten, bonustoetsen, etc.. 
Antwoorden van al het oefenmateriaal wordt aangeboden (e.g. antwoordmodellen, reflectie colleges, 
nabespreking) waarmee de student een inschatting van de aard van het tentamen kan maken. 

 


