
 

  

 

 
Geacht opleidingsteam, geachte mevrouw Jaspers, 

 

De Studentenraad heeft kennis genomen van de huidige conceptversie van de Onderwijs- 
en Examenregelingen van de bacheloropleidingen MI en MI-X, de overgangsregeling MI 
naar MI-X en het verzoek tot advies en instemming hierover. Ook heeft de Studentenraad 
kennis genomen van de vragen van de Opleidingscommissie omtrent de OER’en. 

Evenals de Opleidingscommissie is de Studentenraad van mening dat zij wegens de 
ontbrekende informatie geen advies kan formuleren op de hierboven genoemde 
documenten.  

Graag ontvangt de Studentenraad een uitgebreider overzicht van de invulling van MI-X, 
inclusief werkvormen en toetsing van de vakken en de tabel “equivalente vakken MI - MI-
X”. Dit om een weloverwogen advies te kunnen geven over de overgangsregeling MI - MI-X.  

Gezien de huidige informatie in de OER en het op dit moment nog ontbrekende toetsbeleid 
kan de Studentenraad op dit moment niet inschatten of een verhoging van het BSA en een 
vermindering van een aantal herkansingen wenselijk en haalbaar voor de studenten is.  

Daarnaast wordt er in de OER MI-X meerdere keren gerefereerd aan de studiegids. Omdat 
deze op dit moment nog niet beschikbaar is, kan de Studentenraad noch advies, noch 
instemming geven betreffende de OER’en. 

Om het proces omtrent de OER soepel te laten verlopen hoopt de Studentenraad op korte 
termijn de hierboven genoemde informatie (aanvullingen op de overgangsregeling, het 
toetsbeleid en de studiegids) van u te mogen ontvangen. Zodra de aanvullende informatie 
bekend is, kan de Studentenraad een oordeel vormen over de OER en overgangsregeling. 

 

De Studentenraad hoort graag spoedig van u, 

   

Aan Opleidingsteam Medische informatiekunde Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 
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Immer tot toelichting bereid, 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Studentenraad, 

 

 

  

Liesanne van Veen    Sanne Evers                Maartje Serlé 

Voorzitter    Vicevoorzitter                  Secretaris  

 

 


