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Advies Regels en Richtlijnen EC MI

Geachte mevrouw Blom, leden van de examencommissie Medische Informatiekunde,
Op 22 november 2019 werd er namens de examencommissie advies gevraagd over de
conceptversie Regels en Richtlijnen Examencommissie Medische Informatiekunde / Health
Informatics. Hierbij is aangegeven dat de grootste wijziging bestaat uit de toevoeging van
artikel 13, aangaande de regeling rondom het Bindend Studieadvies (BSA). De Studentenraad
heeft er in de afgelopen weken over vergaderd en is uiteindelijk tot het volgende advies
gekomen.
Allereerst wil de Studentenraad voorop stellen dat ze positief is over het concept van de Regels
en Richtlijnen. De Studentenraad is zeer content met de toevoeging van lid 15 aan artikel 7.4. Zij
is van mening dat het een goede aanvulling is op de rest van het artikel. Daarnaast staat de
Studentenraad achter de strekking van artikel 13. Zij heeft echter wel twee opmerkingen over
de omschrijving van het nieuwe artikel.
In artikel 13 wordt genoemd dat de student die het BSA niet heeft gehaald, maar 36 EC of hoger
heeft, nog een mogelijkheid heeft om alsnog te voldoen aan het BSA door de EC mee te laten
tellen die per onderdeel van een module zijn behaald. Het is desalniettemin tot op heden
onbekend hoeveel EC per onderdeel wordt toegekend.
Tevens wordt in artikel 13 benoemd dat de EC per onderdeel van een module mede wordt
bepaald door het aantal behaalde leerdoelen. Het is de Studentenraad niet duidelijk hoe bepaald
kan worden of een leerdoel wel of niet behaald is. Bovendien is het de Studentenraad niet

duidelijk of elk leerdoel even zwaar telt. Graag ziet de Studentenraad een verduidelijking van
het begrip ‘leerdoel’ in de context van het bepalen van het aantal EC per onderdeel.
De Studentenraad is van mening dat het voor de studenten duidelijker wordt als zowel de
verdeling van het aantal EC’s, als een de weging per leerdoel ergens vastgelegd is. Bij voorkeur
in de studiegids, omdat dat één van de meest toegankelijke informatiebronnen is voor de
student.

Besluit
De Studentenraad adviseert positief op het concept Regels en Richtlijnen EC MI, mits er aan de
volgende punten wordt voldaan:
●
●

Het duidelijk vastleggen van de verdeling van de EC’s per onderdeel van een module,
indien de module uit meerdere delen bestaat, bij voorkeur in de studiegids.
Een duidelijke omschrijving komt voor het berekenen van het aantal EC’s op basis van
de leerdoelen, en dit duidelijk vastgelegd wordt.
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