Bonuspuntregeling bacheloropleiding Medische informatiekunde
Ingangsdatum 1 september 2016 (en vervangt hierbij oudere regelingen)

Toepasselijkheid van de regeling
Deze regeling is van toepassing op alle modules van de bacheloropleiding Medische informatiekunde, met
uitzondering van de modules BAM 2.6: Software Engineering Project en Bachelorproject & -thesis.
Uitgangspunten en regels
Deze regeling heeft als voornaamste doel studenten te stimuleren tot regelmatig studeergedrag en het
geven van inzicht in hun studievorderingen.
Een coördinator is verplicht om bonuspunttoetsing volgens de regels, zoals hieronder worden
beschreven, op te nemen in zijn/haar onderwijsmodule:
•

Een student krijgt de mogelijkheid d.m.v. bonuspunttoets(en) om maximaal 1 punt bovenop zijn
niet afgeronde eindcijfer van de module te verdienen.

•

Bij een maximale score op de bonuspunttoets(en) wordt 1 punt bonus toegekend. Bij een lagere
score kan een deel van een bonuspunt (een half punt, tiendes, honderdsten) worden toegekend als
de coördinator dat zo heeft bepaald.

•

De inhoud, vorm en wijze van beoordeling van de bonuspunttoets(en) wordt door de coördinator
bepaald en kenbaar gemaakt aan de student via BlackBoard. Een bonuspunttoets kan dan ook een
schriftelijke toets zijn of een opdracht, paper, essay, etc.

•

Er worden geen herkansingen aangeboden voor bonuspunttoetsen.

•

Het (afgeronde) eindcijfer inclusief behaald bonuspunt kan nooit boven een 10 uitkomen.

•

Het bonuspunt wordt niet toegekend indien het niet afgeronde eindcijfer zonder de bonus lager
dan een 5,0 is.

•

Data van schriftelijke bonuspunttoetsen worden opgenomen in het collegerooster.

•

Studenten met recht op extra toetstijd kunnen, naar rato, ook bij bonuspunttoetsen gebruik
maken van dit recht.

•

Een bonuspunt kan alleen gekoppeld worden aan een toetsvorm waarvan het resultaat (het cijfer)
niet meeweegt in het eindcijfer.

•

Het behaalde bonuspunt mag niet functioneel afhankelijk zijn van het eindcijfer.

•

De cesuur van een bonuspunttoets wordt door de modulecoördinator vastgesteld. De
cesuurbepaling wordt voor aanvang van de onderwijsmodule vermeld op Blackboard.

Geldigheidsduur
Het behaalde bonuspunt is enkel geldig in het studiejaar waarin deze behaald is. Het behaalde bonuspunt
vervalt indien de student de onderwijsmodule niet in de 1e kans voldoende afrondt. Het behaalde
bonuspunt is niet geldig bij herkansingen tenzij er dispensatie wordt verleend door de coördinator in het
geval de student door zwaarwegende redenen niet kan deelnemen aan de 1e kans.
Kwaliteit
De bonuspunttoets dient aan kwaliteitseisen te voldoen, die ook gelden voor andere module(deel)toetsen
en die in verhouding zijn met de aard en zwaarte van de bonustoets(en).

