Overgangsregeling bachelor Mi naar Mi-X
Aan:

Status
Begindatum:
Einddatum:
Vastgesteld:
Herzien:

Studenten Medische Informatiekunde die in of vóór september 2018 zijn gestart met de
bacheloropleiding Medische informatiekunde en gedurende de studie een
studieachterstand oplopen.
Definitief
1-9-2018
1-9-2023
13-8-2019

Inleiding
De vernieuwde bachelor Medische informatiekunde (Mi-X) betekent een grote curriculumverandering.
Dergelijke grote veranderingen kunnen gevolgen hebben voor studenten die het huidige curriculum (Mi) volgen
en hierin achterstand oplopen. Immers, Mi zal worden uitgefaseerd en (verplicht) onderwijs, (her)tentamens
en vervangende onderdelen kunnen nog maar in een beperkte periode worden afgerond.
Voor studenten die vóór of in september 2018 gestart zijn met de opleiding Medische Informatiekunde en die
een studieachterstand oplopen, wordt een overgangsregeling opgesteld: dit is een regeling die beschrijft in
welke situatie het huidige (Mi) programma nog afgemaakt kan worden en in welke gevallen moet worden
overgestapt naar MI-X. Dit document beschrijft de uitgangspunten van deze regeling. Tabel 1 beschrijft de
uitfasering MI en geeft een overzicht van de overgangsregeling richting MI-X. De overgangsregeling is
gebaseerd op:
•

•
•

Student kan tot 1 jaar na afloop van het betreffende MI jaar kiezen om niet behaalde MI
onderwijseenheden (verder ook wel onderdeel genoemd) te voltooien via hertentamens van het MI
onderdeeel of, indien mogelijk door het voltooien van vervangende MI-X onderdelen (zoals
beschreven in tabel 2);
Opvolgende jaren (tot 1-9-2023) kunnen de niet behaalde MI onderdelen voltooid worden via
vervangende MI-X onderdelen;
Daarna zal de student moeten overstappen op MI-X (eventueel met vrijstellingen zoals beschreven in
tabel 3).
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Overige uitgangspunten overgangsregeling
Deze overgangsregeling kent de volgende overige uitgangspunten:
1.

De overgangsregeling heeft een algehele einddatum (1-9-2023). Studenten die niet in staat zijn het
bestaande programma (Mi) voor die datum af te ronden, moeten overstappen naar Mi-X.
2. Elke student heeft de mogelijkheid het programma waarin hij/zij de opleiding is gestart (cohort) te blijven
volgen, mits hij/zij
a. al het (verplichte) onderwijs heeft gevolgd
b. een BSA van 42 EC heeft (voor instroom naar jaar 2)
3. Van onderwijseenheden 1 waarvan het onderwijs voor het laatst wordt aangeboden, wordt het
daaropvolgende studiejaar nog tweemaal een tentamengelegenheid aangeboden.
4. Coördinatoren (eventueel samen met relevante docenten) bieden op aanvraag van studenten (groeps)
vragensessies aan ter voorbereiding van de herkansingen van het oude programma.
5. Wanneer studenten een onderdeel moeten herkansen vanwege een niet-behaald vaardighedenonderdeel,
dan krijgen zij eenmalig de mogelijkheid dit onderdeel extra te herkansen uiterlijk in het daaropvolgende
studiejaar.
Studenten die volgens de regels van de overgangsregeling zijn doorgestroomd naar een volgend (2e of 3e)
studiejaar van Mi worden zoveel mogelijk in staat gesteld hun opleiding in het Mi programma te vervolgen.
6. Artikel B4.7 lid 2, eerste bullet, van de Onderwijs- en examenregeling (over beperkte toegang tot
tweedejaars onderwijs) wordt in het studiejaar 2019-2020 niet gehanteerd, zodat alle studenten die de
BSA-norm gehaald hebben in het daaropvolgende studiejaar deel kunnen nemen aan tweedejaars
onderwijs.
7. Studenten die een (te grote) achterstand oplopen worden geadviseerd contact op te nemen met de
studieadviseur. De opleiding zal de voortgang van individuele studenten actief volgen en waar nodig een
remediëringstraject aanbieden. Samen met de studieadviseur wordt gekeken op welke manier niet
behaalde onderdelen kunnen worden ingevuld of wanneer de student de huidige bachelor het beste kan
staken en vanaf welk moment de student kan instromen in Mi-X.
8. Als onderdelen die niet meer worden aangeboden niet zijn gevolgd, kan de student het oorspronkelijke Mi
programma niet meer op reguliere wijze afronden. Dit wil niet direct zeggen dat er moet worden
overgestapt naar Mi-X (zie item 9 en 10).
9. Indien er geen standaard vervangend onderdeel 2 kan worden aangeboden, kan de EC op advies van het OT
en coördinator, op individuele basis, een vervangend onderdeel toestaan. Indien er door de EC geen
toestemming op een vervangend onderdeel gegeven wordt moet er worden overgestapt naar Mi-X.
10. Tabel 2 en 3 geven weer welke onderdelen door de examencommissie als vervangend of als vrijstelling zijn
aangeduid. Tabel 2 geeft aan welke onderdelen van het nieuwe programma Mi-X ter vervanging kunnen
dienen van onderdelen uit het oude programma. Tabel 3 geeft aan welke onderdelen uit het oude
programma als vrijstelling kunnen worden meegenomen naar MI-X.
11. Overstappen naar Mi-X kan ook op gemotiveerd verzoek van de student, ook indien hier geen noodzaak
toe is. Voor studenten die in 2018-2019 of eerder gestart zijn met het eerste studiejaar van de
bacheloropleiding Medische Informatiekunde geldt een BSA-norm van 42 EC, ook als zij tussentijds
overstappen naar het nieuwe programma.
12. Voor alle studenten die overstappen naar Mi-X gelden de Onderwijs- en Examenregeling, Regels en
Richtlijnen en overige reglementen van Mi-X.
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Onder onderwijseenheid verstaan we een module of vak, in dit document ook (onderwijs)onderdeel genoemd.
Een equivalent onderdeel is een onderwijseenheid (of cluster van onderwijseenheden) uit een ander
programma dat inhoudelijk gelijk is aan een oude onderwijseenheid, maar een andere titel, code of ander
aantal EC’s heeft.
2
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Tabel 2: vervangende onderdelen
MI onderwijsonderdeel

Vervangend onderwijsonderdeel MI-X

BAM 1.1

MI-X 1.1

BAM 1.2

Heeft geen vervangend onderdeel in MI-X*

BAM 1.3 Inleiding Programmeren

MI-X 1.2 Programmeren

Module 1.3 Logica

MI-X 1.5 Logica Theorie + verdiepingsstof

Module 1.4

MI-X 1.4

Module 1.5 Voortgezet Programmeren (VP)

MI-X 1.2 onderdeel Programmeren +
MI-X 1.5 VP-deel van onderdeel Wiskunde

Module 1.5 Wiskunde

MI-X 1.5 onderdeel Wiskunde (excl. VP-deel) +
verdiepingsstof

Module 1.6

Heeft geen vervangend onderdeel in MI-X*

Module 2.1

MI-X 2.2

Module 2.2

MI-X 2.1

Module 2.3

Heeft geen vervangend onderdeel in MI-X*

Module 2.4

MI-X 2.4

Module 2.5

MI-X 2.5 (zonder project)

Module 2.6

Heeft geen vervangend onderdeel in MI-X*

Module 3.1

MI-X 3.1

Module 3.2

MI-X 1.3

Module 3.3

MI-X 3.4

Module 3.4

MI-X 3.3

Module 3.5

MI-X 2.6

Bachelorstage/thesis

MI-X Bachelorstage/thesis (langere duur)

( * zie punt 9 van de ‘Overige uitgangspunten overgangsregeling’)
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Tabel 3: vrijstellingen
MI onderwijsonderdeel

Vrijstelling MI-X onderwijsonderdeel

Module 1.1

geen

Module 1.2

geen

Module 1.1 + Module 1.2

MI-X 1.1

Module 1.3 Inleiding Programmeren

MI-X 1.2 Programmeren

Module 1.3 Logica

MI-X 1.5 Logica

Module 1.4 + Module 2.3

MI-X 1.4

Module 1.5 Voortgezet Programmeren (VP)

MI-X 1.2 Programmeren +
MI-X 1.5 VP-deel van onderdeel Wiskunde

Module 1.5 Wiskunde

MI-X 1.5 Wiskunde (excl. VP-deel) +
verdiepingsstof

Module 1.6

geen

Module 2.1

MI-X 2.2

Module 2.2

MI-X 2.1

Module 2.3

geen

Module 2.4

MI-X 2.4

Module 2.5 + Module 2.6

MI-X 2.5

Module 3.1

geen

Module 3.2

MI-X 1.3

Module 3.3

MI-X 3.4

Module 3.4

geen

Module 3.5

MI-X 2.6

Bachelorstage/thesis

MI-X Bachelorstage/thesis
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