Wijze van uitvoering Bindend Studieadvies TU Delft
1. Bindend studieadvies (BSA)
De Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) geeft universiteiten de mogelijkheid een (negatief) bindend
studieadvies (BSA) te geven aan eerstejaarsstudenten. Dit wil zeggen dat aan het advies over de
voortzetting van de studie binnen of buiten de bacheloropleiding die hij volgt, een afwijzing verbonden
kan worden: de student mag dan de opleiding die hij volgt niet voortzetten. Het BSA is dus een
besluit.
Iedere BSc student moet in het eerste studiejaar van zijn BSc-opleiding minimaal 45 EC behalen over
de vakken uit het eerste jaar om de opleiding voort te mogen zetten. 45 EC is driekwart van het totaal
aantal te behalen studiepunten in het eerste jaar. Wanneer deze norm niet gehaald is, mag de
student zich gedurende vier jaar volgend op het studiejaar waarover hij een BSA heeft gekregen niet
voor de betreffende opleiding inschrijven.
2. Toepassing BSA
Het BSA is van toepassing op alle studenten die voor het eerst in het eerste jaar van een BScopleiding staan ingeschreven.
a. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar hoofd- of bijstudie of naar eerste of tweede studie.
Voor elke opleiding waar een student staat ingeschreven, ontvangt hij voor het eerste jaar een
bindend studieadvies.
b. Wanneer een student vóór 1 februari uitgeschreven is van de opleiding, dan wordt hij vrijgesteld
van het BSA. Wanneer de student zich het volgend academisch jaar weer voor dezelfde opleiding
inschrijft, wordt hij beschouwd als eerstejaars en valt dus onder de bepalingen die gelden voor
het BSA.
c. Iedere student die zich ná 1 februari uitschrijft én minder dan 45 EC heeft behaald, krijgt wel een
BSA.
d. Voor studenten die zich kunnen beroepen op persoonlijke omstandigheden op grond waarvan zij
de norm niet hebben behaald en voor de studenten die zich na 1 oktober (b.v. omzwaaiers)
hebben ingeschreven en de norm niet hebben behaald, kan een uitzondering worden gemaakt
(zie hiervoor par. 6).
3. Verantwoordelijkheid BSA
Het bindend studieadvies wordt gegeven door de decaan van de desbetreffende faculteit. Hij laat zich
hierbij adviseren door de facultaire BSA-commissie die bestaat uit minimaal drie WP-leden en een
studieadviseur als adviserend lid.
4. Informatie over studiebegeleiding
Iedere BSc opleiding geeft bij aanvang van de studie aan alle eerstejaarsstudenten informatie over de
wijze waarop de studiebegeleiding is ingericht en wordt aangeboden. Hierin is in ieder geval
opgenomen:
 De wijze waarop de introductie van de eerstejaars plaatsvindt
 Een nadere omschrijving van het mentoraat
 De contactgegevens van de studieadviseur(s)
 De momenten waarop formeel advies wordt uitgebracht
 De criteria voor deze adviezen
 Hoe een student moet handelen bij persoonlijke omstandigheden
 Wat de opleiding verder aanbiedt op het gebied van studiebegeleiding
5. Adviesmomenten
Gedurende het eerste studiejaar zijn er drie adviesmomenten voor het BSA:

Maart: Op basis van de resultaten van het eerste semester wordt een tussentijds advies gegeven. Dit
advies geeft een indicatie aan de student of hij de norm van 45 EC kan gaan halen, met een
waarschuwing als de student de norm niet dreigt te halen.
Begin augustus: Het advies wordt afgegeven op basis van de resultaten van het eerste en tweede
semester. Studenten die op dit moment 45 EC of meer hebben behaald ontvangen een definitief

positief studieadvies. Studenten die dan minder dan 45 EC hebben behaald ontvangen een
voorgenomen (negatief) BSA. Zij krijgen de gelegenheid om te worden gehoord door de BSAcommissie.

Eind augustus: Op basis van het volledige eerste jaar, inclusief de augustustentamens, ontvangen de
studenten die nog geen definitief advies hebben ontvangen een definitief advies. Het BSA wordt
uiterlijk 31 augustus gegeven.

Alle adviezen worden schriftelijk uitgebracht en naar het TU-emailadres van de student gezonden. De
definitieve adviezen worden voor de goede orde ook per post verzonden.
De opleiding biedt studenten met een achterblijvende studievoortgang een begeleidingsgesprek aan,
ook wordt in de brieven aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor studiebegeleiding
6. Persoonlijke Omstandigheden
Bij de uitvoering van het BSA wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals
omschreven in de WHW. Deze omstandigheden worden toegekend als redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat de student, wanneer deze omstandigheden zich niet voor hadden gedaan, de norm
wel gehaald zou hebben. Persoonlijke omstandigheden leiden dus niet op voorhand al tot uitstel van
het BSA.
Voor de student die na 1 oktober is ingeschreven, geldt de eis van 45 EC en wordt niet op voorhand al
uitstel voor het BSA verleend. De BSA-commissie kan tot uitstel adviseren aan de decaan indien de
late inschrijving de studievoortgang zwaarwegend heeft beïnvloed.

Procedure persoonlijke omstandigheden

1. De student meldt de studieadviseur van zijn opleiding tijdig dat er sprake is van persoonlijke
omstandigheden en dat de studie daar mogelijk hinder van ondervindt.
2. Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan:
a. Ziekte;
b. Zwangerschap;
c. Een lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis (handicap);
d. Bijzondere familieomstandigheden;
e. Een onvoldoende studeerbare opleiding (studievertraging die het gevolg is van de wijze
waarop de instelling de opleiding feitelijk verzorgt);
f. Een bestuurslidmaatschap (SR, FSR, Opleidingscommissie (OC) of van een door de Regeling
afstudeersteun erkende studentenvereniging);
g. Sporters met een TUD-topsportstatus.
3. Bestuurslidmaatschap zoals genoemd in lid 2, is in Delft in het eerste jaar van dusdanig beperkte
aard dat toekenning van persoonlijke omstandigheden op grond van bestuurslidmaatschap in het
kader van het BSA niet mogelijk is, met uitzondering van het lidmaatschap van de
Opleidingscommissie.
4. Persoonlijke omstandigheden dienen zo spoedig mogelijk nadat de omstandigheid zich heeft
voorgedaan gemeld te worden bij de studieadviseur. In geval van 2.e. dient de omstandigheid
direct nadat deze zich heeft voorgedaan gemeld te zijn bij de betreffende opleidings-coördinator
of -directeur.
5. De student is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van uitstel van het BSA bij de BSAcommissie.
6. Wanneer de BSA-commissie oordeelt dat de persoonlijke omstandigheden de studievoortgang
zwaarwegend hebben beïnvloed, dan kan de commissie de decaan adviseren de student uitstel
van het BSA te verlenen. Dit houdt in dat de student geen (negatief) BSA krijgt, maar dat het BSA
advies wordt aangehouden. De student dient in het tweede studiejaar 45 EC uit het eerste jaar
van de opleiding te behalen bovenop de reeds behaalde punten, of alle resterende EC uit het
eerste jaar te behalen waardoor het eerste jaar volledig wordt afgerond, indien hij meer dan 15
EC uit het eerste jaar heeft behaald.

7. Persoonlijke Omstandigheden en RAS

Wanneer een student door persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt, kan hij, onder
voorwaarden, aanspraak maken op de Regeling Afstudeersteun (RAS). Gezien de verschillende
doelstellingen en toetsingskaders voor BSA en RAS betekent toekenning RAS niet automatisch uitstel
BSA en visa versa.
8. Vrijstellingen voor studieswitchers
Studieswitchers dienen in het eerste studiejaar van de nieuwe BSc-opleiding minimaal 45 EC te
behalen uit het betreffende programma om de opleiding voort te kunnen zetten. In het geval de
student vrijstellingen heeft mogen deze:
a. Meegeteld worden voor de BSA-norm als de activiteit op basis waarvan vrijstelling is verleend
heeft plaatsgevonden in het zelfde academisch jaar als waarover het BSA gegeven wordt.
b. Niet meegeteld worden voor de BSA-norm als de activiteit op basis waarvan vrijstelling is verleend
heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het academisch jaar waarover het BSA gegeven wordt.

