
Addendum OER voor studiejaar 2021-2022 
i.v.m. maatregelen COVID-19 

 
Artikel 27A – (Negatief) bindend studieadvies ALLEEN BACHELOR 
(art. 7.13 lid 2 sub f, 7.8b WHW) 

1. Aan iedere student wordt uiterlijk aan het eind van zijn eerste jaar van inschrijving voor de opleiding door de decaan 
een advies uitgebracht over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding tenzij deze zich heeft 
uitgeschreven voor 1 februari van dat studiejaar. Hij geeft aan iedere student die voor het eerst staat ingeschreven in 
het eerste studiejaar van de opleiding: 

1.  een pre-advies (tevens met eventuele waarschuwing) in maart, 
2.  een voorgenomen bindend studieadvies begin augustus of een definitief positief studieadvies,  
3.  een definitief (positief of negatief) bindend studieadvies uiterlijk op 31 augustus. 

2. De student die aan het eind van het eerste studiejaar (laatste resultaatdatum 31 augustus) minder dan 39 studiepunten 
behaald heeft, krijgt een negatief bindend studieadvies. De inschrijving van deze student wordt met ingang van de 
eerste van de maand volgend op de dagtekening van het besluit waarin dit advies staat vermeld, beëindigd, echter 
niet eerder dan met ingang van 1 september van het jaar volgend op het eerste studiejaar. 

3. Voor de student aan wie voor meer dan 15 studiepunten vrijstellingen voor vakken in zijn eerste studiejaar zijn 
verleend die op grond van lid 6 van dit artikel niet voor de norm van 39 studiepunten meetellen, geldt dat hij in het 
eerste studiejaar niet 39 studiepunten dient te behalen maar totaal 54 studiepunten of meer. 

4. Voor opleidingen die gezamenlijk met een andere instelling worden aangeboden, zal de norm in overleg met de 
betreffende instelling worden vastgesteld. 

5. De beëindiging van de inschrijving als bedoeld in het eerste lid leidt tot uitsluiting van de opleiding gedurende de vier 
studiejaren na het studiejaar waarover het advies is uitgebracht. 

6. De 39 studiepunten zijn afkomstig uit het programma voor het eerste studiejaar van de opleiding waarvoor de student 
is ingeschreven. 

7. In het geval aan de student vrijstellingen zijn verleend, mogen deze worden meegeteld voor de norm van 39 
studiepunten als de activiteit op basis waarvan vrijstelling is verleend, heeft plaatsgevonden in hetzelfde academisch 
jaar als dat waarover het bindend studieadvies wordt gegeven. De vrijstellingen mogen niet worden meegeteld als de 
activiteit op basis waarvan vrijstelling is verleend, heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het academisch jaar 
waarover het bindend studieadvies wordt gegeven. 

8. Indien de decaan oordeelt dat een student op grond van persoonlijke omstandigheden de norm van 39 studiepunten 
niet heeft kunnen halen, verleent hij deze toestemming om in een volgend studiejaar de norm van 45 studiepunten uit 
het programma voor het eerste studiejaar van de opleiding waarvoor de student is ingeschreven te behalen, waarbij 
de reeds in het eerste studiejaar behaalde studiepunten niet mogen worden meegerekend, dan wel het eerste 
studiejaar geheel af te ronden. 

9. Indien de decaan oordeelt dat inschrijving na 1 oktober in die mate van invloed is geweest dat de norm van 39 
studiepunten niet haalbaar was, verleent hij deze student toestemming om in het volgende studiejaar de norm van 45 
studiepunten uit het programma voor het eerste studiejaar van de opleiding waarvoor de student is ingeschreven te 
behalen, waarbij de reeds in het eerste studiejaar behaalde studiepunten niet mogen worden meegerekend, dan wel 
het eerste studiejaar geheel af te ronden. 

10. De student die in het studiejaar 2019-2020 minder dan 45 studiepunten in zijn eerste jaar van de opleiding heeft 
gehaald en ten aanzien van wie het bindend studieadvies als gevolg van de voor het studiejaar 2019-2020 aangepaste 
regeling voor bindend studieadvies in verband met Covid-19 automatisch is uitgesteld, dient in een volgend studiejaar 
alle resterende studiepunten uit het eerste jaar van de opleiding behaald te hebben. De student die niet aan het eind 
van een volgend studiejaar alle resterende studiepunten heeft behaald, ontvangt een definitief negatief bindend 
studieadvies.1 

 

  

                                                           
1 Lid 10 betreft 1e addendum COVID-19, dat als advies aan de faculteiten is gezonden 



Article 27 – (negative) binding recommendation on the continuation of studies2  
(art. 7.13 lid 2 sub f, 7.8b WHW) 

1. No later than the end of the first year of enrolment for the degree programme, all students who have not 
terminated their enrolment before 1 February of that academic year will be issued a recommendation by the Dean 
concerning the continuation of their studies within or outside the degree programme. The Dean will issue every 
student enrolled for the first time in the first study year of the degree programme with the following:  

- a preliminary recommendation (which also serves as a warning) in March;  
- a proposed binding recommendation on the continuation of studies in early August3 or a definitive 
positive recommendation on the continuation of studies;  
- a definitive (positive or negative) binding recommendation on the continuation of studies no later than 31 
August.  

2. Any student who has secured fewer than 39 credits by the end of the first year of study (date of final results: 31 
August) will be issued with a negative binding recommendation on the continuation of studies. This student’s 
enrolment will be terminated with effect from the first of the month following the date of the decision in which the 
recommendation was included, but no earlier than 1 September of the year following the first year of study.  

3. Students who have been granted exemptions for more than 15 credits from courses in their first year of study that 
do not count towards the 39 credit points requirement under sub 6 of this article, must complete a total of 54 or 
more credits in their first year of study rather than 39.  

4. For programmes offered jointly with another institution, the required standard will be determined in consultation with 
the institution in question.  

5. Termination of enrolment, as stipulated in the second section, leads to exclusion from the programme for four 
academic years after the academic year for which the recommendation was issued.  

6. The 39 credits originate from the programme for the first year of study in the degree programme in which the 
student is enrolled.  

7. If the student has been awarded exemptions, they may be counted towards the required standard of 39 credits if 
the activity on the basis of which the exemption was awarded took place in the same academic year as the year for 
which the binding recommendation on the continuation of studies was issued. The exemptions may not be counted 
if the activity, on the basis of which the exemption was awarded, took place prior to the academic year for which the 
binding recommendation on the continuation of studies was issued.  

8. If the Dean judges that a student was unable to achieve the required standard of 39 credits as a result of personal 
circumstances, the Dean will permit said student either to achieve the standard of 39 credits from the programme 
for the first year of study in the degree programme in which the student is enrolled in the following academic year, 
with credits secured in the first year of study not counting towards this, or to complete the first year of study in its 
entirety. 

9. If the Dean judges that enrolment after 1 October has had such an influence that a student was unable to achieve 
the required standard of 39 credits, the Dean will permit said student either to achieve the standard of 39 credits 
from the programme for the first year of study in the degree programme in which the student is enrolled in the 
following academic year, with credits secured in the first year of study not counting towards this, or to complete the 
first year of study in its entirety. 

10. A student who has obtained fewer than 45 credits in their first year of study in the 2019-2020 academic year and in 
respect of whom the binding study advice has been automatically postponed as a result of the amended regulation 
for binding study advice in connection with Covid-19, must obtain all the remaining credits from the first year of 
study in a following academic year. The student who has not obtained all remaining credits at the end of the next 
academic year, will receive a final negative binding study advice.  

 
 
 

 

                                                           
2 For more information visit https://www.tudelft.nl/en/student/legal-position/binding-recommendation-on-continuation-of-studies/ . 
3 If the Dean is able to announce the results of the re-examinations to students earlier than 31 August of the first academic year, he may issue a binding 
study advice earlier. In that case, the study advice may lapse at the beginning of August. 

https://www.tudelft.nl/en/student/legal-position/binding-recommendation-on-continuation-of-studies/


Artikel 27B – Bindend studieadvies dubbele programma Technische Wiskunde en Technische 
Natuurkunde4 
 

1. De student die aan het eind van het eerste studiejaar (laatste resultaatdatum 31 augustus) minder dan 39 
studiepunten behaald heeft, krijgt een negatief bindend studieadvies voor zowel de opleiding Technische 
Wiskunde als de opleiding Technische Natuurkunde. 

2. De student die aan het eind van het eerste studiejaar (laatste resultaatdatum 31 augustus) 39 of meer, maar 
minder dan 48 studiepunten behaald heeft, krijgt een negatief niet-bindend studieadvies voor het dubbele 
programma. 

3. Voor de student aan wie voor meer dan 15 studiepunten vrijstellingen voor vakken in zijn/haar eerste 
studiejaar zijn verleend die op grond van lid 7 van dit artikel niet voor de norm van 39 studiepunten meetellen, 
geldt dat hij/zij in het eerste studiejaar niet 39 studiepunten dient te behalen maar totaal 54 studiepunten of 
meer. 

4. De 39 dan wel 48 studiepunten zijn afkomstig uit het gecombineerde programma van het eerste studiejaar 
van de twee opleidingen waarvoor de student is ingeschreven. 

5. De inschrijving van deze student bij de opleidingen waarvoor een negatief advies wordt gegeven wordt met 
ingang van de eerste van de maand volgend op de dagtekening van het besluit waarin dit advies staat 
vermeld, beëindigd, echter niet eerder dan met ingang van 1 september van het jaar volgend op het eerste 
studiejaar. 

6. De uitsluiting van de opleidingen geldt gedurende de vier studiejaren na het studiejaar waarover het advies is 
uitgebracht. 

7. In het geval dat aan de student vrijstellingen zijn verleend, mogen deze worden meegeteld voor de norm van 
39 dan wel 48 studiepunten als de activiteit op basis waarvan vrijstelling is verleend, heeft plaatsgevonden in 
hetzelfde academisch jaar als dat waarover het bindend studieadvies wordt gegeven. De vrijstellingen mogen 
niet worden meegeteld als de activiteit op basis waarvan vrijstelling is verleend, heeft plaatsgevonden 
voorafgaand aan het academisch jaar waarover het bindend studieadvies wordt gegeven. 

8. Indien de betreffende decanen oordelen dat een student op grond van persoonlijke omstandigheden de norm 
van 39 dan wel 48 studiepunten niet heeft kunnen halen, verlenen zij deze student toestemming om in een 
volgende studiejaar de norm uit het programma van het eerste studiejaar van de opleiding of opleidingen 
waarvoor de student is ingeschreven te behalen, waarbij de reeds in het eerste studiejaar behaalde 
studiepunten niet mogen worden meegerekend, wel dan alle vakken van het eerste studiejaar te behalen. 

 
 
 
 
 
Vastgesteld door de decaan van de Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica 

Delft, 17 februari, 2022 

 
 
 
 
 
Prof.dr.ir. L.J. (Lucas) van Vliet 

                                                           
4 Zie bsa.tudelft.nl. 

http://bsa.tudelft.nl/
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