
Addendum op de OER art 27 en 27A ten aanzien van het Bindend Studie Advies (BSA) 
voor studiejaar 2020-2021 i.v.m. maatregelen COVID-19 

 
Artikel 27 – (Negatief) Bindend Studie Advies  
(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: 

-  een pre-advies (tevens met eventuele waarschuwing) in maart, 
-  een voorgenomen bindend studieadvies begin augustus of een definitief positief studieadvies,  
-  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 



Artikel 27A - BSA procedure dubbele Bachelor Technische Natuurkunde (TN) en Technische Wiskunde 
(TW) 

De student in de dubbele bachelor staat ingeschreven voor zowel de opleiding TW als de opleiding TN. Er is geen 
formele inschrijving ‘dubbele bachelor’. De dubbele bachelor studenten hebben echter wel een eigen 
examenprogramma (voor de student ook te zien in Osiris) dat bestaat uit 72 EC (eerste jaar). Voortgang en BSA 
adviezen zijn gebaseerd op dit examenprogramma. 

De opleiding stelt de norm van het BSA voor de dubbele propedeuse TN-TW bij naar 48 EC. 

Voor het studiejaar 2020-2021 is daarmee het volgende van toepassing: 

Adviezen en gevolgen 

Minder dan 39 EC behaald 
De student krijgt een Negatief BSA-advies voor zowel TW als TN, hiermee is hij verder automatisch uitgesloten van 
het dubbele bachelor programma. 

Tussen 39-48 EC behaald 
De student krijgt een positief BSA-advies voor zowel TW als TN en kan zich dus voor deze opleidingen herinschrijven. 
De coördinator van het dubbele bachelor programma informeert de student dat deze niet verder kan in de dubbele 
bachelor. De student moet omzwaaien naar het eerste jaar TW of TN en kan eventueel vrijstellingen krijgen op basis 
van behaalde vakken. In Osiris wordt bij de student het examenprogramma dubbele bachelor verwijderd en 
vervangen door de examenprogramma’s TN of TW.  
Het voortzetten van het dubbele bachelor programma voor studenten die tussen de 39 en 48 EC hebben behaald, 
valt dus buiten de BSA procedure maar wordt door de ’opleiding’ beoordeeld.  

48 EC of meer 
Positief advies TW en TN en voortzetting dubbele bachelor. 

Persoonlijke omstandigheden 

Bij minder dan 39 EC kan de student een uitstelaanvraag BSA indienen op grond van persoonlijke omstandigheden 
die studievertragend hebben gewerkt. Deze aanvragen worden behandeld door BSA commissie dubbele bachelor 
(gezamenlijke BSA commissies TW en TN). 

-Als de persoonlijke omstandigheden het verschil met 39 EC compenseren dan krijgt de student een aangehouden 
advies voor zowel TW als TN, maar kan hij niet verder in de dubbele bachelor. 
-Als de persoonlijke omstandigheden het verschil met 48 EC compenseren dan krijgt de student een aangehouden 
advies voor TW en TN, en blijft hij in de dubbele bachelor. 
 
Een student die tussen de 39 en 48 EC heeft behaald, kan met de coördinator van de dubbele bachelor overleggen of 
er persoonlijke omstandigheden waren die tot vertraging hebben geleid. Zo ja, dan zou de dubbele bachelor 
voortgezet kunnen worden. Dit valt verder buiten de scope van de BSA-procedure. 


