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TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 
 
Procedure en melding Studievoortgang internationale studenten TU Delft 
 
 
Inleiding: Wet modern migratiebeleid, wijziging van de vreemdelingenwetgeving 
 
De Wet modern migratiebeleid (Momi) is op 1 juni 2013 in werking getreden. De wet versterkt 
de positie van de referent in het vreemdelingenbeleid: een erkende referent kan een aanvraag 
om een verblijfsvergunning via de versnelde toelatingsprocedure laten verlopen en de 
vergunning kan voor de duur van de studie plus drie maanden worden verleend (met 
mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging). De TU Delft is een erkende referent. Bij onvoldoende 
studievoortgang kan de verblijfsvergunning worden ingetrokken. Een van de taken van de 
referent is onvoldoende studievoortgang te melden aan de IND. Voor de norm van voldoende 
studievoortgang is bij ministeriële regeling (Stcrt. 2013, 15622) aangesloten bij de 
Gedragscode internationale student hoger onderwijs: 50% of meer van de proportionele 
nominale studielast voor (het gedeelte van) het studiejaar wordt aangemerkt als voldoende 
studievoortgang, ofwel: op jaarbasis is het behalen van 30 ECTS of meer bij een volledige 
studie voldoende. Als hieronder wordt gesproken van 30 ECTS dient daarvoor in voorkomende 
gevallen erachter te worden gelezen ‘of proportioneel deel daarvan’. 
De onderhavige procedure regelt hoe op de TU Delft uitvoering wordt gegeven aan het 
constateren en melden van onvoldoende studievoortgang. 
 
1. Studievoortgangsnorm  
De vreemdelingenwetgeving verplicht de instellingen jaarlijks de studievoortgangsnorm van 
studenten met een studie-visum vast te stellen.  
Iedere internationale student met een studievisum moet jaarlijks van zijn BSc of MSc -
opleiding minimaal 30 ECTS behalen van het betreffende opleidingsprogramma om de 
opleiding voort te kunnen zetten. Wanneer deze norm niet gehaald is, wordt de student 
uiterlijk per 1 oktober van het daaropvolgende studiejaar door de TU Delft afgemeld bij de 
IND. De student dient zich vervolgens uit te schijven bij de TU Delft. 
In afwijking van de genoemde norm dient, indien sprake is van een voorbereidend jaar, dit 
jaar met goed gevolg te worden afgerond. 
 
2. Toepassing studievoortgangsnorm  
De studievoortgangsnorm is van toepassing op alle studenten die in Nederland verblijven met 
een studievisum en die ingeschreven staan in en vanaf het academisch jaar 2013/2014. 
Voor studenten die een deel van het jaar staan ingeschreven, bijv. met ingang van 1 februari, 
geldt de norm van 30 ECTS naar evenredigheid van de inschrijvingsperiode. Bij grote 
programmaonderdelen die de grens van het studiejaar overschrijden (stage, afstuderen) 
wordt de behaalde studievoortgang geschat. De faculteit dient daartoe een voorstel in.  
Studenten kunnen zich beroepen op persoonlijke omstandigheden op grond waarvan zij de 
norm niet hebben behaald; zie hiervoor par. 6. 
 
3. Verantwoordelijkheid studievoortgangnorm 
De studievoortgangscontrole wordt uitgevoerd door de Directie Onderwijs- & Studentenzaken. 
Namens het College van Bestuur besluit het Hoofd van het International Office, gehoord de 
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studentendecaan. Deze laatste laat zich adviseren door de studieadviseur en – waar nodig – 
studentenpsycholoog of studentenarts. 
 
4. Studiebegeleidingsplan 
Iedere opleiding heeft een studiebegeleidingplan voor de internationale studenten in zowel de 
BSC als MSC opleiding. Hierin is in ieder geval opgenomen: 

 De wijze waarop de introductie van internationale studenten plaatsvindt 
 Een nadere omschrijving van het mentoraat voor internationale studenten 
 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. Studieadvies 
In een studiejaar zijn er drie formele adviesmomenten: 
 
Maart: Op basis van de resultaten van het eerste semester. Dit advies bevat voor de 
risicogroep een waarschuwing en een oproep voor een voortgangsgesprek met de 
studieadviseur/mastercoördinator.  
Augustus: Op basis van de resultaten van het eerste en tweede semester. Dit advies bevat 
een advies over het al dan niet voortzetten van de studie. De student wordt gewezen op de 
procedure in september met korte termijnen en op de mogelijkheid van uitstel in verband met 
persoonlijke omstandigheden. 
September:  Voornemen wel/geen afmelding bij de IND op basis van de studievoortgang op 
basis van het volledige voorafgaande  studiejaar, inclusief de augustustentamens (begin 
september). Student krijgt één week de tijd om bedenkingen, waaronder persoonlijke 
omstandigheden, bij de studieadviseur in te dienen. Daarna stelt het hoofd van het 
International Office, na advies van de studentendecaan, uiterlijk 30 september het definitieve 
advies vast. Gelijktijdig vindt de eventuele melding door O&S aan de IND plaats.1 
 
De volgende situaties en handelingen zijn mogelijk: 

* SV ≥ 50%: Geen melding IND. 
* SV < 50% en geen reactie student: brief aan student en melding IND. 
* SV < 50%, bedenkingen student over aantal studiepunten of beroep op persoonlijke 

omstandigheden 
- Gehonoreerd: brief student. Geen melding IND. 
- Afgewezen: brief aan student en melding IND. 

 
De melding is ten allen tijde slechts een advies aan de IND, die zelfstandig beslist over de 
verblijfsvergunning. Ook in geval van afwijzing van een verzoek om uitstel i.v.m. persoonlijke 
omstandigheden is de beslissing aan de IND om wel of niet de verblijfsvergunning in te 
trekken. 
 

                                                 
1

 Wanneer een opleiding geen tentamens in augustus aanbiedt dan vervalt het augustusadvies.  
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Alle adviezen worden schriftelijk uitgebracht. De opleiding biedt studenten met een 
achterblijvende studievoortgang een begeleidingsgesprek aan; ook wordt in de brieven 
aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor studiebegeleiding. 
 
6. Samenloop met BSA 
Indien een internationale student een bachelorstudie begint, is er in het eerste jaar sprake 
van samenloop met de BSA-norm van 45 ECTS. Indien een student tussen de 30 en 44 ECTS 
behaalt kan hij of zij de studie niet voortzetten, maar hoeft er ook geen melding aan de IND 
plaats te vinden. De student zou eventueel een andere studie kunnen doen en dient hiervoor 
zelf de nodige stappen te ondernemen naar de nieuwe instelling en IND toe. 
 
7. Persoonlijke Omstandigheden  
Bij de uitvoering van de studievoortgangscontrole moet rekening gehouden worden 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 wél gehaald zou hebben. 
Persoonlijke omstandigheden leiden dus niet op voorhand al tot buiten beschouwing laten van 
de studievoortgangsnorm.  Dezelfde gehonoreerde persoonlijke omstandigheden kunnen 
slechts eenmalig grond vormen voor uitstel per referentperiode (dit is de periode van 
inschrijving bij één onderwijsinstelling ofwel per studieduur). 
 
Procedure persoonlijke omstandigheden 

1. De student meldt binnen 1 week na het voornemen tot afmelding aan de studieadviseur van 
zijn opleiding dat er in het voorafgaande studiejaar sprake is geweest van persoonlijke 
omstandigheden en dat de studie daar mogelijk hinder van heeft ondervonden. 

2. De WHW verstaat onder persoonlijke omstandigheden: 
a. Ziekte 
b. Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis 
c. Bijzondere familieomstandigheden 
d. Zwangerschap en bevalling 
e. De wijze waarop de instelling de opleiding feitelijk verzorgt 
f. Bestuurslidmaatschap, waarvoor RAS-maanden zijn toegekend. 

3. De student levert eventuele bewijsstukken in bij de studieadviseur. 
4. De studieadviseur registreert dat er sprake is van persoonlijke omstandigheden. 
5. Persoonlijke omstandigheden dienen zo spoedig mogelijk nadat de omstandigheid zich heeft 

voorgedaan gemeld te worden.  
6. Aan het eind van het studiejaar worden de gevallen van alle studenten bij wie sprake was van 

persoonlijke omstandigheden en die minder dan 30 ECTS hebben behaald, door de 
studieadviseur voorgelegd aan de studentendecaan.  

7. Wanneer de studentendecaan oordeelt dat de persoonlijke omstandigheden de 
studievoortgang in die mate hebben beïnvloed dat de norm van 30 ECTS niet haalbaar was, 
dan kan hij het Hoofd van het International Office adviseren de student uitstel van het 
behalen van de norm te verlenen. Dit houdt in dat de student niet afgemeld wordt. Volgens 
de regelgeving mag iedere persoonlijke omstandigheid slechts eenmalig per referentperiode 
grond vormen voor uitstel van het behalen van de norm. 

8. Wanneer een student door persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt, kan hij, 
onder voorwaarden, aanspraak maken op de Regeling Afstudeersteun (RAS). Wanneer een 
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student RAS toegekend heeft gekregen zal dat meegenomen worden in de overwegingen van 
de studieadviseur en studentendecaan. Aanspraak op RAS wordt echter niet automatisch 
omgezet naar uitstel van het behalen van de studievoortgangsnorm.  
 
 
8. Slotbepaling 
De wet Modern migratiebeleid is per 1 juni 2013 in werking  getreden en is voor het eerst van 
toepassing op  het academisch jaar 2013-2014. Uitvoering zal feitelijk voor de eerste keer in 
2014 (maart-september) plaatsvinden. 
 


