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Addendum op de OER art. 5 van bijlage 1 ten aanzien van het Bindend Studie Advies
(BSA) voor studiejaar 2020-2021 i.v.m. maatregelen COVID-19

Paragraaf 4 REGELING BINDEND STUDIEADVIES EERSTE JAAR
Artikel 5.

Nadere uitwerking Bindend Studieadvies

5.1 Aan iedere student die voor het eerst staat ingeschreven in het eerste studiejaar van de opleiding en
aan 1e jaar herinschrijvers worden in dat jaar vier studieadviezen uitgebracht:
•
•
•
•

een eerste, voorlopig advies, met een eventuele waarschuwing, in december
een preadvies, met een eventuele waarschuwing, in maart,
een voorgenomen bindend studieadvies begin augustus of een definitief positief
studieadvies,
een definitief negatief bindend studieadvies of positief studieadvies, uiterlijk op 31
augustus

5.2 De student die aan het eind van het eerste studiejaar (laatste resultaatdatum 31 augustus) minder
dan 39 studiepunten (EC) 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.
5.3 De beëindiging van de inschrijving als bedoeld in 5.2 leidt tot uitsluiting van uitsluitend de opleiding
waarover het studieadvies wordt uitgebracht gedurende de vier studiejaren na het studiejaar waarover het
advies is uitgebracht.
5.4 De 39 studiepunten (EC) waarop het bindend studieadvies wordt gebaseerd zijn afkomstig uit het
programma van het eerste studiejaar van de opleiding waarvoor de student is ingeschreven en die behaald
zijn tijdens het studiejaar waarover het bindend studieadvies wordt berekend.
5.5 In het geval aan de student vrijstellingen zijn verleend, mogen deze worden meegeteld voor de norm
van 39 studiepunten (EC) 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.
5.6 Voor de student aan wie voor meer dan 15 studiepunten (EC) vrijstellingen voor vakken in zijn eerste
studiejaar zijn verleend die op grond van 5.5 niet voor de norm van 39 studiepunten meetellen, geldt dat
hij in het eerste studiejaar niet 39 studiepunten dient te behalen maar het gehele eerste studiejaar (60 EC)
afgerond dient te hebben. Indien hier niet aan wordt voldaan, dan ontvangt de student een negatief
bindend studieadvies.
5.7 Indien de examencommissie oordeelt dat een student op grond van persoonlijke omstandigheden
niet heeft kunnen voldoen aan de norm van 39 studiepunten (EC) voor het eerste studiejaar, verleent zij
deze toestemming om in een 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.
5.8 Indien de examencommissie oordeelt dat inschrijving na 1 oktober in die mate van invloed is
geweest dat de norm van 39 studiepunten (EC) niet haalbaar was, verleent zij deze student toestemming
om in het volgende studiejaar de norm van 45 studiepunten (EC) 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.
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5.9 De student die in het studiejaar 2019-20 minder dan 45 studiepunten (EC) in het eerste jaar van de
opleiding heeft gehaald en ten aanzien van wie het bindend studieadvies als gevolg van de voor het
studiejaar 2019-20 aangepaste regeling voor bindend studieadvies in verband met Covid-19 automatisch is
uitgesteld, geldt een van onderstaande bepalingen:
5.9 .1 indien de studie wordt voorgezet in het studiejaar 2020-21 dient de norm van 39 studiepunten
(EC) uit het programma voor het eerste jaar van de opleiding waarvoor de student is
ingeschreven te worden behaald, waarbij de reeds in het eerste studiejaar behaalde studiepunten
(EC) niet mogen worden meegerekend, dan wel het eerste jaar geheel af te ronden.
5.9 .2 indien de studie wordt voortgezet in een studiejaar volgend op 2020-21 dient de norm van 45
studiepunten (EC) uit het programma voor het eerste jaar van de opleiding waarvoor de student
is ingeschreven te worden behaald, waarbij de reeds in het eerste studiejaar behaalde
studiepunten (EC) niet mogen worden meegerekend, dan wel het eerste jaar geheel af te ronden.
5.10 De student ontvangt een definitief negatief bindend studieadvies indien niet aan het in 5.9.1 of 5.9.2
bepaalde is voldaan.
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