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Bindend Studieadvies academisch jaar 2019-2020 
Addendum Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen 2019-2020 

 
Feitelijke communicatie en totstandkoming daarvan 
Op 20 maart heeft de UT het volgende bericht gecommuniceerd: 
De Universiteit Twente volgt het verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
(OCW) op, om dit studiejaar (2019-2020) geen negatief bindend studieadvies (BSA) te geven aan 
eerstejaars studenten. 
Voor eerstejaars studenten die per 31 augustus 2020 niet aan de BSA-norm voldoen, zal het eindadvies 
worden uitgesteld. Dit uitgestelde advies houdt in dat deze studenten de mogelijkheid krijgen om in het 
studiejaar 2020-2021 de BSA-norm alsnog te behalen. Verder ontvangen zij een extra, niet-bindend, 
tussentijds advies en worden zij uitgenodigd door de studieadviseur voor een gesprek over de vraag of 
het voortzetten van de opleiding wel verstandig is. 
De UT doet er alles aan om vanaf aanstaande maandag het onderwijs en de toetsing zo goed als 
mogelijk digitaal door te laten gaan. We verwachten daarmee voor de eerstejaars een programma te 
bieden waarmee zij in staat worden gesteld dit studiejaar module 3 en 4 tijdig af te ronden. 
 
Dit bericht is tot stand gekomen na bespreking in de CCOW en het CCT. Argumenten voor de beslissing 
die is genomen, waren: 

- Het verzoek van OCW, voorafgaand aan 20 maart had OCW al aangekondigd (via de VSNU) 
graag te zien dat alle hoger onderwijs instellingen dit jaar geen BSA zouden geven. 

- De wens om studenten in deze bizarre tijd zo veel mogelijk tegemoet te komen. 
- De breed gedeelde aanname bij de bespreking in de CCOW dat veel studenten voor wie een 

negatief advies zou gelden al vertrokken zijn voor 1 februari. 
- Het feit dat het moeilijk is om te beoordelen of een student vertraagd is door Corona en het 

daaraan gerelateerd willen voorkomen van een grote hoeveelheid aanvragen die beoordeeld 
moeten worden.  

 
Wat betekent dit besluit in formele zin? 
De BSA regeling (paragraaf 6 OER) wordt gevolgd, tenzij in dit document of door het College van 
Bestuur anders is bepaald.  
 
Eerstejaarsstudenten 

- Studenten, die aan de norm van de opleiding1 voldoen aan het eind van het eerste jaar: 
o Ontvangen een positief advies (conform art. 6.3 lid 1 OER). 

- Studenten, die niet aan de norm van de opleiding1 voldoen aan het eind van het eerste jaar: 
o ontvangen (in afwijking van art. 6.3 OER) allen een uitgesteld advies [standaardbrief 

Osiris eind studiejaar 2019-2020]; 
o voor hen geldt als nieuwe datum voor het definitieve studieadvies het einde van het 

tweede jaar van inschrijving2 voor de betreffende opleiding; 
o ontvangen (conform art. 6.5 lid 2 én sub b OER) binnen 6 weken na inschrijving voor 

het tweede jaar van de betreffende opleiding een brief van de opleiding waarin staat 
wat de norm is en de voornoemde datum voor wanneer de student aan deze norm 
moet hebben voldaan [handmatig, voorbeeldbrief]. 

- Studenten, die vóór of per 1 februari 2020 de studie hebben gestaakt: 

                                                            
1 Waar in dit document ‘de norm van de opleiding’ staat vermeld, wordt bedoeld de norm van de opleiding 
conform de OER 2019-2020, met als basis artikel 6.3 lid 3 en 4 en artikel 6.5 lid 2 OER. 
2 “Voor al deze studenten geldt dat het definitieve studieadvies wordt uitgesteld met dezelfde periode, 
namelijk één studiejaar.” 
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o ontvangen geen advies (conform art. 6.4 lid 2 OER). 
- Studenten, die na 1 februari 2020 de studie hebben gestaakt en toch door willen met dezelfde 

opleiding in studiejaar 2020-2021: 
o ontvangen (in afwijking van art. 6.4 lid 3 OER) een uitgesteld advies [standaardbrief 

Osiris eind studiejaar 2019-2020]; 
o voor hen geldt als nieuwe datum voor het definitieve studieadvies het einde van het 

tweede jaar van inschrijving2 voor de betreffende opleiding; 
o ontvangen (conform art. 6.5 lid 2 én sub b OER) binnen 6 weken na inschrijving voor 

het tweede jaar van de betreffende opleiding een brief van de opleiding waarin staat 
wat de norm is en de voornoemde datum voor wanneer de student aan deze norm 
moet hebben voldaan [handmatig, voorbeeldbrief]. 
 

Tweedejaarsstudenten 
- Studenten met reeds een uitgesteld advies (conform art. 6.5 OER), die in studiejaar 2019-2020 

aan de norm van de opleiding1 voldoen: 
o ontvangen een positief advies. 

- Studenten met reeds een uitgesteld advies, die in studiejaar 2019-2020 niet aan de norm van 
de opleiding1 voldoen: 

o krijgen een negatief advies (conform art. 6.3 lid 4 OER); of 
o kunnen een positief advies krijgen met inachtneming van persoonlijke 

omstandigheden (conform art. 6.3 lid 5 OER), als ze door omstandigheden (die 
getoetst kunnen worden door CPO) niet aan de norm voldoen. 

 
 
Advisering 
Het is van belang om met eerstejaars studenten die een uitgesteld advies zullen krijgen te spreken over 
hun studievoortgang. Het doel van dit een-op-een gesprek tussen de opleiding en de student is om 
samen te kijken naar de studieresultaten en te bespreken of de mindere resultaten een gevolg kunnen 
zijn van: 

- het Corona-virus; 
- persoonlijke omstandigheden; 
- geen duidelijke omstandigheden. 

Dit gesprek is een extra tussentijds evaluatiemoment (in aanvulling op art. 6.2 OER) en vindt plaats 
voor het einde van studiejaar 2019-2020, op basis waarvan de student kan reflecteren op de vraag of 
het verstandig is om de studie voort te zetten. Op basis van de studieresultaten en het gesprek met de 
opleiding, zal de opleiding (in aanvulling op art. 6.2 OER) de student hierover voor het einde van 
studiejaar 2019-2020 door middel van een e-mail adviseren (handmatig, voorbeeldmail). 
 
N.B. 1. Het is niet realistisch om deze gesprekken allemaal in de zomerperiode te voeren. Met 
studenten die op basis van de studieresultaten tot en met kwartiel 3 niet meer aan de BSA-norm 
kunnen voldoen, kan al gesproken worden in kwartiel 4. Hierdoor hoeven niet alle gesprekken in de 
zomerperiode plaats te vinden. Indien het niet mogelijk is dat de studieadviseur al deze studenten 
spreekt, kan een deel van deze gesprekken gevoerd worden door andere betrokkenen bij de opleiding 
(denk aan mentoren/tutoren, coördinatoren en opleidingsdirecteuren). 
 
N.B. 2. Het is ook belangrijk om te spreken met studenten die na 1 februari de studie hebben gestaakt, 
maar zich op basis van het uitgestelde advies toch weer willen inschrijven voor dezelfde opleiding. Het 
verzoek aan de opleidingen is om met de betreffende studenten hierover in contact te gaan. 
Geadviseerd wordt om dat z.s.m. na het staken van de opleiding te doen. Als dat niet mogelijk is, wordt 
het gesprek in ieder geval aan het begin van het eerste kwartiel van tweede jaar van inschrijving 
gevoerd.  
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Communicatie 
We zijn soepel en coulant naar de studenten, in ruil daarvoor verwachten wij dat studenten zich actief 
inzetten om zo goed mogelijke resultaten te behalen. Het is daarom belangrijk om in de communicatie 
met studenten onderstaande te benadrukken: 

- Het onderwijs gaat zoveel mogelijk door: dit betekent dat het nog zeker mogelijk is om 
positieve resultaten te behalen in het derde en vierde kwartiel. Het is in het belang van de 
studenten om dus wel te blijven studeren. 

- Het is niet altijd in het belang van een student om volgend jaar met een uitgesteld advies de 
studie te vervolgen. Ondanks dat de UT eerstejaarsstudenten dit studiejaar geen negatief 
(bindend) studieadvies geeft, kunnen we wel met de student in gesprek om deze zorg, indien 
van toepassing, uit te spreken.  
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