
Hoofdstuk 6  (Bindend) studieadvies  

Toelichting: artikel 7.8b WHW 

 

 
9  Bijvoorbeeld: ‘Alle wiskunde-onderwijseenheden uit het B1-programma moeten zijn behaald’ mag dus niet, ‘Drie van de vier wiskunde-

onderwijseenheden uit het B1-programma moeten zijn behaald’ mag wel.  

Artikel 6.1 Voorlopig studieadvies 

1. Studenten ontvangen in het jaar van hun eerste inschrijving voor de opleiding uiterlijk in kalenderweek 52 een eerste 
voorlopig studieadvies en uiterlijk in kalenderweek 10 een tweede voorlopig studieadvies over de voortzetting van 
hun opleiding. Deze adviezen kunnen positief, negatief of neutraal zijn en zijn niet bindend. De studenten van wie het 
studieadvies is uitgesteld, ontvangen in het tweede jaar van inschrijving voor de opleiding tijdig een waarschuwing 
(artikel 6.2 lid 4), wanneer hun studievoortgang in het gedrang komt. 

2. De studenten die een negatief voorlopig studieadvies krijgen, worden uitgenodigd voor een gesprek met de 
studieadviseur met als doel het bespreken van de studiemethode en een heroverweging van de studiekeuze. Een 
negatief voorlopig studieadvies wordt gezien als een waarschuwing (artikel 6.2 lid 4).  

 

Artikel 6.2 (Bindend) studieadvies 

1. Aan studenten wordt uiterlijk aan het eind van hun eerste jaar van inschrijving voor de opleiding een schriftelijk advies 
uitgebracht over de voortzetting van hun studie. Dit advies is gebaseerd op de studieresultaten van de student en kan 
een positief of negatief (bindend) advies zijn, met inachtneming van de artikelen 6.3 en 6.4.  Het uitbrengen van het 
studieadvies is door het instellingsbestuur gemandateerd aan de opleidingsdirecteur. 

2. Bij het uitbrengen van het studieadvies worden meegeteld:  
a) de resultaten van tentamens en van toetsen uit het eerste jaar van de opleiding die in het volgende studiejaar 

geldig blijven; 
b) de aan de student toegekende vrijstellingen voor tentamens en toetsen van het eerste jaar. 
De opleidingsdirecteur kan opleidingsspecifieke eisen stellen waaraan moet zijn voldaan. Deze eisen zijn opgenomen 
in de opleidingsspecifieke bijlage. Opleidingsspecifieke eisen mogen niet inhouden dat alle onderwijseenheden van 
een bepaalde leerlijn moeten zijn behaald9. 

3. De opleidingsdirecteur kan besluiten een afwijzing te verbinden aan het studieadvies. Een studieadvies waaraan een 
afwijzing is verbonden wordt een bindend studieadvies genoemd (BSA). De opleidingsdirecteur neemt bij de 
besluitvorming de (bij de opleiding bekende) persoonlijke omstandigheden in acht. Een afwijzing kan slechts aan het 
advies verbonden worden, als de opleidingsdirecteur  de student niet geschikt acht voor de opleiding, de 
studieresultaten niet voldoen aan de norm, namelijk indien: 
a) de student minder dan 45 EC van het eerste jaar succesvol heeft afgerond, óf 
b) de student 45 EC of meer van het eerste jaar succesvol heeft afgerond, maar niet voldoet aan de 

opleidingsspecifieke eisen (zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel). 
In het besluit met een bindend studieadvies dient de student te worden gewezen op het recht om bezwaar en beroep 
in te dienen via het Klachtenloket. 

4. Voordat de opleidingsdirecteur tot een afwijzing overgaat, dient deze de student een waarschuwing te geven, onder 
bepaling van een redelijke termijn waarbinnen de studieresultaten tot genoegen van de opleidingsdirecteur moeten 
zijn verbeterd (artikel 6.1 lid 2) en  stelt de opleidingsdirecteur de student in de gelegenheid te worden gehoord. 

5. De student kan een aanvraag (ondersteund met bewijsstukken) voor toetsing van persoonlijke omstandigheden 
indienen bij de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO). Het indienen van een aanvraag vindt plaats in 
overleg met de studieadviseur. De CPO beoordeelt de geldigheid, aard, ernst en duur van de persoonlijke 
omstandigheden en brengt daarover advies uit. Het advies van de CPO, gegeven aan de opleidingsdirecteur en 
betreffende studieadviseur, wordt meegenomen in de afweging genoemd in lid 3.  

6. Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan ziekte van de betrokkene, lichamelijk, zintuigelijke of andere 
functiestoornis van de betrokkene, zwangerschap van de betrokkene, bijzondere familieomstandigheden, topsport of 
topcultuur van de betrokkene en het lidmaatschap van de universiteitsraad, faculteitsraad, opleidingscommissie of 
een bestuur (categorie 3 of 4 conform de Regeling FOBOS). 

7. Studenten aan wie een bindend studieadvies is uitgebracht, kunnen zich gedurende een periode van 3 
daaropvolgende studiejaren niet inschrijven voor dezelfde opleiding. Indien een student zich na deze periode opnieuw 
voor de desbetreffende bacheloropleiding inschrijft, wordt deze inschrijving aangemerkt als diens eerste inschrijving 
en zijn de desbetreffende bepalingen van dit hoofdstuk onverkort van toepassing. 

Artikel 6.3 Staken van de opleiding 

1. Als staken van de opleiding wordt beschouwd het niet meer volgen van onderwijs of afleggen van enige vorm van 
toetsing voor deze opleiding, waarbij de student: 
a) een uitschrijvingsverzoek doet aan de UT, of  
b) een uitschrijvingsverzoek doet voor de ene opleiding aan de UT, waarbij de student zich voor een andere 

opleiding aan de UT inschrijft en daarmee overstapt naar de andere opleiding op de UT, of 
c) met een bewijs betaald collegegeld (BBC) aan een andere instelling voor hoger onderwijs verder gaat studeren. 

2. De student ontvangt geen studieadvies, wanneer via Studielink het verzoek tot uitschrijving is ontvangen op uiterlijk 
31 januari van diens eerste jaar van inschrijving voor de opleiding en de student  zich in datzelfde studiejaar niet 
opnieuw voor dezelfde opleiding inschrijft. Indien de student zich in een volgend studiejaar opnieuw voor de dezelfde 
opleiding inschrijft, wordt deze inschrijving aangemerkt als diens eerste inschrijving. 

3. Aan de student die na 1 februari wordt uitgeschreven voor een opleiding aan de UT, wordt door de opleiding die door 
de student is gestaakt een studieadvies uitgebracht als bedoeld in lid 1 van artikel 6.2. 
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Artikel 6.4 Uitstellen studieadvies 

1. Het studieadvies als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 kan worden uitgesteld, indien:  
a) de student voor de opleiding op of ná 1 oktober van het desbetreffende studiejaar is ingeschreven en uiterlijk op 

31 augustus van dat studiejaar niet heeft voldaan aan de norm, of  
b) als gevolg van persoonlijke omstandigheden aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding 

nog geen uitspraak kan worden gedaan over de geschiktheid van de student. 
In geval van uitstel op grond van sub a wordt het studieadvies uitgebracht door de opleiding van de nieuwe 
inschrijving. 

2. Als de student, voor wie het studieadvies is uitgesteld, zich in een volgend studiejaar opnieuw inschrijft voor 
dezelfde opleiding, dan geldt als uiterste datum voor het studieadvies het einde van het tweede jaar van inschrijving 
voor de betreffende opleiding. In ieder geval wordt aan de student binnen 6 weken na de datum van inschrijving 
schriftelijk meegedeeld vóór welke datum de opleiding het definitieve studieadvies zal uitbrengen. Voor dit 
studieadvies geldt dezelfde norm als gesteld in artikel 6.2 lid 3.  

3. Voor de student die vóór 1 oktober naar een andere opleiding binnen de UT overstapt, wordt het studieadvies niet 
uitgesteld op grond van overstappen en dus geldt geen aanpassing van de norm zoals bedoeld in artikel 6.2 lid 3.  

 


