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Geachte heer <achternaam>, Beste <roepnaam>,
Hierbij ontvangt u voorgenomen definitieve studieadvies naar aanleiding van uw studieresultaten tot en met <datum berekenen
BSA > van het eerste jaar van de opleiding Bachelor <opleidingsnaam> (B1), studiejaar <collegejaar>. Dit advies ontvangt u in het
kader van het bindend studieadvies (zie paragraaf 6 van de Onderwijs- en Examenregeling).
Uw studievoortgang ligt beneden de norm die is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling van uw opleiding. U heeft gebruik
gemaakt van de mogelijkheden uw persoonlijke omstandigheden zoals bedoeld in paragraaf 6.3 lid 13 van de Onderwijs- en
Examenregeling te melden.
Voor het opleidingsbestuur is onvoldoende gebleken dat het niet behalen van de studievoortgangsnorm een direct en
onherroepelijk gevolg is geweest van de bijzondere omstandigheden die u heeft gemeld. Daarom is het opleidingsbestuur
voornemens u een negatief bindend studieadvies te geven. Een definitief negatief bindend studieadvies betekent dat u zich
gedurende drie jaar niet kunt herinschrijven voor <opleiding> en dus zal moeten stoppen met deze opleiding aan de Universiteit
Twente.
Wanneer u meent dat u ten onrechte een voornemen tot negatief BSA hebt gekregen, heeft u de gelegenheid om gehoord te
worden door een gedelegeerde van het opleidingsbestuur. Hiervoor kunt u uiterlijk binnen vijf werkdagen na dagtekening van deze
brief een afspraak maken. Na de hoorzitting zal uiterlijk 31 augustus <collegejaar +1> een definitief advies verzonden worden.
Voor diegenen die geen gebruik maken van de hoorzitting, wordt dit voorgenomen advies definitief per 25 augustus <collegejaar
+1>. Hierover ontvangt u geen nieuwe brief.
De Onderwijs- en Examenregeling en de wijze om een afspraak te maken om gehoord te worden kunt u vinden op de
onderwijspagina van uw opleiding. Algemene informatie over de hoorzitting kunt u vinden op:
https://www.utwente.nl/ces/sacc/regelingen/bsa-hoorzitting/. Bij vragen over deze brief of andere studiegerelateerde zaken, kunt u
contact opnemen met de studieadviseur.
Hoogachtend,
Het opleidingsbestuur van Bachelor <opleidingsnaam>
Wanneer u het niet eens bent met het besluit van het opleidingsbestuur, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief
beroep aantekenen via het Klachtenloket (https://www.utwente.nl/ces/studentservices/klachtenloket/klachtenloket/).
Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.
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