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1. Status agenda punt: 
RoJ URaad: 
o T er informatie 
o Ter advisering 
• Ter instemming 
o Anders: 

2. Eerder behandeld in: 
Naam gremium: 
Datum behandeJing: 
Naam agendapunt: 
Conclusie toen: 

3. Toelichting/samenvatting: 

15 februari 2012 
OOS, 25 januari 2012 
Jnstellingsbreed BSA 

Op de Universiteit Twente zijn de studieprestaties en rendementen onder de maat. Een nieuw 
Onderwijsmodel heeft tot doel dit te verbeteren, maar start op zijn vroegst in september 2013. De 
Universiteitsraad zou graag zien dat er voor de huidige studentenpopulatie en voor het cohort 2012 
ook acties ondernomen worden. 
Elm van die mogelijkheden is het hanteren van een Bindend Studie Advies (BSA). Studenten die aan 
het eind van het eerste jaar niet voldoende resultaat hebben behaald, moeten de opleiding verlaten. 
Uit de tussentijdse evaluatie (kenmerk: 395.792) blijkt dat het BSA bij de opleidingen Technische 
Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Communicatiewetenschap hieraan bijdraagt. Studenten 
worden gelijk vanaf het begin uitgedaagd tot het leveren van resultaat. Dit wordt ook ondersteund door 
onderzoeken buiten de UT. Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat geringe voortgang in het 
eerste jaar de kans verkleint op het afronden van de studie. Ook bevordert het BSA het studiesucces 
met een hoger eerstejaarsrendement en een toename in het studietempo. 

De URaad heeft aangedrongen op maatregelen die al voor 2013 effect kunnen sorteren. In dat kader 
is in eerdere overlegvergaderingen al gesproken over de mogelijke uitbreiding van het BSA over de 
gehele instelling. 

Onderzocht is of instellingsbrede invoering van het BSA op korte termijn mogelijk is . Dit is gedaan 
door middel van een vragenlijst die aan elke decaan en opleidingsdirecteur verzonden is. De totale 
respons was 79%. 

4. (Voorgenomen) besluit CvB: 



Voorgenomen CvB-besluit: 
Het CvB besluit zo spoedig mogelijk het bindend studieadvies in te voeren. Dat betekent dat voor 
aile bacheloropleidingen in principe geldt dat ze per september 2012 het BSA gaan hanteren. Op 
grond van inhoudelijke overwegingen kan het CvB besluiten bij specifieke opleidingen een jaar 
later het BSA in te stellen: daar waar de invoering van het BSA een curriculumwijziging vereist 
geldt dat niet per 2012, maar per september 2013 het BSA wordt ingevoerd. Studiebegeleiding 
en technische ondersteuningsprocessenladministratie zijn geen reden om de invoering van het 
BSA uit te stellen. De instellingsbrede norm is door het CvB vastgesteld op 45 EC. 
Dit voorgenomen besluit wordt nog besproken in de UCO. 

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen) 
Eerder in URaad aan de orde geweest? 

o Nee. 
o Ja,op 

Conclusie toen: 

Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat een van bovengenoemde 
punten nadere toelichting behoeft) 
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