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Onderwerp    BSA 
 

 
Geachte college, 
 

 
De URaad heeft kennis genomen van uw verzoek om in te stemmen met het 
instellingsbreed invoeren van het BSA per studiejaar 2012-2013, uitgaand van de 
vigerende richtlijn BSA,  aangevuld met een instellingsbrede norm van 45 EC.  
Enerzijds overweegt de raad dat het jaar 2012-2013 valt binnen de verlengde 
pilotperiode, waar de raad zijn goedkeuring aan hechtte in december 2011 (UR 11-
333), waarbij een overweging was dat het gelijk blijven van de BSA-richtlijn een goede 
basis geeft om de resultaten en de ervaringen in de jaren 2009-2013 onderling met 
elkaar te vergelijken. Dat is op basis van het voorgenomen CvB-besluit dat thans 
voorligt uiteraard niet meer mogelijk, aangezien de EC-norm  wordt gewijzigd. 
Anderzijds geeft de raad er zich rekenschap van dat het BSA positief werkt bij de 
huidige pilotopleidingen TN, ST en CW, gezien de tussentijdse evaluatie (kenmerk 
395.792) en dat het met name belangrijke effecten sorteert wat betreft 
studierendement. Daarbij ligt een verhoging van de norm naar 45 EC beter in lijn met 
het studietempo dat benodigd is gezien de zogenaamde langstudeerregeling. 
Het bovenstaande resulteert in het volgende conceptbesluit: 
 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

 de Evaluatie Pilot Bindend Studie Advies 2009-2011 (UR 11-322); 

 de Richtlijn BSA op de UT; 

 de brief van het CvB van 22 november 2011 inzake onderzoek naar een 

instellingsbrede invoering van het Bindend Studie Advies; 

gehoord:  

 de beraadslaging in de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken 

en in de interne vergadering van 1 februari 2012; 

overwegende dat: 

 het onderzoek naar een instellingsbrede invoering van het BSA bij  twee 

opleidingen curriculaire problemen liet zien, te weten Werktuigbouwkunde en 

CreaTe;  



 

 

 de twee hiervoor genoemde opleidingen derhalve in 2013-2014 dit BSA zullen 
invoeren; 

 het BSA binnen de huidige pilot positieve resultaten oplevert; 

 een BSA van 45 EC met het oog op deugdelijke advisering beter aansluit bij de 
norm, ons impliciet door de overheid opgelegd; 

 de studiebegeleiding op orde moet zijn, temeer daar een verhoging van de 
norm naar 45 EC de regeling gevoeliger maakt voor beroepszaken; 

 idem, omdat het hier een feitelijke verzwaring betreft van een norm, waardoor 
noodzaak van goede begeleiding extra accent krijgt; 

 de BSA-commissie berekend moet zijn op een toename van verzoeken tot 
toetsing persoonlijke omstandigheden; 

gehoord de toezegging van het college dat: 

 per 1 september 2012 de studiebegeleidingscapaciteit binnen alle deelnemende 
opleidingen kwantitatief en kwalitatief op peil is, waarbij dienaangaande de 
parameters van de huidige BSA-pilotopleidingen als minimaal uitgangspunt 
worden genomen; 

 de BSA-commissie meegroeit (taakstelling) met het te verwachten grotere 
aantal verzoeken;  

 de opleidingen Werktuigbouwkunde en CreaTe in studiejaar 2013-2014 zullen 
aansluiten bij deze richtlijn; 

 de aangepaste richtlijn BSA, net als de huidige richtlijn, na 1 jaar geëvalueerd 
zal worden. 

besluit:  
in te stemmen met het hanteren van een instellingsbrede BSA-richtlijn per studiejaar 
2012-2013, gebaseerd op de huidige richtlijn BSA, met expliciete toevoeging van een 
norm van  45 EC. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk 
voorzitter 


