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Geacht college, 
 
De Universiteitsraad heeft uw adviesvraag ontvangen met betrekking tot de verbreding van de 
pilot BSA. Hierin wordt gesteld dat andere universiteiten breed de BSA-regeling hebben 
ingevoerd en dat vanuit verschillende opleidingen informeel de vraag is gekomen ook een BSA-
regeling in te voeren. Dit zou  mogelijk zijn door in te stappen bij de huidige pilot Het CvB geeft 
in haar brief aan dat zij voornemens is deze opleidingen veel vrijheid te geven om een eigen 
regeling samen te stellen, waarbij er een ondergrens van 35 EC aan te halen studiepunten 
gehanteerd gaat worden. De Universiteitsraad heeft bedenkingen bij een uitbreiding van de 
pilot. De huidige pilot is nog niet afgerond en is juist bedoeld om te zien of en op welke wijze 
een BSA-regeling succesvol kan worden ingevoerd. Dit is destijds ook met de Universiteitsraad 
afgesproken. Ten tweede zijn de eerste resultaten van het universiteitsbrede ingevoerde BSA 
aan de TU/e en TUD bekend geworden die laten zien dat de studievoortgang door het BSA niet 
positief beïnvloed is (respectievelijk 19% en 25% negatief bindend studieadvies). 
  
Gezien deze achtergrond wil de Universiteitsraad graag eerst de in de pilot afgesproken 
tussentijdse evaluatie met u bespreken. Deze eerste stand van zaken moet gezien het 
voornemen van het college naast kwantitatieve gegevens (studentenaantallen) ook kwalitatieve 
gegevens over faciliteiten en begeleiding bevatten. Ten tweede moet duidelijk zijn welke 
opleidingen deel willen nemen aan deze eventuele uitbreiding van het BSA. De informele 
verzoeken die op dit moment bestaan geven onvoldoende basis voor de omvang van dit 
verzoek. Daarnaast moet duidelijk zijn wat deze opleidingen in de sfeer van faciliteiten en 
begeleiding bieden. 
 
Ten slotte willen wij u graag attenderen op de procedure. Aan de instelling van de pilot heeft de 
Universiteitsraad zijn instemming verleend. Daar het uitbreiden van de pilot een substantiële 
wijziging is, moet deze uitbreiding ook ter instemming worden voorgelegd aan de 
Universiteitsraad.  
 
CONCEPT-BESLUIT: 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- Het agendaformulier Pilot Bindend StudieAdvies d.d. 10 november 2010; 
- De brief pilot Bindend Studieadvies d.d. 28 september 2010 (UR 10 – 256) ; 
- Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad d.d. 28 januari 

2009 (UR 09 – 030); 
- Evaluatiecriteria Richtlijn Bindend Studieadvies (UR 09 – 204); 

 
gehoord: 

- De mondelinge toelichting door Erik van Dijk en Sander Lotze in de 
commissievergadering OOS van 13 oktober 2010; 



 

 

overwegende dat: 
1. Een BSA als voornaamste doel heeft studenten sneller op de ‘juiste plek’ te krijgen; 
2. Verschillende opleidingen informeel hebben aangegeven graag deel te nemen aan een 

uitbreiding van de pilot maar dat het echter onduidelijkheid is welke opleidingen dit zijn; 
3. Het onduidelijk is of deze opleidingen faciliteiten en begeleiding op een voldoende 

niveau hebben gerealiseerd; 
4. Er geen formele uitnodiging richting de opleidingen is gegaan waarmee ze aan konden 

geven of ze deel willen nemen aan de uitbreiding van de pilot; 
5. De tussentijdse evaluatie over de resultaten van het eerste pilot jaar nog niet 

beschikbaar zijn gesteld aan de UR en de Universiteitsraad daarom geen inzicht heeft 
in de behaalde resultaten van het collegejaar 2009 – 2010; 

6. In een enquête aan de eerstejaarsstudenten (met een positief dan wel negatief 
studieadvies), aan de hand van de evaluatiecriteria Richtlijn BSA (UR 09-204) expliciet 
wordt onderzocht of de randvoorwaarden van het BSA op orde zijn gezien de 
overweging van de Universiteitsraad in 2009 (UR 09-030) waarin gesteld wordt dat er 
twijfels zijn of de randvoorwaarden voor het BSA en met name de begeleiding en 
faciliteiten op orde zijn; 

7. De mogelijkheid tot een p-in-2 regeling een extra mogelijkheid geeft om studenten af te 
wijzen van de opleiding terwijl dit niet direct bijdraagt om de student snel op de juiste 
plek te krijgen;  

8. Struikelvakken en voorkennis eisen van vakken van zichzelf al een selecterend middel 
zijn om studenten voor de eigen studiecapaciteiten te bewaken;  

9. Het besluit van 28 januari 2009 (UR 09-030) aangeeft dat er toegezegd is dat het niet 
de bedoeling is verplichte vakken te stellen naast de puntennorm als voorwaarde voor 
een positief BSA advies; 

10. Er in het besluit van 28 januari 2009 (UR 09-030) beschreven staat dat na de evaluatie 
van de pilot het BSA opnieuw ter instemming langs de URaad moet en de huidige 
wijziging een drastische wijziging van de strekking van de pilot gaat worden; 

11. Het onduidelijk is hoe het CvB gaat waarborgen dat de pilot BSA ook daadwerkelijk een 
pilot blijft aangezien de URaad (UR 09-030) reeds heeft aangegeven dat een evaluatie  
na drie jaar de basis is om een gevolg te geven aan de pilot in de vorm van een 
universiteitsbreed ingevoerd BSA. 

besluit: 
  Negatief te adviseren over de uitbreiding van de pilot BSA. 

De Universiteitsraad verzoekt het CvB een voorstel te doen richting de Universiteitsraad 
waarin de onderstaande punten worden opgenomen en ter instemming worden 
voorgelegd aan de Universiteitsraad. 

1. Tussentijdse evaluatie 
2. Een analyse naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van de huidige pilot waarin 

bezien wordt hoe succesvol de BSA-regeling is in het eerder op de juiste plek krijgen 
van studenten. 

3. Een overzicht van de reacties vanuit alle bacheloropleidingen op de vraag of zij deel 
willen nemen aan de verbreding van de pilot BSA. 

4. De P-in-2-regeling niet wordt meegenomen in de uitbreiding van de pilot BSA. 
5. De garantie dat de opleidingen die willen deelnemen aan deze verbreding over 

voldoende ondersteunde faciliteiten en begeleiding bezitten. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk, 
voorzitter 


