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Verbreding Pilot BSA

Geacht college,
De Universiteitsraad heeft uw brief (d.d.28 september 2010) ontvangen met betrekking tot de
verbreding van de pilot Bindend Studie Advies (BSA). Hierin wordt gesteld dat veel andere
universiteiten de BSA-regeling hebben ingevoerd en dat vanuit verschillende opleidingen de
vraag is gekomen om ook een BSA-regeling in te voeren. Dit zou mogelijk zijn door het
uitbreiden van de huidige pilot die sinds collegejaar 2009-2010 loopt bij de opleidingen ST, CW
en TN.
De Universiteitsraad heeft bedenkingen bij de uitbreiding van de pilot. De huidige pilot is nog
niet afgerond en is toentertijd ingesteld om te zien of en op welke wijze een BSA-regeling
universiteitsbreed kan worden ingevoerd. Dit is destijds zo met de Universiteitsraad
afgesproken. Het college geeft aan dat uitbreiding van de pilot BSA een noodzaak is gezien de
ontwikkelingen rond de universiteit en de druk vanuit Den Haag om de studierendementen te
verhogen. Het uitbreiden van de pilot betekent geen definitieve invoering van het bindend
studieadvies omdat de opleidingen nog steeds in de pilot fase meedoen. Het uitbreiden van de
richtlijn Bindend Studie Advies met de p-in-2 regeling en vakspecifieke eisen is volgens de
Universiteitsraad niet wenselijk. De Universiteitsraad wil graag een keuze voor maatregelen
zien vanuit een visie op studentenbegeleiding.
In de geschreven brief worden twee voorstellen gedaan die de raad gesplitst wil behandelen:
1. Het uitbreiden van de pilot BSA (informatie);
Het uitbreiden van de pilot BSA wordt als informatie beschouwd indien het enkel gaat
om het uitbreiden van de pilot volgens de richtlijnen die er nu liggen en dezelfde
voorwaarden gesteld worden als aan de opleidingen TW, CW en ST.
2. Het wijzigen van de richtlijn Bindend Studie Advies (instemming).
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);
- Conceptbesluit universiteitsraad UR 10-275
gehoord:
- De mondelinge toelichting door Erik van Dijk en Sander Lotze in de
commissievergadering OOS van 13 oktober 2010;
- De mondelinge toelichting door de rector in de commissievergadering OOS van
24 november 2010.

overwegende dat:
1.1. Een BSA als voornaamste doel heeft studenten sneller op de juiste plek te krijgen;
1.2. Het BSA niet zonder goede begeleiding en beschikbaarheid van voldoende faciliteiten
geïmplementeerd kan worden;
1.3. Het uitbreiden van de pilot opleidingen de mogelijkheid geeft om ervaring op te doen
met het BSA;
1.4. Ongeveer de helft van de bacheloropleidingen aan heeft gegeven deel te willen nemen
aan de uitbreiding van de pilot;
1.5. 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.
1.6. Er op dit moment nog geen tussentijdse evaluatie is verschenen waarin de resultaten
van het eerste pilot jaar beschreven staan.
gehoord de toezegging dat:
1. Een opleiding niet mag starten met de pilot BSA indien de begeleiding en faciliteiten niet
op orde zijn.
2. De opleidingen die deel gaan nemen aan de pilpot voldoen aan dezelfde eisen die
gesteld zijn aan het begin van de pilot.
3. De universiteitsraad in februari een voorstel ontvangt waarin het aantal opleidingen dat
deel wil nemen aan de pilot beschreven staat evenals een bewijs dat de opleidingen
voldoen aan de randvoorwaarden op het gebied van begeleiding en faciliteiten.
besluit t.b.v. punt 1:
De uitbreiding van de pilot ter kennisgeving aan te nemen en bij het aflopen van de pilot de
gehele BSA regeling te heroverwegen.
overwegende dat:
2.1. 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;
2.2. Struikelvakken en voorkennis eisen van vakken van zichzelf al een selecterend middel
zijn om studenten voor de eigen studiecapaciteiten te bewaken;
2.3. 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;
2.4. De studiesnelheid na het eerste jaar niet in moet zakken omdat er geen
pressiemiddelen meer aanwezig zijn;
2.5. Voorkennis eisen bij vakken een ander middel zijn om studenten te stimuleren om op
tempo te blijven studeren;
2.6. Er niet is aangetoond dat de p-in-2 regeling de motivatie van studenten verhoogt;
2.7. Beperkingen in het aantal tentamenkansen ook een motivatiemiddel kan zijn om
studenten op tempo te laten studeren.
besluit t.b.v. punt 2:
Niet in te stemmen met het wijzigen van de Richtlijn Bindend StudieAdvies door het toevoegen
van de p-in-2-regeling en het kunnen stellen van vakspecifieke eisen binnen de propedeuse.
De Universiteitsraad adviseert het College van Bestuur een visie op te stellen waarin
motivatiebevorderende maatregelen van studenten en begeleiding gericht op het voorkomen
van vertraging beschreven worden.
Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad

drs. F.L. Lagendijk,
voorzitter

