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Geacht College,
Door middel van deze brief bevestig ik dat de opleiding Psychologie bij de start van het collegejaar 20112012 aan de randvoorwaarden kan voldoen zoals geformuleerd in de ‘Richtlijn Bindend Studieadvies
Universiteit Twente’. Op enkele punten geven wij er de voorkeur aan om op alternatieve wijze invulling te
geven aan de richtlijn. In de bijlage bij deze brief vindt u per deelartikel (2-4) uit de ‘Richtlijn Bindend
Studieadvies Universiteit Twente’ uitgewerkt op welke manier wij aan het artikel uitvoering willen geven.
Belangrijk om te vermelden is dat er binnen de opleiding Psychologie sinds een jaar naar tevredenheid
wordt gewerkt met een eerstejaars studentmentoraat (ouderejaars bachelorstudenten) onder leiding van de
studieadviseur Psychologie. Het systeem van studentmentoren willen wij, zoals weergegeven in de bijlage,
deels wijzigen en deels formaliseren in het kader van de ‘Richtlijn Bindend Studieadvies Universiteit
Twente’. De Opleidingscommissie Psychologie heeft hierover op 6 mei 2011 reeds positief geadviseerd.
Hoogachtend,

Henk Boer
Opleidingsdirecteur Psychologie

Postbus 217
7500 AE Enschede
www.utwente.nl
Universiteit Twente (UT) is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 501305360000.
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Artikel 2 Studiebegeleiding
2.1 De studiebegeleiding in de bacheloropleiding wordt beschreven in de Onderwijs- en
Examenregeling.
2.2 In de onderhavige richtlijn wordt voor de propedeutische fase in ieder geval het volgende
vastgelegd:
a het kennismakingsgesprek, dat vóór eind oktober met elke student die voor het eerst voor de
propedeutische fase van de bacheloropleiding wordt of is ingeschreven, wordt gehouden door de
studieadviseur of in voorkomende gevallen door een aangewezen docent;
à De opleiding Psychologie werkt in het eerste jaar naar tevredenheid van staf en studenten met
een studentmentoraat (in plaats van een docentmentoraat). Studentmentoren zijn ouderejaars
studenten Psychologie die in dienst zijn van de opleiding Psychologie en onder toezicht staan van
de studieadviseur Psychologie.
Voorgesteld wordt om het kennismakingsgesprek in september te laten voeren door de
studentmentoren. Door studentmentoren in te zetten voor de kennismakingsgesprekken zijn
studenten tijdig bekend met hun studentmentor, en is het praktisch haalbaar om het
kennismakingsgesprek met alle 300-350 eerstejaars studenten in de maand september te voeren. De
studentmentoren krijgen voorafgaand aan het kennismakingsgesprek vanuit de Onderwijskundige
Dienst een dag scholing en hebben een voorbereidende bijeenkomst met de studieadviseur, over
wat het kennismakingsgesprek inhoudt. De opleiding zal een protocol opstellen dat gebruikt wordt
bij de kennismakingsgesprekken. Op die manier wordt het gesprek geformaliseerd. Tijdens het
gesprek zal het BSA in het eerste jaar worden besproken en zal door middel van een (nog door de
opleiding te ontwikkelen) vragenlijst worden geïnventariseerd of er sprake is van persoonlijke
omstandigheden die een rol kunnen spelen bij het studietraject van de student. Als dat het geval
blijkt dan zal de studieadviseur Psychologie voor eind oktober met de betreffende student een
(aanvullend) gesprek voeren.
b de brief, die door de opleiding voor 1 september aan al haar studenten wordt gestuurd en waarin de
normen voor het eerste studieadvies als bedoeld in lid g, het tweede studieadvies als bedoeld in lid h
en het eindadvies als bedoeld in lid j zijn vastgelegd, evenals de procedure rond de uitvoering van het
bindend studieadvies;
à Iedere student krijgt vanaf heden – bij zijn/haar aanmeldingspakket - een brief waarin staat
aangegeven dat de opleiding een BSA hanteert, met de eindnorm en de melding dat er twee keer
een tussentijds studieadvies wordt uitgebracht.
Tijdens het kennismakingsgesprek (in september) zullen de tussentijdse normen, zoals verwoord in
dit artikel, in briefvorm aan de student worden overhandigd.
c het mentoraat ten behoeve van eerstejaars. Daartoe aangewezen docenten zijn verantwoordelijk
voor de structurering van de studieomgeving, bieden ondersteuning bij het leren studeren, en vormen
voor de eerstejaarsstudenten het eerste aanspreekpunt van de bacheloropleiding;
à Binnen de opleiding Psychologie wordt er gewerkt met een studentmentoraat. Ouderejaars
Psychologie studenten worden geschoold als mentor en voeren onder leiding van de studieadviseur
de in artikel 2.2c genoemde taken uit.
d het - op verzoek van de student - aanbieden van een aan de omstandigheden aangepast studieplan
aan studenten bij wie de studievoortgang gehinderd wordt door persoonlijke omstandigheden als
bedoeld in artikel 3.2;
à In de brief die tijdens het kennismakingsgesprek wordt uitgereikt wordt vermeld dat de student
mogelijk om een aangepast studieplan kan verzoeken.
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e ten minste twee tentamens voor medio januari;
à In het eerste jaar van de bacheloropleiding Psychologie zijn er voor medio januari 3 tentamens.
f het oproepen van de student voor een gesprek vóór 25 januari voor voltijdstudenten en vóór het
einde van het studiejaar voor deeltijdstudenten als het advies bedoeld in artikel 2.2g, negatief is.
g het eerste studieadvies, dat voor voltijdstudenten uiterlijk op 25 januari in het eerste jaar van
inschrijving en voor deeltijdstudenten in het eerste jaar van inschrijving, na het reguliere onderwijs en
tentamens maar vóór de laatste ronde van hertentamens in dat desbetreffende jaar, schriftelijk aan
elke student die voor het eerst voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding is ingeschreven,
wordt uitgebracht;
h het tweede studieadvies, dat voor de voltijdstudenten in het eerste jaar van inschrijving en voor de
deeltijdstudenten in het tweede jaar van inschrijving, uiterlijk vóór de laatste ronde van hertentamens
in dat desbetreffende jaar, schriftelijk aan elke student wordt uitgebracht;
i het oproepen van de student voor een gesprek - vóór het uitbrengen van het studieadvies bedoeld in
artikel 2.2j - als het advies bedoeld in artikel 2.2h negatief is.
j het eindadvies bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, van de WHW dat uiterlijk 31 augustus van het eerste
studiejaar aan elke voltijdstudent die voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding is
ingeschreven en uiterlijk 31 augustus van het tweede studiejaar aan elke deeltijdstudent die voor de
propedeutische fase van de bacheloropleiding is ingeschreven, schriftelijk wordt uitgebracht.
à De opleiding Psychologie kent geen deeltijdstudenten. De opleiding heeft op basis van de
deelartikelen 2.2 f,g,h,i en j voor de voltijdstudenten een planning voor de studiebegeleiding en het
studieadvies opgesteld. De daarin opgenomen gesprekken met eerstejaars studenten worden
gevoerd door de twee studieadviseurs van de opleiding Psychologie (beide fulltime werkzaam).
Hieronder wordt een overzicht gegeven:
December
- uitbrengen eerste studieadvies, schriftelijk, aan elke student (als de resultaten van blok 1A bekend
zijn). Er wordt voor gekozen om dit al begin december te doen, omdat in januari geen aanvullende
tentamenresultaten bekend zullen zijn.
- oproepen van de student voor een gesprek (als het advies bedoeld in artikel 2.2g, negatief is)
medio december (voor de kerstvakantie). Ten tijde van het eerste studieadvies kunnen studenten
maximaal 14EC hebben behaald. Studenten worden opgeroepen voor een gesprek wanneer zij 5EC
of minder hebben behaald. Naar verwachting is dat het geval bij ongeveer een derde van de
eerstejaars studenten (100-125)1. De gesprekken (inclusief verslaglegging in het dossier) duren een
uur. Er zullen voor de gesprekken tenminste twee studieadviseurs beschikbaar zijn, die de
gesprekken kunnen spreiden over drie weken. Dat betekent dat beide studieadviseurs in december
gedurende drie weken ongeveer 20 uur per week besteden aan de BSA gesprekken. Dan blijven er
gedurende de betreffende drie weken voldoende uren (15 a 20) over om vragen van studenten per email te beantwoorden en dringende afspraken met ouderejaars studenten in te plannen.
Februari/maart
Extra (niet opgenomen in richtlijn BSA): cohortanalyse na tentamenuitslagen blok 1B. Op dat
moment kunnen studenten maximaal 28EC hebben behaald. Wanneer studenten 15EC of minder
hebben behaald worden zij opgeroepen voor een (extra) studievoortgangsgesprek medio
maart/begin april. Voor de te verwachten aantallen gesprekken en de duur van de gesprekken geldt
hetzelfde als (hierboven beschreven) voor de gesprekken in december. De gesprekken kunnen in
maart/april worden gespreid over vier of vijf weken.

1

deze verwacting is gebaseerd op cijfers van de bacheloropleiding Communicatiewetenschap, die reeds werken met
een BSA in het eerste jaar, en de studievoortgangsgegevens van eerstejaars Psychologie studenten.
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Mei/juni
- uitbrengen tweede studieadvies, schriftelijk, aan elke student medio/eind mei (als de resultaten
van blok 2A bekend zijn).
- het oproepen van de student voor een gesprek (als het advies bedoeld in artikel 2.2h, negatief is)
tussen eind mei en medio juni. Ten tijde van het tweede studieadvies kunnen studenten maximaal
45EC hebben behaald. In blok 2B (inclusief herkansingen blok 2A) en de herkansingsperiode van
blok 2B in augustus kunnen studenten nog maximaal 32EC behalen. Studenten worden opgeroepen
voor een gesprek wanneer zij 25EC of minder hebben behaald. Voor de te verwachten aantallen
gesprekken en de duur van de gesprekken geldt hetzelfde als (hierboven beschreven) voor de
gesprekken in december.
Augustus
- uitbrengen van het eindadvies, schriftelijk, na de tentamenuitslagen van de herkansingsperiode in
augustus, en voor 31 augustus.
Artikel 3. Dossiervorming
3.1 Namens de examencommissie van de opleiding houdt de studieadviseur van iedere student die
voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding is ingeschreven een dossier bij. In dit dossier
worden opgenomen: een beknopte schriftelijke weergave van elk formeel contact van de
bacheloropleiding met de student, waaronder in ieder geval het kennismakingsgesprek, de brief als
bedoeld in artikel 2.2b en de adviesmomenten.
à De studieadviseur zal het dossier van de student bijhouden zoals is weergegeven in artikel 3.1.
De studentmentoren hebben geen toegang tot het dossier.
3.2 Elke student dient terstond bij de studieadviseur van de opleiding (en desgewenst in verband met
eventueel mogelijke financiële compensatie tevens bij de studentendecaan) melding te maken van de
persoonlijke omstandigheden die aanleiding zouden kunnen vormen om van het verbinden van een
afwijzing aan het advies, bedoeld in artikel 7.8b, eerste lid, van de WHW, af te zien.
à In de brief aan de student (bij kennismakingsgesprek) zullen we de student hier op wijzen.
3.3 In het dossier als bedoeld in het eerste lid wordt een aanduiding van de persoonlijke
omstandigheden van de student, als bedoeld in art. 7.8b, derde lid, van de WHW opgenomen,
alsmede indien van toepassing het aan de persoonlijke omstandigheden aangepaste studieplan dat
de bacheloropleiding met de student heeft vastgelegd.
à Hier zal de opleiding Psychologie uitvoering aan geven.
3.4 Elke student heeft het recht zijn dossier, bedoeld onder 3.1, in te zien en daaraan desgewenst zijn
bezwaren tegen de inhoud van hetgeen daarin is opgenomen toe te voegen. De studieadviseur, de
examencommissie, de student en de docentmentor zijn bevoegd het dossier te raadplegen. Er worden
geen gegevens uit het dossier aan derden verstrekt dan met toestemming van de student voor zover de wet
dit vereist.
à Hier zal de opleiding Psychologie uitvoering aan geven.
Artikel 4. Het studieadvies
4.1 Het advies, bedoeld in artikel 2.2j, is positief als op het moment dat het advies wordt uitgebracht
de propedeuse van de desbetreffende bacheloropleiding is afgerond.
a Het advies, bedoeld in artikel 2.2j, is negatief en afwijzend indien op het moment dat het advies van
de desbetreffende bacheloropleiding wordt uitgebracht de BSA-norm als bedoeld in artikel 2.2b niet is
behaald.
b In de Onderwijs- en Examenregeling kunnen aanvullende eisen worden gesteld over het afronden
van onderdelen van de propedeuse. Het advies, bedoeld in artikel 2.2j, is negatief en afwijzend indien
de student niet heeft voldaan aan de voor de desbetreffende bacheloropleiding vastgestelde
aanvullende eisen over af te ronden onderdelen van de propedeuse zoals deze zijn opgenomen in de
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Onderwijs- en Examenregeling.
à De opleiding Psychologie overweegt om als aanvullende eis te stellen dat studenten binnen de te
behalen 35EC in het eerste jaar minimaal twee van de drie statistiek vakken hebben afgerond. Het
betreft de vakken Inleiding onderzoeksmethodologie, Statistiek 1 en Statistiek 2.
Het is belangrijk dat studenten minimaal twee van de statistiek vakken behalen in het eerste jaar,
omdat studenten in het tweede bachelorjaar statistiek vakken gaan volgen die voortbouwen op de
betreffende vakken in het eerste jaar. De statistiek vakken in het eerste en tweede jaar gelden
vervolgens als verplichte voorkennis voor het starten met de bachelorthese (afstudeeropdracht) in
het derde jaar. Wanneer studenten in het eerste jaar wel de BSA norm van 35 EC behalen, maar
geen (of slechts een) statistiek vak, dan is de kans erg groot dat studenten na het eerste jaar alsnog
een jaar of meer studievertraging oplopen.
4.2 Aan het advies, bedoeld in artikel 2.2j wordt geen afwijzing verbonden indien persoonlijke
omstandigheden van de student, opgenomen in het dossier bedoeld onder 3.2, de oorzaak zijn
geweest van het niet behalen van de norm als bedoeld in artikel 2.2b. Indien een persoonlijk
studieplan zoals bedoeld in artikel 3.3 aanwezig is, wordt het al dan niet verbinden van een afwijzing
aan de bedoelde adviezen in bedoelde situatie bepaald door de behaalde studieresultaten te
vergelijken met het persoonlijke studieplan.
4.3 De verdere procedure rond persoonlijke omstandigheden is uitgewerkt in de bijlage bij deze
richtlijn en maakt daar onderdeel van uit.
4.4 De afwijzing geldt gedurende de drie studiejaren na het studiejaar waarin het advies is uitgebracht.
4.5 Indien een afgewezen student zich na drie of meer studiejaren opnieuw voor de propedeutische
fase van de desbetreffende bacheloropleiding inschrijft, wordt deze inschrijving aangemerkt als diens
eerste inschrijving.
4.6 De afwijzing geldt tevens voor die bacheloropleiding waarmee de bacheloropleiding de gehele
propedeuse gemeen heeft.
4.7 Indien aan het advies een afwijzing wordt verbonden, wordt de betrokken student in dat advies
tevens gewezen op andere opleidingsmogelijkheden.
4.8 Het eerste en het tweede studieadvies als bedoeld in artikel 2.2g en h en het eindadvies als
bedoeld in artikel 2.2j worden uitgebracht door de examencommissie die daartoe gemandateerd is
door de decaan. De studieadviseur ondersteunt hierin de examencommissie.
à de opleiding Psychologie zal de richtlijnen zoals geformuleerd in de artikelen 4.2 t/m 4.8 in acht
nemen en daar uitvoering aan geven.

