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Voorwoord 
In 2009 heeft het College van Bestuur (CvB) besloten om te starten met een pilot Bindend Studie 

Advies (BSA) van drie jaar. Deze is per studiejaar 2009-2010 van start gegaan bij drie opleidingen: 

Scheikundige Technologie, Technische Natuurkunde en Communicatiewetenschap. Het doel van deze 

pilot is te evalueren of de beoogde doelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het CVB 

heeft in overleg met de Universiteitsraad besloten dat de pilot twee jaar na invoering wordt 

geëvalueerd (najaar 2011). Hieronder zal kort beschreven worden wat het BSA is en vervolgens wat 

de doelstellingen zijn.  

BSA 

Alle eerstejaarsstudenten van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde (TN), Scheikundige 

Technologie (ST) en Communicatiewetenschap (CW) hebben te maken met een bindend 

studieadvies, ook wel afgekort tot BSA. Dit betekent dat de opleiding niet mag worden voortgezet 

wanneer studenten aan het eind van het eerste jaar onvoldoende resultaat hebben behaald.  

De minimale norm waaraan studenten moeten voldoen verschilt per opleiding. Het resultaat wordt 

gemeten aan de hand van het aantal behaalde EC in het eerste studiejaar. Bij TN en ST ligt deze norm 

op 40 EC en bij CW ligt deze norm op 35 EC.  

Doelstellingen 

Een leidend principe in de visie van de Universiteit Twente is dat de student als partner betrokken is 

bij de inrichting en uitvoering van het onderwijs. Het onderwijs is een product van de samenwerking 

tussen de universiteit en haar studenten; een product dat alleen door een gedeelde 

verantwoordelijkheid en inspanning voor de kwaliteit ervan tot stand kan komen.  

De UT biedt studenten uitdagend onderwijs. Dit kan alleen zo ervaren worden als de student op de 

juiste plek is. Adequate studiebegeleiding, goede matching en samenwerking met het omringend 

HBO-onderwijs moeten hiervoor zorgen. De uitdaging voor de UT is om goed georganiseerd 

onderwijs aan te bieden. Van de studenten mag verwacht worden dat zij inzet en ambitie tonen. 

Uit eerdere ervaringen van de deelnemende opleidingen blijkt dat studenten die minder dan 35-40 

EC in het eerste jaar halen weinig kans hebben de studie succesvol af te ronden. Ze zitten bij de 

betreffende opleiding niet op de juiste plek om het beste in zichzelf naar boven te halen.  

De hoofddoelstelling van het BSA is studenten sneller “op de juiste plek” te krijgen.  

Naast de hoofddoelstelling dient het BSA studenten uit te dagen om bij aanvang van de studie hoge 

studieprestaties te leveren. Voorwaarde is echter dat studenten wel de mogelijkheid hebben om aan  

extra-curriculaire activiteiten deel te nemen, bijvoorbeeld deelnemen in een commissie of een 

studiereis mede organiseren.  

Tijdens het eerste jaar van de pilot, 2009-2010, werden bij andere universiteiten over het gehele 

bacheloraanbod BSA-regelingen ingevoerd. Binnen de UT werd door andere opleidingen de vraag 

gesteld of het mogelijk was in te stappen bij de lopende pilot. Dit waren redenen voor het CVB om de 
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lopende pilot open te stellen voor andere opleidingen. Per studiejaar 2011-2012 wordt de pilot 

uitgebreid met twee opleidingen; Onderwijskunde en Psychologie.  

 

Opbouw Evaluatie 

Het doel van deze evaluatie is te bekijken of aan de hierboven beschreven hoofddoelstelling en 

subdoelstellingen voldaan wordt. Dit wordt gedaan door in het eerste hoofdstuk een cohortanalyse 

uit te voeren en onder andere te kijken naar de studieresultaten van studenten, het aantal afgegeven 

negatieve BSA’s en het aantal aanvragen bij de BSA-commissie. Vervolgens wordt in het tweede 

hoofdstuk de mening van studenten over -de procedures en informatieverstrekking- van het BSA 

geanalyseerd. Iedere student van het aan de pilot deelnemende cohort, heeft het verzoek gekregen 

om bij het verlaten danwel doorzetten van de studie een online enquête in te vullen. De vragen 

hadden betrekking op onder andere de kwaliteit van studiebegeleiding, persoonlijke mening over het 

BSA en deelname aan extra-curriculaire activiteiten. In de enquête voor de categorie stoppers waren 

ook vragen toegevoegd betreffende de reden van stoppen en het vervolg van de studiecarrière van 

de student. In hoofdstuk drie wordt de mening van de betrokken medewerkers weergegeven; wat 

vinden zij van het BSA in het algemeen, de implementatie bij de opleiding, mogelijke verbeterpunten 

en tot slot de tijdsinvestering van de medewerkers. In hoofdstuk vier zal er kort vooruitgeblikt 

worden naar het BSA op de UT komend jaar en zal er gekeken worden naar de ontwikkelingen in de 

wetgeving.  In hoofdstuk vijf, zes en zeven zullen achtereenvolgend de conclusie, de aanbevelingen 

en de discussie weergegeven worden.  

 

 



5 

 

1. Cohortanalyse 
In dit hoofdstuk worden gegevens weergegeven van vier cohorten; twee zonder het BSA en twee 

cohorten met het BSA. De gegevens zijn hoofdzakelijk verkregen uit de administratie van de 

studieadviseurs. Bij TN en ST wordt de studentadministratie handmatig op een vergelijkbare manier 

bijgehouden door de studieadviseurs. Waar bij CW deze cijfermatige gegevens niet, of niet voor de 

evaluatie te gebruiken, beschikbaar waren is de studieadviseur naar zijn bevindingen gevraagd. 

Uiteindelijk wordt in de laatste paragraaf conclusies getrokken op basis van de cohortanalyse.  

 

a. Algemene gegevens 

In tabel 1 staan de algemene gegevens over twee cohorten zonder en twee cohorten met BSA. Op 

basis van deze cijfers kunnen we concluderen dat:  

- Uitval voor 1 februari is hoger bij hantering van het BSA (13% vs. 8%) 
- Uitval eerste jaar is hoger (26% vs. 18%) en uitval tweede jaar is lager (4% vs. 7%) 
- Het percentage wat in het eerste jaar de Propedeuse haalt ligt met het BSA hoger (31% vs. 

27%) 
- Het percentage wat B1 af heeft stijgt van 27% naar 31%. Bij CW is een sterke stijging 

zichtbaar van 20% naar 36%, bij TN een lichte stijging van 29% naar 33% en bij ST een sterke 
daling van 39% naar 19% 

 
Tabel 1: Algemene gegevens Studieverloop

ST TN CW Totaal

Resultaat na 1 jaar Cohortgrootte 87 92 180 359

(cohorten 2007/2008 en B1 af na 1 jaar 34 39% 27 29% 36 20% 97 27%

2008/2009) Zonder BSA Uitval voor 1-2 8 9% 7 8% 12 7% 27 8%

Uitval eerste jaar 19 22% 18 20% 28 16% 65 18%

Uitval tweede jaar 6 7% 7 8% 8 (1) 7% 21 (1) 7%

Resultaat na 1 jaar Cohortgrootte 73 93 138 304

(cohorten 2009/2010 en B1 af na 1 jaar 14 19% 31 33% 50 36% 95 31%

2010/2011) Met BSA Uitval voor 1-2 8 11% 16 17% 14 10% 38 13%

Uitval eerste jaar 23 32% 28 30% 27 20% 78 26%

Uitval tweede jaar 4 (2) 9% 0 (2) 0% 2 (2) 3% 6 4%

Positief BSA 53 73% 65 70% 110 80% 228 75%

Negatief BSA 15 21% 13 14% 18 13% 46 15%

Erkenning Persoonlijke omst. 4 5% 3 3% 3 2% 10 3%

1= Data CW alleen bekend van 07-08

2= data zijn nog niet van cohort 2010-2011 bekend  
 
 
NB: In de afgelopen jaren is gebleken dat de correlatie tussen de examencijfers voor relevante 

vakken en de prestaties in de propedeuse hoog is. Uit de gegevens van ST is af te leiden dat 2009 een 

jaar was waarin studenten gemiddeld erg lage VWO-cijfers hadden op natuurkunde en scheikunde 

(bijlage 1). In de andere drie cohorten waren deze cijfers een stuk positiever. Door de relatief kleine 

cohortgrootte is de invloed van de VWO-cijfers groot waardoor een vertekend beeld kan ontstaan. 

Concluderend kan gezegd worden dat 2009 qua instroom voor de opleiding ST een slecht jaar was en 

dat leidt tot een vertekend beeld in de indicator “B1 af na 1 jaar”.  
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b. Gemiddeld aantal EC 

Een verhoging van het P-rendement is een indicator voor het subdoel “studenten worden uitgedaagd 

om vanaf het begin hoge studieprestaties te leveren”. Om dit verder inzichtelijk te maken is in tabel 2 

een inventarisatie gemaakt bij TN en ST van het behaalde aantal EC in het eerste studiejaar. 

Opvallend uit de gegevens van de tabel is: 

- Het gemiddelde aantal EC bij het “totaal” ligt 

2 EC lager in de cohorten met het BSA.  

- Het gemiddelde van de herinschrijvers ligt 

2.2 EC hoger.  

Een mogelijke verklaring, welke af is te leiden uit 

tabel 1, is dat studenten eerder uitvallen en dan 

minder EC hebben behaald dan wanneer ze later 

uitvallen en dus nog een periode “aanmodderen”. 

De studieadviseur van CW geeft aan een duidelijk verschil te merken in de studieprestaties van de 

eerstejaars; de inzet en het aantal behaalde EC ligt hoger. Studenten zijn zich gelijk in het begin 

bewust van het feit dat er resultaten gehaald moeten worden.  

Een manier om het “aanmodderen” verder te bekijken is te kijken of het aantal herinschrijvers in de 

cohorten zonder BSA verschilt van de herinschrijvers met BSA. Door het BSA kunnen studenten die 

onder de norm gepresteerd hebben en geen uitzondering vormen op basis van persoonlijke 

omstandigheden niet meer instromen in het tweede studiejaar. De cohorten zonder BSA zijn ook 

bekeken met behulp van de norm van 40 EC die de opleidingen TN en ST hanteren. Uit tabel 3 blijkt 

dat 13% van de cohorten zonder BSA dat presteert onder de norm zich opnieuw inschrijft. Wanneer 

het BSA wel gehanteerd wordt is dit percentage 6%. Op basis hiervan kan geconcludeerd  worden  

dat het percentage onderpresterende studenten dat zich opnieuw inschrijft lager ligt wanneer er een 

BSA gehanteerd wordt. 

Tabel 3: Onder norm/Boven norm TN/ST in cohorten zonder en met BSA 

  
2007/2008 + 
2008/2009 

2009/2010 + 
2010/2011 

Onder norm Totaal 54 30% 56 34% 

Boven norm Totaal 125 70% 110 66% 

Onder norm Herinschrijvers 19 13% 7 6% 

Boven norm Herinschrijvers 124 87% 108 94% 

 

De studieadviseur van TN heeft onderzocht of het hanteren van een BSA van invloed is op de 

langstudeerdersproblematiek. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het BSA bij TN met name 

studenten eruit filtert die de opleiding qua niveau niet aankunnen. Duidelijk is te zien dat de 

studenten die in de cohorten 2007-2008 en 2008-2009 de fictieve BSA-norm van 40 EC niet halen 

ofwel ‘langstudeerder’ worden, ofwel na het eerste jaar alsnog uitvallen (Studierendementen TN, 

Tel, 2011). 

Tabel 2: Gemiddeld aantal EC 
     ST TN Totaal 

2007-2009 
  

  

Totaal 42 41,2 41,6 

Herinschrijvers 50,9 48,6 49,7 

  
  

  

2009-2011 
  

  

Totaal  38,6 40,3 39,6 

Herinschrijvers 50,8 52,8 51,9 

Positief BSA 50,2 52,8 51,6 

Negatief BSA 11,1 18,1 14,4 
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c. Persoonlijke omstandigheden 

Studenten kunnen een aanvraag bij de BSA-commissie indienen wanneer de,  door de opleiding 

gestelde norm voor studievoortgang vanwege persoonlijke omstandigheden niet wordt gehaald. Op 

basis van de door de student aangeleverde informatie toets de BSA-commissie de aanvraag aan de 

hand van de door het CvB vastgestelde richtlijn. In de afgelopen twee jaar zijn er in totaal 12 

aanvragen gedaan bij de BSA commissie. Hiervan heeft de BSA-commissie in 83% (10 aanvragen) de 

examencommissie geadviseerd om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden. 

Ziekte/Handicap was de voornaamste reden om een aanvraag in te dienen bij de BSA-commissie, 

gevolgd door bijzondere familieomstandigheden. Bij een aanvraag betrof het een combinatie van 

deze twee omstandigheden.  

Tabel 4: Aanvragen BSA-Commissie 
  Totaal aantal aanvragen   12 4% 

Erkenning van de omstandigheden 
 

10 3% 

 - Ziekte/Handicap 
 

8 3% 

 - Familieomstandigheden 
 

3 1% 

 - Zwangerschap 
 

0 0% 

 - Bestuurslidmaatschap 
 

0 0% 

  
  

  

Afwijzing   2 1% 

 

Op basis van het advies van de BSA-commissie en de geleverde studieprestaties in het licht van het 

aangepaste studieplan zal de examencommissie een bindend eindadvies uitbrengen. Totaal hebben 

de drie examencommissies 274 adviezen uitgebracht; 228 positieve adviezen en 46 negatieve 

adviezen. Zes studenten hebben ondanks het niet halen van de norm een positief advies gekregen, 

dit op basis van persoonlijk omstandigheden. Twee personen hebben ondanks erkende persoonlijke 

omstandigheden een negatief advies gekregen, dit omdat de geleverde studieprestaties in het licht 

van het aangepaste studieplan onder de maat waren. Bij één student heeft de examencommissie 

besloten dat ondanks dat de norm niet is behaald wel een positief advies af te geven, dit op basis van 

de hardheidsclausule. Een student heeft n.a.v. het negatieve advies een bezwaarschrift ingediend 

met het College van Beroep op de Examens. Deze procedure loopt nog.  

Tabel 5: Examencommissie 
  Aantal positieve BSA 228 75% 

Aantal negatieve BSA 30 10% 

Aantal "echte" neg. BSA 10-11 7 5% 

Aantal pos. --> p.o. 6 2% 

Aantal neg. --> p.o.  2 1% 

Aantal pos. --> clausule 1 0% 

p.o. = persoonlijke 
omstandigheden  

   

De opleidingen hebben bij het cohort van 2010-2011 onderscheid aangebracht in de afgegeven 

negatieve adviezen. Een “echt” negatief BSA betekent dat de student nog niet gestopt was ten tijde 
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van het advies. De examencommissies is volgens de richtlijn verplicht een negatief BSA te geven 

wanneer de student niet aan de norm heeft voldaan en pas na 1 februari is gestopt. Door  In 2010-

2011 is bij 5% van de studenten voorkomen dat ze zich met onvoldoende resultaat opnieuw konden 

inschrijven. Overigens wil dit niet zeggen dat deze 5% zich ook daadwerkelijk hadden her-

ingeschreven.  

Er zijn twee studenten die bij de BSA-commissie een aanvraag ingediend hebben vanwege 

persoonlijke omstandigheden, waarbij achteraf gezien de aanvraag niet nodig was. De BSA-

commissie heeft geadviseerd aan de examencommissie om rekening te houden met persoonlijke 

omstandigheden, maar deze studenten voldeden aan het eind van het studiejaar toch aan de norm.  

 

d. Studieadviezen 

De studenten krijgen voor 31 januari, in de praktijk in december, een eerste studieadvies op basis 

van de resultaten van kwartiel 1. Dit eerste advies kan luiden: weinig perspectief, voldoende 

perspectief of uitstekend perspectief. Op basis van de resultaten tot en met kwartiel 3 krijgt de 

student een tweede advies; hierbij is het ook mogelijk dat de student het advies “geen perspectief” 

ontvangt. TN/ST sturen de studenten die al gestopt zijn met de studie geen advies meer, maar een 

“al gestopt” brief. 

Tabel 6: Afgegeven studieadviezen door de opleidingen 
      ST   TN   CW   totaal   

"weinig perspectief" K1 10 29%/nvt 20 47%/nvt 19 28%/nvt 49 34%/nvt 

"geen perspectief" K3 2 6%/6% 6 14%/15% 4 6%/7% 12 8%/9% 

"weinig perspectief" K3 1 3%/3% 10 23%/26% 16 24%/28% 27 19%/21% 

Aantal 'al gestopt' brieven na K3 6 17%/18% 4 9%/10% nvt nvt 10 7%/8% 

Eerste percentage = t.o.v. gehele cohort  

        Tweede percentage = t.o.v. gehele cohort minus de februari uitval 

      

Volgens de studieadviseur van CW is het in veel gevallen na het eerste kwartiel duidelijk of de 

student aan de norm gaat voldoen. Cijfermatig is dit niet geheel het geval. Er wordt  aan 34% van de 

studenten een “weinig perspectief” advies afgegeven tegenover 15% van de studenten die 

uiteindelijke negatieve BSA krijgt. Deze 34% is nog wel inclusief het aantal studenten wat voor 1 

februari stopt. Het aantal studenten wat voor 1 februari stopt is 13%. De uiteindelijke afwijking 

tussen “weinig perspectief” en negatieve BSA’s is 6%.  

Het tweede advies lijkt cijfermatig een goede indicatie te zijn voor het uiteindelijke advies. Echter is 

het niet mogelijk om op basis van deze cijfers uitspraken te doen. Het is namelijk onduidelijk of 

februari stoppers geheel buiten deze adviezen gehouden zijn. Ook is het niet uit de verzamelde data 

af te leiden welke adviezen de studenten hebben gekregen die een positief BSA hebben gekregen op 

basis van persoonlijke omstandigheden.  Uit de interviews met de studieadviseurs wordt wel 

duidelijk dat het aantal studenten wat een “geen perspectief” advies heeft gekregen n.a.v. kwartiel 

drie en uiteindelijk toch nog aan de norm weet te voldoen nihil is.   
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Tot slot kan nog worden opgemerkt dat het aantal studenten wat door de augustus herkansing nog 

over de streep komt zeer klein is; het gaat hier bij ST en CW slechts om een enkele student. Bij TN is 

dit niet van toepassing omdat er geen augustusherkansingen zijn in het eerste studiejaar. 

e. Onderwijsvormen 

Het is mogelijk dat een onderwijsvorm in relatie staat met het percentage negatieve BSA’s. Dit is op 

het in kaart brengen na, niet verder onderzocht. Omdat het aantal afgegeven negatieve BSA’s nog 

relatief klein is en in de studenten enquête geen aanleiding wordt gegeven dat de gehanteerde 

onderwijsvormen in relatie staan tot het krijgen van een BSA.  

Tabel 7: Onderwijsvormen in het eerste studiejaar 
      1e semester       2e semester       

  ST   TN   CW   ST   TN   CW   

HC 
    

3 40% 
    

1 13% 

WC 
    

1 13% 
    

2 33% 

HC/WC 2 33% 2 33% 2 27% 1 17% 2 33% 
 

  

HC/WC/Prac 
  

1 17% 2 13% 
    

3,5 53% 

Colstructie 1 17% 
         

  

CS/WC 
      

1 17% 
   

  

CS/Prac 1 17% 1 17% 
    

1 17% 
 

  

Project 1 17% 1 17% 
  

1 17% 1 17% 
 

  

Practicum 1 17% 1 17% 
  

1 17% 1 17% 
 

  

HC/Prac 
      

1 17% 1 17% 
 

  

WC/Proj/HC             1 17%         

 

f. Studiedip in latere studiejaren 

De Universiteitsraad gaf bij aanvang van de pilot aan signalen vernomen te hebben dat het BSA in 

latere studiejaren tot een studiedip kon leiden. Daarom heeft de Universiteitsraad het CvB 

geadviseerd dit in de evaluatie op te nemen.  

Het eventueel aanwezig zijn van een studiedip kan onderzocht worden met behulp van twee 

indicatoren; het aantal behaalde EC per jaar en studierendement.  

De indicator “Het aantal EC per jaar” kan niet inzichtelijk gemaakt worden met de huidige 

informatiesystemen. Handmatig deze cijfers aanleveren is geen optie; het is zeer tijdsintensief en de 

kans dat hierbij fouten gemaakt worden is groot. Daarnaast zijn deze cijfers over één cohort met het 

BSA bekend.  

In de interviews met studieadviseurs is deze studiedip wel aan bod gekomen. Ze geven aan dat deze 

niet zichtbaar is in de resultaten van de studenten. De studieadviseurs verwachten dat de oorzaak 

hiervoor de langstudeerdersboete is. Studenten kunnen zich, wanneer ze de boete niet willen 

betalen, geen studiedip meer veroorloven.  

In tabel 8 staan de studierendementen van TN beschreven afkomstig van het onderzoek wat de 

studieadviseur hier naar verricht heeft. Onder studierendement B1 wordt hier verstaan het 
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percentage studenten van 75% of meer van de tot dan toe te behalen EC’s heeft behaald. Onder 

studierendementen B2, B3 en B4 wordt het percentage studenten verstaand die in het tweede jaar 

begonnen zijn die 75% of meer van het aantal tot dan toe te behalen EC’s heeft behaald. Het is 

logisch dat het B4 rendement stijgt omdat het te behalen aantal EC aan het eind van B3 gelijk is aan 

dat van B4. Het B3 rendement van 2009 in nog niet bekend, de B4 rendementen van 2008 en 2009 

zijn geschatte rendementen.  

In de tabel is zichtbaar dat er na het eerste jaar een dip ontstaat. Het percentage wat in het tweede 

jaar 75% behaald van de tot dan toe te behalen punten is lager dan in het eerste jaar. Bij het cohort 

met BSA is de dip wel kleiner (23% vs. 6%).  

Tabel 8: Studierendement bij TN 

  2007 2008 2009 

B1 rendement 79% 77% 89% 

B2 rendement 56% 54% 83% 

B3 rendement 46% 43%   

B4 rendement 48% 66% 86% 

 

Op basis van de interviews met studieadviseurs en de rendementscijfers van TN kan geconcludeerd 

worden dat er geen aanwijzingen zijn voor een studiedip in latere studiejaren door de komst van het 

BSA. 
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2. Analyse studenten enquêtes  

 
Alle studenten die deelnamen aan het BSA pilotcohort is gevraagd een online-enquête in te vullen.  

Dit betreft dus de categorie studenten die tijdens of aan het einde van het eerste jaar  is gestopt met 

de studie. Daarnaast is begin september aan de categorie herinschrijvers, studenten die de studie 

dus voortzetten  in het tweede jaar, gevraagd een vergelijkbare enquête in te vullen.   

Deze enquête betreft een tevredenheidsonderzoek onder de studenten naar (de kwaliteit van) de 

BSA-regeling en bijbehorende zaken als bijvoorbeeld de voorlichting en de studiebegeleiding. 

Daarnaast gaat de enquête ook in op de mening van studenten over het BSA in zijn algemeenheid en 

de gehanteerde norm. 

Tabel 9: Respons 
         ST   TN   CW   Totaal   

Herinschrijvers 32 44% 43 46% 39 28% 116 38% 

Stoppers 13 57% 27 96% 5 19% 45 58% 

 

a. Studiebegeleiding 

Van de studenten die tijdens of na afloop van het eerste jaar gestopt zijn geeft 97% aan voldoende 

geïnformeerd te zijn over het BSA. 84% heeft 1 of meerdere gesprekken met een docentmentor 

gevoerd. Daarvan vindt  16% het aantal gesprekken te weinig. 87% geeft aan wat of enigszins wat aan 

deze gesprekken gehad te hebben. 95% van de stoppers heeft gesproken met de studieadviseur; 

hiervan heeft 97% wat aan deze gesprekken gehad. Deze groep studenten geeft de studiebegeleiding 

gemiddeld een 7.4.  

Van de studenten die zich in hebben geschreven voor het tweede jaar geeft 96% aan voldoende 

informatie te hebben gekregen over het BSA. 85% heeft 1 of meerdere gesprekken met een 

docentmentor gevoerd. Daarvan vindt 8% het aantal gesprekken te weinig. 83% geeft aan wat of 

enigszins wat aan deze gesprekken gehad te hebben. 48% van de herinschrijvers heeft gesproken 

met de studieadviseur; hiervan heeft 94% wat aan deze gesprekken gehad. Deze groep studenten 

geeft de studiebegeleiding gemiddeld een 7.4.   

Tabel 10: Mate van tevredenheid Studiebegeleiding 

  Herinschrijvers Stoppers 
  Ontevreden 4 4% 2 4% 
  Neutraal 21 19% 9 20% 
  Tevreden 77 68% 28 62% 
  Heel tevreden 11 10% 6 13% 
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b. Mening over norm en BSA 

Studenten zijn over het algemeen positief over het BSA (76%); 17% is negatief en 7% heeft geen 

mening.  Tussen de stoppers en herinschrijvers is een verschil op te merken; zo is van de stoppers 

38% negatief tegenover 10% bij de herinschrijvers. Het is te verwachten dat studenten die een 

negatief BSA hebben ontvangen minder positief zijn over het BSA in het algemeen. Toch is in deze 

groep een groter deel positief (54%) dan negatief (37%), 8% van de studenten heeft geen mening. 

Deze verschillen zijn ook op te merken in de mening over de norm; zie tabel 11 

Tabel 11: Norm 
      Herinschrijvers Stoppers Totaal 

Geen mening 3 3% 4 9% 4% 

Mee eens 84 74% 25 57% 69% 

Te laag 14 12% 5 11% 12% 

Te hoog 12 11% 10 23% 14% 

 
Door middel van stellingen is bij studenten gepeild of de doelstellingen van het BSA bereikt worden. 

Studenten zijn van mening dat het bijdraagt studenten sneller op de juiste plek te krijgen12 . 

Studenten denken niet dat door het BSA studenten bewuster kiezen voor een studie3.   De studenten 

zijn neutraal tot negatief in hun mening of het BSA vanaf het begin uitdaagt tot hard werken, ze 

geven dan ook aan dat ze door het BSA niet harder zijn gaan studeren4.  

 

c. Extra-curriculaire activiteiten 

Van alle studenten die tijdens of na afloop van het eerste jaar gestopt zijn geeft 42% actief geweest 

te zijn naast de studie. 80% geeft aan dat deze activiteiten niet van invloed zijn geweest op de 

studieprestaties. Van de studenten die niet actief geweest zijn geeft 5% aan dat het BSA hiervan de 

oorzaak is geweest. Bij de herinschrijvers is 65% actief geweest; bij 76% heeft dit geen negatieve 

invloed op de studieprestaties. Bij 23% zijn extra-curriculaire activiteiten enigszins van invloed 

geweest op de studieprestaties en bij 1% zeer sterk. 3% van de niet-actieve studenten geeft het BSA 

als reden op om niet actief te zijn naast de studie.  

Deze getallen komen niet overeen met de antwoorden op een stelling. Studenten hebben de 

verwachting dat het BSA wel enigszins een gevaar is voor extra-curriculaire activiteiten5. Terwijl maar 

een klein percentage aangeeft dat het BSA de reden is geweest om niet actief te worden. Extra-

curriculaire activiteiten hebben bij  23%  van het aantal studenten negatieve invloed op de 

studieprestaties. Waarbij dit in 22% bestond uit “enigszins negatieve invloed” en 1% uit “heel sterke 

invloed”.  

                                                           
1 Gemeten m.b.v. driepuntschaal waarbij 1 staat voor oneens, 2 voor neutraal en 3 voor mee eens.  
2 Gemiddeld 2.6 (herinschrijvers) en 2.7 (stoppers) 
3 Gemiddeld 1.8 (herinschrijvers) en 1.9 (stoppers) 
4 Uitdagen: Gemiddeld 1.6 (stoppers) en 2.0 (herinschrijvers) Harder studeren: Gemiddeld 1.6 (herinschrijvers) en 1.5 (stoppers) 
5 Gemiddeld: 2.2 (herinschrijvers) en 2.4 (stoppers) 
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d. Reden en vervolg bij Stoppers 

Tijdens het eerste jaar gestopte studenten zijn gevraagd wat de reden van het stoppen is. Totaal 

hebben 13 studenten 1 of meerdere redenen gegeven. Waarbij “ik heb te weinig tijd/aandacht aan 

mijn studie besteed” in 38% als reden op werd gegeven.  

Van twaalf gestopte studenten geeft 42% aan een andere studie op de UT te gaan doen, 42% gaat 

dezelfde (soort) studie op het HBO doen en 17% gaat zich op een andere universiteit inschrijven.  Het 

aantal respondenten is bij deze twee onderwerpen zeer klein waardoor hier geen conclusies aan 

verbonden kunnen worden.  

Tabel 12: Reden voor studiestaken  
 Reden  Aantal keer genoemd Percentage 

Te zwaar 3 23% 

Weinig tijd/aandacht 5 38% 

Verkeerde studiekeuze 3 23% 

Niet thuis 4 31% 

Anders 5 38% 
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3. BSA: Medewerkers 
In dit hoofdstuk zal gekeken naar worden wat het BSA op de werkvloer doet. Als eerste zal de mening 

van studieadviseurs en opleidingsdirecteuren beschreven worden, vervolgens zal het proces 

geëvalueerd worden en tot slot zal, voor zover mogelijk de tijdsinvestering van medewerkers in het 

BSA beschreven worden.  

 

a. Studieadviseurs en opleidingsdirecteuren  

Uit vragenlijsten kwam naar voren dat de studieadviseurs en opleidingsdirecteuren zeer tevreden zijn 

met het BSA. Door de komst van het BSA is de focus gelegd op studieprestaties en rendementen, 

zowel bij studenten als bij de docenten. Na het eerste jaar blijven er beduidend minder 

“probleemstudenten” over. Studenten komen vaak tijdens het jaar erachter dat ze niet op de juiste 

plek zitten en stappen over. De studieadviseurs en opleidingsdirecteuren zijn van mening dat de 

hoofddoelstelling van het BSA “studenten sneller op de juiste plek” gehaald worden.  

Binnen de drie opleidingen wordt gesproken over een verhoging van de norm en/of eventuele 

vakeisen. Dit omdat het BSA kan leiden tot uitstelgedrag en bij TN/ST de norm bijna geheel te halen 

is met practica en projecten. Het uitstellen van struikelvakken naar een later studiejaar maakt het 

succesvol afronden van het de bachelor binnen de vier jaar een lastige opgave. Bij CW worden 

daarom vanaf dit jaar al aanvullende vakeisen gehanteerd. Door de langstudeerdersboete wordt min 

of meer verwacht dat de student de bachelor uiterlijk in vier jaar heeft afgerond. Dit zou betekenen 

dat er minimaal 45 EC per jaar gehaald moet worden. Dit komt niet overeen met de huidige normen 

van 35 EC (CW) en 40 EC (TN, ST). Ook al voldoet de student aan de norm, hij wordt gelijk in zijn 

eerste jaar op achterstand gezet. Argumenten om toch de norm op 35/40 te houden is dat de 

student moet kunnen wennen aan zijn of haar omgeving.  

Een ander verbeterpunt wat genoemd wordt door de opleidingsdirecteuren en studieadviseurs is dat 

er een uitgesteld advies mogelijk moet zijn bij studenten met persoonlijke omstandigheden. Bij een 

aantal studenten is het zeer duidelijk dat de student geschikt is voor de opleiding en door 

persoonlijke omstandigheden een tijd niet in staat is geweest tot het behalen van resultaten. Deze 

studenten krijgen dan een positief advies ondanks dat ze niet aan de norm voldoen. Echter is er ook 

een groep studenten die nog te weinig heeft laten zien om te bepalen of hij/zij geschikt is voor de 

opleiding, maar waarbij sprake is geweest van erkende persoonlijk omstandigheden. De opleiding is 

onder de richtlijn vaak genoodzaakt deze studenten een positief advies te geven. Zoals een 

studieadviseur formuleert: “Je kunt het vergelijken met het geven van een vast contract aan een 

medewerker die bijna het gehele jaar ziek is geweest”.  De studieadviseurs willen in deze casussen 

graag na een half jaar/jaar nogmaals beoordelen of deze student wel op de juiste plek zit. De 

voorkeur gaat uit naar een mogelijkheid om in het geval van erkende persoonlijke omstandigheden 

een uitgesteld advies te geven.  

b. Evaluatie proces 

Tijdens het tweede pilotjaar kwam naar voren dat het format van de adviezen die de BSA-commissie 

gaf niet helemaal naar wens was. De BSA-commissie adviseerde de examencommissie namelijk om 
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wel of geen BSA af te geven. Deze adviezen waren niet opgesteld conform de richtlijn; echter mag de 

BSA commissie ten allen tijde ongevraagd advies uitbrengen. De examencommissie bekijkt de 

resultaten in het licht van  het aangepaste studieplan en neemt hierin het advies van de BSA-

commissie mee. De examencommissie kan besluiten om het advies van de BSA-commissie niet over 

te nemen.  

Echter omdat een afschrift van dit advies ook naar de betreffende student ging, riep dit verwarring 

op. De student was niet op de hoogte van de “betekenis” van het advies en kon dit opvatten als “ik 

hoef niet (meer) aan de norm te voldoen”. Men was bang dat de student niet meer werd uitgedaagd 

om toch nog resultaten te behalen in de tentamenperiode van kwartiel 4 en de herkansing in 

augustus. De BSA-commissie heeft de procedure zo aangepast dat deze verwarring voorkomen 

wordt, de student krijgt een andere brief waarin het advies wordt toegelicht. De procedure wordt in 

overleg met alle betrokkenen (examencommissies, BSA-commissie en studieadviseurs) getoetst en 

geoptimaliseerd, zodat de procedure voor het cohort 2011-2012 duidelijk is voor de student, BSA-

commissie en examencommissie 

 

c. Tijdsinvestering 

Bij aanvang van de pilot is aangegeven dat de tijdsinvestering ook geëvalueerd wordt. Tijdens dit 

onderzoek is het een slecht meetbare indicator gebleken; veel activiteiten werden voor het BSA ook 

uitgevoerd dan wel op een ander moment of op een andere manier.  

Er zijn wel een aantal extra taken met betrekking tot het BSA naar voren gekomen. Een aantal taken 

komen jaarlijks terug, terwijl anderen meer te maken hebben met de opstartfase. Extra taken zijn; de 

intake van studenten, het afgeven en opstellen van adviezen en het toetsen van persoonlijke 

omstandigheden. Beleidsmatig wordt er tijd geïnvesteerd in evaluaties, het afstemmen van het BSA 

bij de verschillende opleidingen, de communicatie van en naar het CvB. In de onderstaande tabel 

staan schattingen welke extra tijdsinvestering het BSA met zich meebrengt.   

Tabel 13: Tijdsinvestering medewerkers t.b.v. BSA  
 

Studieadviseurs 
Intake studenten, afgeven adviezen, 
monitoring en klankbordgroep 

840 uur 

Opleidingsdirecteur 
Klankbordgroep en/of afstemming met 
studieadviseur 

45 uur 

Examencommissies 
Bespreken studenten die niet aan de 
norm voldoen (gem. 15 minuten per 
student) 

12 uur 

BSA-Commissie 
Bespreken aanvragen (gem. 45 
minuten per aanvraag) 

9 uur 

S&O 
Evaluatie 2009-2010, uitzetten 
vragenlijsten, overlap met andere 
dossiers, klankbordgroep  

40 uur 

S&B 
Klankbordgroep, Evaluatie 2010-2011, 
Contact CvB (gem. 4 uur per week) 

176 uur 
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Deze indicator “tijdsinvestering” levert geen bijdrage aan het in kaart brengen van de doelstellingen. 

Toch is het wel relevant om te weten of de baten opwegen tegen de kosten. Echter zijn de 

opbrengsten niet in uren of geld uit te drukken. Hoeveel levert het op wanneer een student een jaar 

eerder tot de ontdekking komt dat hij niet op zijn plek zit? Met langstudeerdersboete kan dit bedrag 

die een jaar extra studie met zich meebrengt ook verschillen. Opbrengsten die het BSA op het 

persoonlijke vlak kunnen hebben, zijn lastig in tijd of geld uit te drukken. Investeringen die een 

medewerker doet in een studie kunnen in latere jaren weer leiden tot een besparing.  

Uit deze informatie en de schatting van de tijdsinvestering kan geconcludeerd worden dat het BSA 

een extra tijdsinvestering met zich meebrengt, echter kan er geen conclusie getrokken worden of de 

opbrengsten opwegen tegen de baten.  
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4. Vooruitblik; BSA op UT en Wetgeving 
 

a. UT 

Per 1 september 2011 is de pilot uitgebreid met de opleidingen Psychologie (PSY) en Onderwijskunde 

(OWK). De opleidingen hanteren de norm van 35EC. Het cohort waarbij een BSA gehanteerd wordt, is 

hiermee verdubbeld tot ongeveer 380 studenten. PSY en CW hanteren sinds dit studiejaar 

aanvullende vakeisen als onderdeel van het BSA. Hiermee wordt voorkomen dat studenten 

struikelvakken gaan uitstellen tot een later jaar.  

Enkele opleidingen hebben bij het CvB aangegeven interesse te hebben in het hanteren van het BSA 

per 2012-2013, mocht aan de pilot een vervolg gegeven worden.  

Om de informatievoorziening richting studenten te optimaliseren is een handboek ontwikkeld. Deze 

is sinds half september beschikbaar op de website van S&O en de opleidingswebsite. Het doel van dit 

handboek is de informatie te centraliseren en het BSA zo gelijkvormig mogelijk in te voeren op de UT. 

De afzonderlijke opleidingsinformatie is hiermee overbodig geworden.   

De klankbordgroep BSA is vanuit efficiency oogpunt opgesplitst in een uitvoeringsgroep en 

beleidsgroep. Een stafadviseur van S&B maakt deel uit van beide groepen om zo informatie uit te 

wisselen.   

 

b. Wetgeving 

Met ingang van 1 september 2011 is de langstudeerdersboete van kracht. Een student die langer dan 

nominaal plus een uitloopjaar over zijn studie doet moet een boete betalen. (De boete is voor 2011-

2012 vastgesteld op  0€, voor 2012-2013 is deze boete €3000. Het is de eigen verantwoordelijkheid 

van studenten om de studie ook daadwerkelijk binnen deze periode af te ronden.  

De opleidingen die werken met het BSA zijn aan het bekijken of de norm niet afgeleid moet worden 

van deze wet. Dit door de norm op 45 EC te stellen met als achterliggende gedachte; wanneer de 

resultaten per jaar 45 EC bedragen kan de boete voorkomen worden. Een enkele student geeft dit 

ook als suggestie in de enquête.  

De trend die zichtbaar wordt in de wetgeving en de plannen is een cultuuromslag naar dat nominaal 

de norm moet worden. Het hanteren van resultaatverplichtingen krijgt steeds meer een verplichtend 

kader. Zo staat er in de strategische agenda van juli 2011 ook de mogelijkheid tot het hanteren van 

een BSA in het tweede en derde jaar genoemd. 

Kortom op dit moment zijn er nog geen wettelijke verplichting tot het hanteren van een BSA, de 

vraag die de UT zich moet stellen is of studievoortgang in zijn geheel tot de eigen 

verantwoordelijkheid van de student behoort of dat wij hen hierin bij bewezen onderpresteren in het 

eerste jaar mee moeten helpen.  
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5. Conclusie 
In deze conclusie zal bekeken worden of de hoofddoelstelling en subdoelstelling voldaan zijn. Ook zal 

er aandacht zijn, op advies van de Universiteitsraad bij aanvang van de pilot, voor de 

randvoorwaarden.  

De hoofddoelstelling van het BSA is studenten sneller “op de juiste plek” te krijgen.  

Uit gesprekken met de opleidingen blijkt dat studenten vanaf de start van de studie bewuster 

omgaan met nagaan of ze op de juiste plek zitten.  Dit komt in gesprekken met de docentmentor en 

studieadviseur uitgebreid aan bod. Er wordt niet alleen bekeken of de student het niveau aan kan 

maar ook of hij in de universiteitsomgeving op de juiste plek is. Cijfermatig wordt dit ondersteund 

door een verhoging van het percentage van studenten wat stopt voor 1 februari  (13% vs. 8%), de 

uitval in het gehele eerste jaar hoger ligt (26% vs. 18%) en in het tweede jaar lager ligt (4% vs. 7%). 

Uit de studenten enquêtes blijkt dat studenten zelf ook van mening zijn dat het BSA bijdraagt dat 

studenten sneller op de juiste plek zijn. In de meerjarenafspraken van de VSNU is afgesproken dat de 

uitval in het tweede en derde jaar samen lager moet zijn dan 6%. De toekomst moet uitwijzen of dit 

echt haalbaar is, maar door het BSA is dit voor deze opleidingen haalbaar.  

Daagt het BSA studenten uit om vanaf het begin van de studie hoge studieprestaties te leveren? 

Cijfermatig kan dit op drie manieren bekeken worden: 

1. Het percentage wat het gehele eerste jaar heeft afgerond ligt hoger (31% vs. 27%) 

2. Het percentage van de behaalde resultaten ten opzichte van de te behalen resultaten ligt 

hoger (87% vs. 83%).  

3. Het percentage van de al dan niet fictieve “boven de norm” ligt bij herinschrijvers hoger bij 

hantering van het BSA dan wanneer het BSA niet gehanteerd wordt. (94% vs. 87%)  

De studenten zijn neutraal tot negatief in hun mening of het BSA vanaf het begin uitdaagt tot 

hard werken. De cijfers laten zien dat wel degelijk hogere resultaten behaald worden.  

Studenten moeten wel de mogelijkheid hebben om aan extra-curriculaire activiteiten deel te nemen.  

Van alle studenten geeft 42% aan actief geweest te zijn naast hun studie, bij de herinschrijvers ligt dit 

percentage op 65%.  Van de niet-actieve studenten geeft slechts 5% aan dat het BSA hier de reden 

voor was. Activiteiten zijn in meestal niet van invloed op de studieprestaties, in 23% van de gevallen 

hebben extra-curriculaire activiteiten wel een slechte invloed op de studieprestaties.  

Uit de studenten enquête blijkt dat studenten denken dat het BSA wel een gevaar is voor extra-

curriculaire activiteiten. De cijfers laten echter zien dat dit niet zo hoeft te zijn. Slecht 5% wordt niet 

actief door het BSA en in de meeste gevallen hebben extra curriculaire activiteiten geen negatieve 

invloed op de studieprestaties.  
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Randvoorwaarden  

Door de leden van de klankbordgroep BSA wordt “studiebegeleiding” als belangrijkste 

randvoorwaarde voor het BSA. Andere genoemde randvoorwaardes zijn de informatievoorziening en 

de procedure bij persoonlijke omstandigheden.  

De studiebegeleiding wordt door studenten gewaardeerd met een gemiddelde van 7.4. 79% van de 

herinschrijvers is tevreden tot heel tevreden, en bij de stoppers is dit percentage 76%. Studenten zijn 

ook tevreden over het aanbod, van de stoppers vond 8.6% het aantal gesprekken te weinig. Bij de 

herinschrijvers ligt dit percentage op 7.5%. Over de randvoorwaarde studiebegeleiding kan op basis 

van deze gegevens geconcludeerd worden dat deze in orde is.  

Bij alle studenten geven aan voldoende informatie gekregen te hebben (96%/97%). Door de komst 

van het handboek is deze informatievoorziening nog verder geoptimaliseerd.  

Over de indicator “procedure bij persoonlijke omstandigheden” kan gezegd worden dat deze ook op 

orde is. De procedure is afgelopen jaar geoptimaliseerd en zal komend jaar nogmaals bekeken 

worden. Er is 1 bezwaarschrift ingediend bij het college voor beroep van de Examens, wat de indruk 

geeft dat de procedure niet tot onvrede bij studenten leidt.   

De conclusie wat betreft de randvoorwaarden t.b.v. het BSA is dat op orde zijn en dat ze steeds 

verder worden geoptimaliseerd.  
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6. Aanbevelingen: 
Op basis van deze evaluatie worden de volgende aanbevelingen gedaan:  

1. Mogelijkheden inventariseren om een uitgesteld advies in het geval van persoonlijke 

omstandigheden op te nemen in de richtlijn.  

2. De pilot te verlengen met 1 jaar of om te zetten naar een permanente invoering. De 

verlenging heeft misschien de voorkeur omdat het dan aansluit bij de 

onderwijsontwikkelingen.  

3. Het nader bekijken en onderzoeken van de informatiemanagementsystemen. Zodat 

eventuele toekomstige evaluaties gedaan kunnen worden op basis van bestaand 

cijfermateriaal. Dit zal de transparantie en de vergelijkbaarheid ten goede komen.  

 

 

7. Discussie 
Deze evaluatie is gedaan op basis van de beschikbare gegevens. Echter het cohort waarop de 

uitspraken gebaseerd zijn is relatief klein.  

Uit de resultaten van de studenten enquêtes komt naar voren dat er een mogelijkheid is dat 

studenten sociaal wenselijke antwoorden gegeven hebben. Mogelijk zijn deze resultaten niet geheel 

betrouwbaar.  
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Bijlage 1 

 

EC’s

herinschrijvers

2007 50 44 7,23 69% 19% 24% 16% 51,4

2008 45 43 7,05 63% 24% 18% 28% 50,2

2009 (bsa) 38 38 6,66 49% 9% 8% 47% 48

2010 (bsa) 39 35 7 63% 25% 21% 14% 52,7

Cohort

IN UIT

N 

totaal

N 

regulier

VWO-

niveau 

(wk+n

k)

% >7 % ≥8 meisjes
% uitval 

na 1 jaar

 

Tabel B1:  Studiesucces cohorten 2007-2010 in relatie tot VWO-cijfers 



RICHTLIJN BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT TWENTE  

§ Artikel 1: Het onderwijs 
§ Artikel 2: Studiebegeleiding 
§ Artikel 3: Dossiervorming 
§ Artikel 4: Het studieadvies 
§ Artikel 5: Inschrijving en overgangsbepalingen 
§ Artikel 6: Beroep 
§ Artikel 7: Citeertitel en slotbepalingen 
§ Procedure 

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente, gelet op artikel 7.8b van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto artikel 9.2, tweede lid, van die wet alsmede op artikel 
9.5 van de genoemde wet, besluit de Richtlijn bindend studieadvies Universiteit Twente vast te stellen, 
luidende als volgt:  

Artikel 1. Het onderwijs  

Deze Richtlijn is uitsluitend van toepassing op de door het instellingsbestuur aangewezen 
bacheloropleidingen, in voltijd- en in deeltijdvorm, die blijkens de Onderwijs- en Examenregeling het 
bindend studieadvies (BSA) voeren. 

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;  
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;  
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;  
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;  
e ten minste twee tentamens voor medio januari;  
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.  



 
 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. 
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.  
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. 
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.  

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 
Onderwijs- en Examenregeling. 
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. 

Artikel 5. Inschrijving en overgangsbepalingen  

5.1 Aan een student van wie vóór 31 januari van diens eerste jaar van inschrijving voor de 
propedeutische fase van een bacheloropleiding, het schriftelijke verzoek tot uitschrijving van de 
opleiding is ontvangen – en die feitelijk per 1 maart wordt uitgeschreven – wordt geen advies als 
bedoeld in artikel 2.2j uitgebracht. Indien bedoelde student zich opnieuw voor de propedeutische fase 
van de desbetreffende bacheloropleiding inschrijft, wordt deze inschrijving aangemerkt als diens 
eerste inschrijving.  



5.2. Een student die vóór 1 februari van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse zijn 
inschrijving wijzigt van voltijd naar deeltijd, wordt voor de uitvoering van deze richtlijn als 
deeltijdstudent beschouwd.  
5.2a Een student die na 1 februari van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse zijn 
inschrijving wijzigt van voltijd naar deeltijd, wordt voor de uitvoering van deze richtlijn beschouwd als 
voltijdstudent.  
5.2b Een student die op enig moment van inschrijving voor de propedeutische fase zijn inschrijving 
van deeltijd student wijzigt in voltijd, wordt voor de uitvoering van deze richtlijn verder beschouwd als 
voltijdstudent.  
5.3 De inschrijving van een student die zich vanaf 1 september 2010 voor de propedeutische fase van 
een bacheloropleiding inschrijft en die eerder dan die datum voor dezelfde bacheloropleiding was 
ingeschreven als voltijdstudent en eerder een negatief studieadvies als bedoeld in artikel 7.8b, eerste 
lid, van de WHW, ontving waar op grond van persoonlijke omstandigheden geen afwijzing aan was 
verbonden, wordt voor de uitvoering van deze richtlijn als eerste inschrijving beschouwd.  
5.4 Voor studenten die in de periode 1 september 1997 – 1 september 2009 ten minste twaalf 
maanden aaneengesloten als deeltijdstudent ingeschreven zijn geweest, is deze richtlijn niet van 
toepassing. 
5.5 De examencommissie van een bacheloropleiding kan artikel 4 buiten toepassing laten of daarvan 
afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze richtlijn beoogt te beschermen, zal leiden 
tot een onbillijkheid van overwegende aard. 

Artikel 6. Beroep 

Betrokkene kan beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens tegen een negatief 
bindend studieadvies als bedoeld in artikel 4. De termijn voor het indienen van een beroepschrift 
bedraagt vier weken na dagtekening van het besluit.  

Artikel 7. Citeertitel en slotbepalingen 

7.1 Deze richtlijn wordt aangehaald als: Richtlijn bindend studieadvies Universiteit Twente.  
7.2 Deze richtlijn treedt in werking de dag na vaststelling daarvan door het College van Bestuur.  

Door het CvB vastgesteld op 24 november 2008. 

 
 

Procedure rond persoonlijke omstandigheden van de student in het kader van 
het bindend studieadvies (in samenhang met de regeling "financiële 
ondersteuning studenten"). 

1. Inleiding  

In het uitvoeringsbesluit WHW is uitvoering gegeven aan lid 3 van artikel 7.8b. In het besluit wordt 
aangegeven met welke persoonlijke omstandigheden bij het geven van het advies aan het eind van 
het jaar rekening moet worden gehouden.  

ziekte/handicap; 
bijzondere familieomstandigheden; 
zwangerschap; 
bestuurslidmaatschap. 

Namens het CvB beoordeelt de BSA-commissie of en in welke mate er sprake is van persoonlijke 
omstandigheden. De BSA-commissie wordt gevormd door een studentendecaan, de voorzitter van de 
CVA, een niet-betrokken studieadviseur en een niet-betrokken opleidingsdirecteur. 

 



De basisprocedure is als volgt: 

• De student meldt bij de studieadviseur dat de studie hinder ondervindt door persoonlijke/ 
bijzondere omstandigheden.  

• De studieadviseur en student maken samen een studieplan dat recht doet aan de 
omstandigheden. Het studieplan wordt opgenomen in het BSA-dossier van de student. 

• De student stuurt een persoonlijke verklaring over de ernst, de duur en de aard van de 
omstandigheden met bewijsstuk naar de Rode Balie in de Bastille: Universiteit Twente, 
secretaris BSA-commissie, De Rode Balie, Postbus 217, 7500 AE Enschede. 

• De BSA-commissie beoordeelt de geldigheid, de verwachte duur en de ernst van de 
persoonlijke omstandigheden. Hierover wordt verslag uitgebracht aan de examencommissie 
(door tussenkomst van de studieadviseur). 

• De examencommissie houdt in haar studieadvies rekening met de gevolgen van de 
persoonlijke omstandigheden voor de studievoortgang - zover die door de BSA-commissie 
erkend worden - en beoordeelt de geleverde studieprestatie in het licht van het aangepaste 
studieplan.  

2. Procedure per categorie persoonlijke omstandigheid in het kader van het 
BSA 

2.1. Ziekte 

Indien door ziekte de studievoortgang wordt gehinderd moet de student dit terstond melden bij de 
studieadviseur en desgewenst in verband met eventueel mogelijke financiële compensatie tevens bij 
de studentendecaan. De student moet in overleg treden met de studieadviseur over mogelijke 
aanpassingen in het studieprogramma opdat de studievoortgang zo min mogelijk wordt belemmerd. 
Dit aangepaste studieplan wordt opgenomen in het BSA-dossier van de student als bedoeld in artikel 
3.1 en 3.3. Indien ten gevolge van ziekte studievertraging optreedt, kan de student contact opnemen 
met de studentendecaan in verband met de eventuele toepassing van de Regeling afstudeersteun. De 
student stuurt daartoe een persoonlijke verklaring over de ernst, de duur en de aard van de 
omstandigheden – binnen drie maanden en in ieder geval vóór 1 augustus van het betreffende 
studiejaar naar: Universiteit Twente, Secretaris BSA-commissie, De Rode Balie, Postbus 217, 7500 
AE Enschede. De BSA-commissie beoordeelt de geldigheid, de duur en de ernst van de persoonlijke 
omstandigheden. De student moet een verklaring van een arts of psycholoog meesturen. De 
verklaring dient aan te geven in welke mate de studievoortgang is belemmerd door de ziekte en een 
inschatting van de ziekteperiode te geven. De  student kan voor het verkrijgen van een 
deskundigenverklaring contact opnemen met een campusarts. Aan de hand van de verklaring van de 
deskundige, de eventuele schriftelijke rapportage van de studieadviseur en de verklaring van de 
student maakt de BSA-commissie een verklaring t.b.v. de examencommissie. In deze verklaring staat 
vermeld gedurende welke periode en in welke mate de studievoortgang door persoonlijke 
omstandigheden is belemmerd. De examencommissie houdt in haar studieadvies rekening met de in 
de verklaring genoemde gevolgen van de persoonlijke omstandigheden voor de studievoortgang en 
beoordeelt de geleverde studieprestatie in het licht van het aangepaste studieplan. 

2.2. Handicap 

Een student die eventueel studievertraging gaat oplopen vanwege een functiestoornis dient in overleg 
te treden met de studieadviseur over mogelijke aanpassingen in het studieprogramma, opdat de 
studie met zo min mogelijk vertraging kan worden gevolgd. Als er ten gevolge van de handicap toch 
vertraging optreedt of dreigt op te treden, moet de student terstond contact opnemen met een 
studentendecaan. De student dient te beschikken over een medische verklaring waaruit blijkt in welke 
mate de student in het functioneren wordt gehinderd. De student kan voor het verkrijgen van bedoelde 
verklaring contact opnemen met een campusarts. De desbetreffende gegevens en de uitkomsten van 
een eventueel gesprek tussen de studentendecaan en de student leiden tot een verklaring van de 
BSA-commissie t.b.v. de examencommissie. Hierin vermeldt de BSA-commissie in ieder geval in 
welke mate de studie door persoonlijke omstandigheden wordt beïnvloed. Het aangepaste studieplan 
wordt opgenomen in het BSA-dossier van de student. De examencommissie houdt in haar 
studieadvies rekening met de in de verklaring genoemde gevolgen van de persoonlijke 



omstandigheden voor de studievoortgang en beoordeelt de geleverde studieprestatie in het licht van 
het aangepaste studieplan. 

2.3. Zwangerschap/bevalling 

Bij zwangerschap wordt een studente vier maanden rond de bevalling niet of nauwelijks in staat 
geacht studievoortgang te boeken. De studente kan met de studieadviseur in overleg treden over 
mogelijke aanpassingen in het studieprogramma opdat de studie met zo min mogelijk vertraging kan 
worden voortgezet. Dit studieplan wordt opgenomen in het BSA-dossier van de studente. De studente 
stuurt voor augustus van het betreffende studiejaar een eigen verklaring plus bewijsstuk van de 
uitgerekende datum naar Universiteit Twente, Secretaris BSA-commissie, De Rode Balie, Postbus 
217, 7500 AE  Enschede. De BSA-commissie schrijft een verklaring t.b.v. de examencommissie. Als 
de bevalling plaatsvindt tijdens het studiejaar, of maximaal twee maanden daarvoor of twee maanden 
daarna, dient de examencommissie bij het uitbrengen van het studieadvies rekening te houden met 
deze persoonlijke omstandigheid. De examencommissie houdt in haar studieadvies rekening met de 
in de verklaring genoemde gevolgen van de persoonlijke omstandigheden voor de studievoortgang en 
beoordeelt de geleverde studieprestatie in het licht van het aangepaste studieplan. 

Indien de studievertraging meer bedraagt dan de genoemde vier maanden moet er, voor de periode 
dat de vertraging langer duurt, een andere grond dan zwangerschap/bevalling zijn. 

 2.4. Bijzondere familieomstandigheden 

Indien het door ernstige familieomstandigheden niet mogelijk is voldoende concentratie voor de studie 
op te brengen of voldoende tijd aan de studie te besteden, kan de student in overleg treden met de 
studieadviseur over mogelijke aanpassingen in het studieprogramma opdat de studievoortgang zo min 
mogelijk wordt belemmerd door deze omstandigheden. Dit studieplan wordt opgenomen in het BSA-
dossier van de student. Indien toch studievertraging optreedt ten gevolge van deze omstandigheden 
dient de student voor augustus van het betreffende studiejaar een eigen verklaring omtrent de aard, 
de duur en de ernst van de omstandigheden en een bewijsstuk te sturen naar Universiteit Twente, 
Secretaris BSA-commissie, De Rode Balie, Postbus 217, 7500 AE  Enschede. De student moet een 
verklaring van een arts of psycholoog meesturen. De verklaring dient aan te geven in welke mate de 
studievoortgang is belemmerd door de bijzondere familieomstandigheden en een inschatting te geven 
van de periode waarin de vertraging zich zal voordoen of heeft voorgedaan. De BSA-commissie 
schrijft een verklaring t.b.v. de examencommissie. In die verklaring vermeldt de BSA-commissie in 
ieder geval over welke periode en in welke mate de studieresultaten door persoonlijke 
omstandigheden negatief zijn beïnvloed. De examencommissie houdt in haar studieadvies rekening 
met de in de verklaring genoemde gevolgen van de persoonlijke omstandigheden voor de 
studievoortgang en beoordeelt de geleverde studieprestatie in het licht van het aangepaste studieplan. 

2.5. Bestuurslidmaatschap 

De student die zitting wil nemen in het bestuur van een studie- of studentenvereniging of in een 
universitair bestuursorgaan kan in overleg treden met de studieadviseur over eventueel mogelijke 
aanpassingen in het studieprogramma. Dit studieplan wordt opgenomen in het BSA-dossier van de 
student. Indien na dit overleg blijkt dat er studievertraging zal optreden als gevolg van genoemde 
werkzaamheden, neemt de student contact op met de BSA-commissie. Dit dient te geschieden 
vóórdat de bestuurswerkzaamheden een aanvang nemen. De BSA-commissie maakt een verklaring 
t.b.v. de examencommissie. In die verklaring vermeldt de studieadviseur of het om werkzaamheden 
gaat die worden erkend in het kader van deze richtlijn en de mate waarin de bedoelde 
werkzaamheden de studie hinderen. De BSA-commissie laat zich hierbij leiden door de WHW en door 
de in het studentenstatuut opgenomen lijst erkende studentenorganisatie (Studentenstatuut bijlage 
5.1.b) en laat zich daarbij zonodig adviseren. De examencommissie houdt in haar studieadvies 
rekening met de in de verklaring genoemde gevolgen van de persoonlijke omstandigheden voor de 
studievoortgang en beoordeelt de geleverde studieprestatie in het licht van het aangepaste studieplan. 



3. Overige bepalingen 

3.1. Negatief studieadvies 

Indien de examencommissie in kennis is gebracht van erkende persoonlijke omstandigheden en toch 
een negatief eindadvies uitbrengt, wordt in het advies vermeld in hoeverre rekening is gehouden met 
de persoonlijke omstandigheden.   

3.2. Studie staken 

-         Studenten die ná 1 februari van het eerste jaar van inschrijving voor betreffende studie een 
verzoek tot uitschrijving hebben ingediend en daarvoor naar het oordeel van de BSA-commissie geen 
aannemelijke reden aanvoeren, dienen een negatief advies te krijgen als zij niet aan de norm als 
bedoeld in artikel 2.2b hebben voldaan.  

-         Aan studenten die vóór 1 februari een verzoek tot uitschrijving hebben ingediend (en op grond 
daarvan uiterlijk per 1 maart zijn uitgeschreven voor de betreffende opleiding) wordt dat studiejaar 
géén (bindend) studieadvies gegeven. Bij inschrijving in een volgend studiejaar wordt die inschrijving 
in het kader van deze richtlijn als eerste inschrijving beschouwd. 

3.3. Studieonderbreking 

Indien de studie na 1 februari van het eerste jaar van inschrijving voor betreffende studie wordt 
onderbroken ten gevolge van één van de persoonlijke omstandigheden, wordt het definitieve advies 
zo mogelijk bepaald door het laatst uitgebrachte studieadvies voordat de omstandigheden een 
aanvang namen. In het geval dat dit advies niet negatief was en de student kan aantonen dat de 
studie in overleg met de studentendecaan op grond van de desbetreffende omstandigheden is 
onderbroken kan het advies aan het einde van het betreffende studiejaar niet bindend zijn. 

Bijvoorbeeld als een student in april ziek wordt en zijn studie onderbreekt terwijl uit de studieresultaten 
t/m maart blijkt dat hij geschikt is voor de opleiding, dan zijn er voldoende gronden om deze student 
geen bindend advies te geven. Bleven de resultaten tot het moment waarop hij ziek werd onder de 
norm voor die periode dan dient de student een negatief advies te ontvangen. 

3.4 Hardheidsclausule 

De examencommissie heeft tevens de beschikking over een hardheidsclausule: indien de 
studieresultaten van een student niet voldoen aan de norm, kan zij besluiten om geen afwijzend 
studieadvies uit te brengen op grond van "onbillijkheden van overwegende aard". Anders gezegd: 
indien de examencommissie op basis van de wel behaalde studieresultaten, de gebleken 
studiehouding en -motivatie overtuigd is van de geschiktheid van een student om de opleiding met 
succes te volgen, kan zij beslissen géén bindend negatief advies uit te brengen.  
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