5 september 2016

Bindend Studieadvies Technische Natuurkunde
Deze informatie wordt uitgereikt tijdens het kennismakingsgesprek met de mentor. Dit is een compacte versie van hoe
zaken geregeld zijn rond BSA bij de opleiding TN. Voor de formele regelgeving wordt verwezen naar de Onderwijs‐ en
Examenregeling van TN en de UT brede BSA site. Al deze informatie (en de digitale versie van dit stuk) is ook te vinden via
de site van de opleiding. Aan het eind van dit stuk zijn de links naar deze sites te vinden.

Wat is Bindend Studieadvies ?
De bacheloropleiding Technische Natuurkunde is een opleiding die gebruik maakt van een zogenaamd bindend
studieadvies (BSA). Een BSA wordt aan het eind van het eerste studiejaar gegeven. Je krijgt een negatief BSA wanneer je
niet voldoet aan de BSA norm van de opleiding. Een negatief BSA krijgen betekent dat je de studie niet mag voortzetten.
Waarom Bindend Studieadvies ?
Bij aanvang van de studie vindt de bacheloropleiding Technische Natuurkunde het belangrijk dat iedereen zo snel
mogelijk op de juiste plek belandt. De ervaring leert dat studenten die minder dan driekwart van het eerste jaar halen
weinig kans hebben de studie succesvol af te ronden in vier jaar. De opleiding heeft er daarom voor gekozen die
studenten een negatief bindend studieadvies te geven. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met bijzondere
omstandigheden.
Omdat wij veel waarde hechten aan een goede studieloopbaan, krijg je aan het begin van de studie een mentor
toegewezen, die regelmatig met jou meekijkt en jouw wensen en mogelijkheden bespreekt.
Wat zijn de regels ?
De propedeuse beslaat in totaal 60 studiebelasting punten, uitgedrukt in ECTS, verdeelt over 4 modules van elk 15 ECTS.
Je krijgt bij de bacheloropleiding Technische Natuurkunde een negatief BSA als je uiterlijk op 31 augustus van het eerste
studiejaar dat je ingeschreven staat voor de propedeutische fase minder dan 45 ECTS oftewel minder dan 3 van de 4
modules hebt behaald.
Hoe gaat alles in zijn werk?
Gedurende het eerste jaar krijg je twee voorlopige adviezen en een eindadvies. De adviezen worden vastgesteld door
het opleidingsbestuur van TN. Het eerste voorlopige advies krijg je per mail rond de Kerst en is gebaseerd op de
behaalde resultaten van het eerste kwartiel. Het advies kan positief, negatief of neutraal zijn. Het tweede voorlopige
advies ontvang je eind februari op basis van de resultaten tot dan toe. Studenten die voor 1 februari gestopt (en ook
uitgeschreven) zijn ontvangen een niet inhoudelijk afsluitend advies. De voorlopige adviezen zijn bedoeld om aan te
geven of een student wel of niet in de gevarenzone zit voor een negatief BSA aan het eind van het jaar.
Aan het einde van het eerste studiejaar (voor 31 augustus) ontvang je het definitieve (bindend) studieadvies. Heb je
minder dan 45 ECTS behaald dan ontvang je een negatief BSA en zul je moeten stoppen met je studie.
Bij het vaststellen van het eindadvies door het opleidingsbestuur van Technische Natuurkunde wordt rekening
gehouden met bijzondere omstandigheden indien je deze tijdig hebt aangegeven bij de studieadviseur en de Commissie
Persoonlijke Omstandigheden (CPO).
Tot slot kan er bij uitzondering een uitgesteld advies aan een student gegeven worden. Dit speelt wanneer het, door
langdurige erkende persoonlijke omstandigheden, niet mogelijk is om voor 31 augustus van het eerste studiejaar een
uitspraak te doen over de studieprestaties. Dit uitgestelde advies moet dan uiterlijk op 31 augustus van het tweede
studiejaar gegeven worden.
Indien de opleiding van plan is een negatief BSA te geven heeft de student nog het recht te worden gehoord door het
opleidingsbestuur. Na het definitieve besluit voor negatief BSA kan binnen 4 weken na dagtekening schriftelijk in beroep
gegaan worden bij het College van Beroep voor de Examens.

Bijzondere omstandigheden
Bijzondere omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden bij het verstrekken van een positief of negatief bindend
studieadvies zijn:
‐ ziekte, handicap/functiebeperking
‐ bijzondere familieomstandigheden
‐ zwangerschap/bevalling
‐ topsport/topartiest
‐ erkende bestuursfuncties (zoals vermeld in FOBOS)
Indien je als gevolg van persoonlijke omstandigheden redelijkerwijze kan vermoeden studievertraging op te lopen, dan
moet je dit tijdig bij de studieadviseur en de studentendecanen melden. Het doel hiervan is uiteraard de
studievertraging te beperken en, als de studieadviseur dit nodig acht, een individueel studieplan op te stellen.
Bovendien wordt bekeken of het nodig is een aanvraag in te dienen voor toetsing van omstandigheden bij de Commissie
Persoonlijke Omstandigheden voor het vaststellen van het eindadvies.

Belangrijke adressen
Studieadviseur TN:
Mevr. Ir. B.M. Tel (Brigitte)
Telefoon: 053 489 5877
Carre: vloer 4, kamer 4633
E‐mail: b.m.tel@utwente.nl
Studentendecanen:
Rode Balie (Vrijhof 3e vloer, kamer 317)
Telefoon: 053 489 2035
Of tijdens de inloopspreekuren (dinsdag van 14.00‐15.30, donderdag van 12.30‐14.00 uur)
http://www.utwente.nl/ces/studentenbegeleiding/begeleiding/studentendecaan/

Handige links
Regelgeving BSA TN:
http://www.utwente.nl/tn/onderwijs/bindend_studieadvies/
UT site BSA:
https://www.utwente.nl/ces/sacc/regelingen/bsa/
Onderwijs en examenregelingen TN:
http://www.utwente.nl/tn/onderwijs/regelingen/
Aanvraag voor toetsing van omstandigheden in het kader van het BSA:
https://www.utwente.nl/ces/sacc/regelingen/bsa‐formulier/
College van Beroep voor de Examens:
Als je het niet eens bent met beslissingen die de opleiding genomen heeft met betrekking tot tentamens
en examens of een bindend negatief studieadvies, kun je daartegen een beroep indienen. Deze beroepen worden
behandeld door het College van Beroep voor de Examens. De procedure loopt via het klachtenloket:
https://www.utwente.nl/ces/sacc/regelingen/klachten/

