
Artikel 1. Studieadvies Eerste Jaar (BSA) 
1. De commissie Studieadvies Eerste Jaar brengt namens de decaan aan het einde van het eerste studiejaar 

waarin een student staat ingeschreven voor de propedeutische fase van de voltijdse bacheloropleidingen, 

uiterlijk op 31 augustus, een advies uit over de voortzetting van de opleiding, zoals bedoeld in artikel 

7.8b WHW. 

2. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder ‘propedeutische fase’ begrepen de eerste periode in 

een bacheloropleiding met een studielast van 60 EC. 

3. De commissie Studieadvies Eerste Jaar brengt een positief studieadvies uit aan de student die ten minste: 

44 EC van de in het tweede lid bedoelde propedeutische fase heeft behaald. 

4. De commissie Studieadvies Eerste Jaar brengt aan de student die niet voldoet aan de voorwaarde 

genoemd in het derde lid een negatief studieadvies uit, tenzij sprake is van een of meer van de bijzondere 

persoonlijke omstandigheden zoals bedoeld in artikel [3] van deze regeling. Aan het negatieve 

studieadvies wordt een bindende afwijzing verbonden. 

5. De commissie Studieadvies Eerste Jaar brengt een voornemen betreffende een bindend afwijzend 

studieadvies ter kennis van de student en stelt de student in de gelegenheid te worden gehoord, voordat 

het bindend afwijzende studieadvies wordt uitgebracht. 

6. Om te bepalen of het aantal vereiste EC's bedoeld in het derde lid is behaald worden EC's toegekend voor 

vrijstellingen meegerekend. Het horen van studenten geschiedt door de commissie Studieadvies Eerste 

Jaar. 

7. De commissie Studieadvies Eerste Jaar verstrekt aan studenten die zijn ingeschreven voor een deeltijdse 

opleiding dan wel aan studenten die zich na 31 januari inschrijven voor een voltijdse opleiding het 

bindend studieadvies aan het eind van het tweede studiejaar. De commissie Studieadvies Eerste Jaar 

brengt dan een positief advies uit  indien alle 60 EC van de propedeutische fase zijn behaald. 

8. Het in deze paragraaf ten aanzien van het bindende studieadvies bepaalde is op studenten die zijn 

ingeschreven voor de deeltijdopleidingen niet van toepassing 

9. De decaan is ten aanzien van het in deze regeling bedoelde studieadvies bevoegd nadere regels vast te 

stellen voor studenten die zijn ingeschreven voor een bij of krachtens deze regeling erkende dubbelstudie. 

10. Studenten die de inschrijving beëindigen vóór 1 maart ontvangen dat studiejaar geen studieadvies. Indien 

zij zich het daarop volgende studiejaar opnieuw inschrijven voor deze opleiding ontvangen zij het 

bindend studieadvies aan het einde van dat tweede studiejaar. Het bepaalde in de laatste volzin van het 

zevende lid is van overeenkomstige toepassing. 

11. Tegen de bindende afwijzing kan een student binnen zes weken beroep aantekenen bij het college van 

beroep voor de examens. Het beroep heeft geen schorsende werking. 

  



 
Artikel 2. Voorlopig advies 
1. De commissie Studieadvies Eerste Jaar brengt na afloop van het eerste semester aan de student 

vooruitlopend op het advies bedoeld in artikel [1] van deze regeling, een voorlopig studieadvies uit op 

basis van de tot dan toe geregistreerde resultaten. 

2. Het voorlopige studieadvies is vooral als waarschuwing bedoeld voor studenten die onvoldoende 

studievoortgang hebben geboekt. De daarvoor in aanmerking komende studenten worden uitgenodigd 

voor een gesprek met de studieadviseur om te bezien op welke wijze het studieresultaat kan worden 

verbeterd dan wel welke andere opleiding een alternatief zou kunnen zijn. 

 
Artikel 3. Persoonlijke omstandigheden 
1. Bij het besluit betreffende de bindende afwijzing betrekt de commissie Studieadvies Eerste Jaar in de 

afweging de persoonlijke omstandigheden bedoeld in artikel 2.1 van het Uitvoeringsbesluit WHW, 

voor zover deze omstandigheden onverwijld door of namens betrokkene zijn gemeld aan de 

studieadviseur, een studentendecaan of een andere daartoe aangewezen persoon. 

2. Naast de in lid 1 bedoelde persoonlijke omstandigheden, worden ook de navolgende persoonlijke 

omstandigheden door de commissie Studieadvies Eerste Jaar in de beoordeling betrokken: 

a. de student is een toptalent in kunst of cultuur; 

b. de student doet aan topsport. 

3. Aan de student kan worden gevraagd het beroep op persoonlijke omstandigheden nader te 

onderbouwen of aannemelijk te maken. 

 
Artikel 4. Duur afwijzing 
1. Studenten die een negatief bindend studieadvies hebben ontvangen mogen zich gedurende een periode 

van drie jaren niet meer inschrijven voor de desbetreffende bacheloropleiding, dan wel voor door de 

decaan aan te wijzen bacheloropleidingen die de desbetreffende propedeutische fase geheel of 

gedeeltelijk gemeen hebben. 

2. Indien een student zich na de periode genoemd in het eerste lid opnieuw inschrijft voor de opleiding 

geldt dat voor toepassing van deze paragraaf als een eerste inschrijving en zijn de desbetreffende 

bepalingen onverkort van toepassing. 



Artikel 5.   Geen bindende afwijzing of aanhouding beslissing 
1. Op grond van de omstandigheden genoemd in artikel 3 van deze regeling kan de decaan, 

gehoord de commissie Studieadvies Eerste Jaar, besluiten aan een negatief advies geen 

bindende afwijzing te verbinden. Ook kan de decaan, gehoord genoemde commissie, op 

grond van genoemde omstandigheden, besluiten aan een negatief advies vooralsnog geen 

bindende afwijzing te verbinden. 

2. Indien aan het negatief studieadvies vooralsnog geen bindende afwijzing als bedoeld in lid 1 

is verbonden, brengt de commissie Studieadvies Eerste Jaar voor het einde van het tweede 

studiejaar alsnog een studieadvies zoals bedoeld in artikel 1 van deze regeling uit indien op 

dat moment niet alle 60 EC van de propedeutische fase zijn behaald. 

 
Deze richtlijn ex artikel 7 van de Structuurregeling is vastgesteld door het college van bestuur op 16 

juli 2019, na instemming van de UGV op 1 juli 2019, en treedt, onder intrekking van de tot dan 

geldende richtlijn per 1 september 2019 in werking. 
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