
Bindend studieadvies
In totaal kun je 60 studiepunten halen per studiejaar. Jouw opleiding geeft 
je in het eerste studiejaar een bindend studieadvies (BSA) op basis van het 

aantal punten dat je behaalt. Deze BSA norm verschilt per opleiding. De BSA 
norm ligt bij de Radboud Universiteit altijd tussen de 39 en 45 punten. 

februari 
Voorlopig Bindend Studieadvies

juli 
Definitief Bindend Studieadvies

september 
start opleiding

Positief 
definitief advies

Voldoende studiepunten behaald. 
Opleiding mag worden voortgezet.

Negatief 
definitief advies

Onvoldoende studiepunten behaald. 
 Opleiding mag niet worden voortgezet.  

De student mag zich drie jaar lang  
niet  inschrijven voor deze opleiding.  

De student kan bezwaar maken  
tegen deze beslissing. Er volgt dan  

een hoorzitting in augustus.

Positief 
voorlopig advies

Student zit op koers voor een positief
studieadvies aan het eind van het 

jaar zodat de opleiding mag worden 
 voortgezet. Advies aan de student is: 

doorgaan op de  huidige wijze.

Twijfel 
voorlopig advies

Als de student doorgaat op de huidige 
 manier, zal het eerste jaar waarschijn-

lijk niet gehaald worden. Het advies 
richting   student is: studieaanpak en 

studiekeuze  kritisch bekijken.

Negatief 
voorlopig advies 

Als de student doorgaat op de huidige 
 manier, zal het eerste jaar niet gehaald 
 worden en zal een negatief bsa volgen 
in juli. Het advies richting student is: 

 studieaanpak kritisch bekijken of  
studiekeuze heroverwegen.

Advies wordt 
aangehouden 

Onvoldoende studiepunten behaald.  
Er spelen persoonlijke omstandig- 
heden die van invloed kunnen zijn  
op de studie resultaten. De student 

heeft hierover contact  gehad met de 
studieadviseur. De student mag de 
 studie voortzetten, maar moet alle  
60  studiepunten van het eerste jaar 
 gehaald hebben aan het einde van  

het tweede jaar. Dan volgt een 
definitiefstudieadvies.

Optie Studie stopzetten. 
Tot 1 maart mogelijkheid om vervroegd uit te schrijven. 
Je krijgt dan geen bsa in juli. Je mag in september  opnieuw 
beginnen met dezelfde studie, maar dan moet je wel alle 
60 studiepunten halen in het eerste studiejaar.


