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Artikel 1 Uitbrengen studieadvies 

1. Het Faculteitsbestuur brengt aan iedere student(e) van de bacheloropleidingen 

van de faculteit uiterlijk aan het eind van zijn/haar eerste jaar van inschrijving ad-

vies uit over de voortzetting van de studie. Het studieadvies wordt namens het 

Faculteitsbestuur uitgebracht door de facultaire commissie Bindend Studieadvies 

(BSA-commissie). 

2. Het Faculteitsbestuur stelt in de Onderwijs- en examenregeling de norm vast 

waaraan de student moet voldoen om zijn/haar geschiktheid voor de opleiding te 

tonen. Voor de bacheloropleidingen van de faculteit is de norm 42 EC. 

3. Bij de bepaling of de norm is behaald worden vrijstellingen meegerekend. 

4. Studenten die hun opleiding aan de VU beginnen in het tweede of derde studie-

jaar ontvangen geen studieadvies. 

5. Studenten van wie de inschrijving is beëindigd voor 1 februari (verzoek uitschrij-

ving voor 1 februari) ontvangen evenmin een studieadvies. 

6. Studenten aan wie de BSA-commissie in het eerste studiejaar uitstel heeft ver-

leend van het studieadvies, krijgen dat advies in het tweede studiejaar.  

 

Artikel 2 Bindend negatief studieadvies 

1. Het Faculteitsbestuur kan aan het advies een afwijzing verbinden, indien de stu-

dent(e) niet heeft voldaan aan de norm van 42 EC van het eerste studiejaar (bin-

dend negatief studieadvies).  

2. Het bindend negatief studieadvies blijft achterwege als vastgesteld is dat de stu-

dent(e) niet aan de norm heeft kunnen voldoen als gevolg van persoonlijke om-

standigheden. Om welke omstandigheden het hier gaat, is vermeld in artikel 2.1 

van de Uitvoeringsregeling WHW 2008, zie tevens bijlage 1. In dit geval wordt de 

student(e) in staat gesteld de resterende onderdelen van de norm voor het eerste 

studiejaar te behalen tijdens het daaropvolgende jaar van inschrijving. 

3. Een bindend negatief studieadvies leidt ertoe dat de betrokken student(e) zich 

gedurende de drie daaropvolgende studiejaren niet kan inschrijven voor de oplei-

ding. 
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Artikel 3 Studentbegeleiding 

1. Aan het begin van het studiejaar brengen de studieadviseurs, namens het Facul-

teitsbestuur, alle studenten op de hoogte van de regelingen omtrent het studiead-

vies. Daarbij worden onder meer het studieadvies zelf, de eindnorm, het mento-

raat, de rol van de studieadviseurs en de betekenis van persoonlijke omstandig-

heden voor het studieadvies toegelicht. Onderhavige BSA-regeling is te vinden 

op VUnet. 

2. In de eerste weken van de studie heeft elke eerstejaars student(e) een aantal bij-

eenkomsten onder begeleiding van een studentmentor. De mentoraatsbijeen-

komsten maken deel uit van een vak in periode 1. De studentmentor maakt de 

studenten wegwijs in de nieuwe studieomgeving, biedt hulp bij studie-gerela-

teerde vragen en is in staat de student(e) waar nodig door te verwijzen naar de 

juiste begeleiders.  

3. Iedere eerstejaars student(e) krijgt een docentmentor toegewezen. De mentor 

voert in het eerste jaar minimaal één individueel of groepsgesprek met de stu-

denten van zijn/haar groep.  

4. De student(e) ontvangt: 

a. in november en in april van de studieadviseur informatie over zijn/haar studie-

voortgang; 

b. voor 31 januari  een studievoortgangsbrief van de BSA commissie; 

c. uiterlijk 22 augustus  het definitieve bindend studieadvies van de BSA-com-

missie. 

5. Studenten krijgen in november, januari en april een groen, oranje of rood studie-

voortgangsadvies conform lid 4, de leden a en b. Het Faculteitsbestuur heeft 

daartoe de volgende normen vastgesteld: 

a. november (12 EC maximaal te behalen): groen:12 EC, oranje: 6 EC, rood: 0 

EC;  

b. januari (24 EC maximaal te behalen): groen: 24 EC, oranje: 12 of 18 EC, 

rood: 0 of 6 EC;  

c. april (42EC maximaal te behalen): groen: 42 EC, oranje: 24, 30 of 36 EC, 

rood: 0, 6,12 of 18 EC. 

6. De student(e) die in november, januari of april onder de norm presteert (oranje of 

rood advies), wordt dringend aangeraden een afspraak te maken met de studie-

adviseur voor een gesprek over zijn/haar vorderingen. De student(e) stelt wan-

neer nodig in overleg met de studieadviseur een studieplan op. 

7. De student(e) die aan het eind van zijn/haar eerste jaar van inschrijving tussen 

de 42 en 60 EC heeft behaald, krijgt een positief studieadvies.  
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Artikel 4 Persoonlijke omstandigheden 

1. Een student(e) die verwacht dat zijn/haar studievoortgang door persoonlijke om-

standigheden, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Uitvoeringsregeling WHW, ver-

traging zal oplopen, wendt zich zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie 

maanden na het ontstaan of het bekend worden van de omstandigheid, tot de 

studieadviseur. De melding wordt zo mogelijk ondersteund door bewijsstukken. 

De student(e) dient, indien van toepassing, via het daartoe beschikbare webfor-

mulier in VUnet, in juni een verzoek tot uitstel van de norm in bij de facultaire 

BSA-commissie.  

2. De BSA-commissie behandelt begin juli de verzoeken van studenten die uitstel 

van het bindend studieadvies hebben aangevraagd. De BSA-commissie gaat bij 

de studieadviseur na of de aangegeven omstandigheden bekend zijn en beoor-

deelt of de omstandigheden passen in de categorie ‘persoonlijke omstandighe-

den’,  zoals die in de uitvoeringsregeling staan omschreven. De BSA-commissie 

weegt de aard en zwaarte van de persoonlijke omstandigheden.  Indien de com-

missie het verzoek van de student(e) honoreert, krijgt de student(e) geen voorge-

nomen besluit zoals bedoeld in Artikel 5, lid 1, maar ontvangt hij/zij een zoge-

naamde uitstelbrief. 

3. De student(e) kan persoonlijke omstandigheden, die hij/zij niet voor 1 juli heeft 

gemeld, alleen nog inbrengen tijdens de hoorzitting, bedoeld in artikel 5 lid 2.  

 

Artikel 5 Vaststellen studieadvies 

1. Indien een student(e) in aanmerking komt voor een bindend negatief studiead-

vies, zendt de BSA-commissie hem/haar uiterlijk 31 juli het voorgenomen besluit 

negatief bindend studieadvies. De student(e) is vervolgens in de gelegenheid om 

binnen 14 dagen na dagtekening bij feitelijke fouten in de vaststelling van het 

voorgenomen besluit via het webformulier op VUnet contact op te nemen met de 

BSA-commissie. 

2. De student(e) die een voorgenomen besluit negatief bindend studieadvies ont-

vangt, krijgt de gelegenheid te worden gehoord door de BSA-commissie. De stu-

dent(e) kan zich binnen 14 dagen na ontvangst van het voorgenomen negatief 

besluit aanmelden voor een hoorzitting via het webformulier in VUnet. 

3. De BSA-commissie zendt de student(e) het definitieve besluit binnen 14 dagen 

na de hoorzitting, maar uiterlijk 22 augustus, schriftelijk toe. 

 

Artikel 6 Beroep tegen studieadvies 

Binnen zes weken na de bekendmaking van het negatief bindend studieadvies kan 

de student(e) beroep aantekenen, voorzien van een deugdelijke motivering, bij het 

College van Beroep voor de Examens.  
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BIJLAGE 1 
 

Artikel 2.1. Uitvoeringsregeling 2008 - Persoonlijke omstandigheden bij bindend stu-
dieadvies en verwijzing naar afstudeerrichting 
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  
 
1. De persoonlijke omstandigheden bedoeld in de artikelen 7.8b, derde lid, en 7.9, 
derde lid, van de wet, zijn uitsluitend: 

a. ziekte van betrokkene, 
b.  lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, 
c. zwangerschap van betrokkene, 
d. bijzondere familieomstandigheden, 
e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van: 

1. bij universiteiten: de universiteitsraad, faculteitsraad, het orgaan dat is 
ingesteld op grond van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in arti-
kel 9.30, derde lid, onderscheidenlijk artikel 9.51, tweede lid, van de 
wet, het bestuur van een opleiding of de opleidingscommissie, alsmede 
het lidmaatschap van het bestuur van een stichting die blijkens haar de 
het lidmaatschap van het bestuur van een stichting die blijkens haar 
statuten tot doel heeft de exploitatie van voorzieningen, behorende tot 
de studentenvoorzieningen, dan wel van een daarmee naar het oor-
deel van het instellingsbestuur gelet op de taak gelijk te stellen orgaan, 

2. bij hogescholen: de medezeggenschapsraad, deelraad, studentencom-
missie of opleidingscommissie, 

f. andere in de regelingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid, en 7.9, vijfde 
lid, van de wet door het instellingsbestuur aan te geven omstandigheden 
waarin betrokkene activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het 
bestuur van de zaken van de instelling, 

g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige 
omvang met volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een vergelijkbare or-
ganisatie van enige omvang, bij wie de behartiging van het algemeen maat-
schappelijk belang op de voorgrond staat en die daartoe daadwerkelijk activi-
teiten ontplooit. 

2. Het instellingsbestuur kan voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel g, na-
dere regels vaststellen omtrent het aantal bestuursleden dat ten hoogste per organi-
satie per studiejaar in aanmerking komt, zomede omtrent welke bestuursfuncties in 
aanmerking komen. 
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