Regeling Bindend Studie Advies (BSA)
Inleiding
In de loop van het propedeutisch jaar kan de student zich een beeld vormen van wat de studie in de
theologie inhoudt en van zijn1 studiecapaciteiten.
Ook de docenten en de examencommissie vormen zich een beeld. De studieprestaties geven een
goede indicatie van de geschiktheid van een student voor een studie theologie.
Omdat vermeden moet worden dat een student in een later stadium van de studie vastloopt of
afhaakt, ontvangt iedere student uiterlijk 31 augustus van de examencommissie een schriftelijk
studieadvies. De examencommissie reikt dit advies uit conform artikel 7.8b van de WHW (Wet op het
Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). Het advies kan verschillende vormen hebben.
Normen
Bij het uitbrengen van de studieadviezen hanteert de examencommissie de volgende richtlijn:
60 EC
Positief advies op grond van studieprestaties (A);
45-59 EC
Positief advies met aantekening, op grond van studieprestaties (B);
0-44 EC
Bindend negatief advies op grond van studieprestaties (C).
De studievoortgang is bepalend bij het vaststellen van het studieadvies.
Vormen van studieadvies
De volgende vormen van studieadvies zijn mogelijk:
A. Het positief advies op grond van studieprestaties
Een positief advies houdt in dat de examencommissie de student geschikt acht om door te studeren
aan de Theologische Universiteit. Daarmee spreekt zij de verwachting uit dat de student over de
vereiste capaciteiten beschikt om onder normale omstandigheden de studie te kunnen afronden. Dit
advies zal gegeven worden wanneer alle studiepunten uit de propedeutische fase zijn behaald.
B. Positief advies met aantekening, op grond van studieprestaties
Dit advies zal gegeven worden wanneer aan het einde van het eerste studiejaar het aantal behaalde
studiepunten ligt tussen de 45 en 59 EC. Bij een positief advies met aantekening is de student
verplicht binnen twee weken overleg te hebben met de onderwijscoördinator over de
studievoortgang.
C. Het bindend negatief advies op grond van studieprestaties
Dit advies zal gegeven worden wanneer aan het einde van het eerste studiejaar het behaalde aantal
studiepunten ligt beneden de 45 EC. Dit advies is bindend en betekent dat de student wordt
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Waar de student ‘hij’ genoemd wordt, kan ook ‘zij’ gelezen worden.

uitgeschreven. De student mag zich gedurende 3 jaar niet herinschrijven voor de bachelor theologie
aan de TUK.
Procedure uitbrengen studieadviezen
De resultaten van de studenten in de propedeuse worden tweemaal door de examencommissie
besproken:
1. Na periode B (begin maart). Op grond van de tot dan bekende resultaten wordt een
tussentijds advies verstrekt. Dit advies draagt, voor de categorieën B en C, het karakter van
een waarschuwing.
2. Uiterlijk in de laatste week van augustus, wanneer de uitslagen van de laatste hertentamens
bekend zijn, stelt de examencommissie het definitieve studieadvies vast.
Verdere procedure
Alle studieadviezen worden schriftelijk verstrekt. Een mondelinge toelichting wordt gegeven
bij een negatief studieadvies;
Bij een negatief tussentijds advies is de student verplicht binnen twee weken overleg te
hebben met de onderwijscoördinator. Doel van dit overleg is te komen tot afspraken over
studieplanning om aan de norm voor studievoortgang te voldoen.
Een kopie van elk uitgebracht studieadvies blijft in het dossier van de student.
Afwijkend studieprogramma
Wanneer studenten tijdens de bacheloropleiding een afwijkend programma volgen, geldt het
volgende:
Hoofdregel: het propedeutisch studieadvies wordt bepaald op grond van het individueel vastgestelde
studieprogramma voor het eerste jaar.
Voor de uitwerking betekent dat:
Verleende vrijstellingen worden afgetrokken van de nominaal te behalen studielast;
Extra onderdelen worden gerekend tot de gerealiseerde studielast;
Wanneer een student van tevoren heeft aangegeven dat hij/zij vanwege omstandigheden
(werk, gezin, e.d.) niet de volledige studielast kan realiseren, wordt de nominale studielast
berekend op grond van de afgesproken deeltijdfactor;*
De genoemde aanpassingen van de studielast moeten formeel bekend zijn bij de instelling en
vastgelegd in het dossier van de student.
* Met de term ‘deeltijdfactor’ wordt niet verwezen naar een deeltijdopleiding in de wettelijke zin van het woord, maar
wordt gedoeld op de indicatie van het deel van de totale jaarstudielast dat een student denkt te kunnen realiseren.

Deze regeling is vastgesteld door de Examencommissie van de TUK d.d. 30 juni 2016.

