
 

 

Regeling Bindend Studie Advies (BSA)  
Deze regeling is vastgesteld door de Examencommissie van de TUK op 27 augustus 2019. 

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): 
 

1. Het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit, hogeschool of levensbeschouwelijke 
universiteit brengt iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving 
voor de propedeutische fase van een voltijdse of duale associate degree-opleiding of 
bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten de associate 
degree-opleiding of de bacheloropleiding. In geval van een deeltijdse associate degree-
opleiding of bacheloropleiding regelt het instellingsbestuur het tijdstip waarop dat advies 
wordt uitgebracht.  

2. Onverminderd het eerste lid kan het instellingsbestuur het advies aan de student uitbrengen 
zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft afgelegd.  

3. Aan een advies als bedoeld in het eerste of tweede lid kan het instellingsbestuur ten aanzien 
van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, binnen het in het 
tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste jaar van 
inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 
student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn 
studieresultaten niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
Het instellingsbestuur kan aan de afwijzing een termijn verbinden. Het instellingsbestuur kan 
de afwijzing uitstrekken tot opleidingen die met de desbetreffende opleiding het 
propedeutisch examen gemeen hebben. Het instellingsbestuur kan van de bevoegdheid 
krachtens dit lid slechts gebruikmaken, indien het in de propedeutische fase van de 
desbetreffende opleiding zorgt voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor 
goede studievoortgang zijn gewaarborgd.  

4. Voordat het instellingsbestuur tot afwijzing overgaat, geeft het de desbetreffende student 
een waarschuwing onder bepaling van een redelijke termijn waarbinnen de studieresultaten 
ten genoegen van dat bestuur moeten zijn verbeterd. Het instellingsbestuur stelt de student 
alvorens tot een afwijzing over te gaan in de gelegenheid te worden gehoord.  

5. Van de student die op grond van het derde lid is afgewezen, wordt de inschrijving voor de 
desbetreffende opleiding aan de betrokken instelling beëindigd. De student kan niet opnieuw 
aan die instelling voor die opleiding worden ingeschreven, tenzij het instellingsbestuur 
toepassing heeft gegeven aan de derde volzin van het derde lid of tenzij de betrokkene op een 
later tijdstip verzoekt om te worden ingeschreven voor de desbetreffende opleiding en daarbij 

                                                           

1  Waar de student ‘hij’ genoemd wordt, kan ook ‘zij’ gelezen worden. 



ten genoegen van het instellingsbestuur aannemelijk maakt dat hij die opleiding met vrucht 
zal kunnen volgen.  

6. Het instellingsbestuur stelt ter uitvoering van de voorgaande leden nadere regels vast. Deze 
regels hebben in elk geval betrekking op de studieresultaten en de voorzieningen, bedoeld in 
het derde lid, alsmede op de termijn, bedoeld in het vierde lid.  

7. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke persoonlijke omstandigheden, 
bedoeld in het derde lid, het instellingsbestuur in zijn beoordeling betrekt.  

8. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder «propedeutische fase» mede begrepen de 
eerste periode in een associate degree-opleiding of een bacheloropleiding in het 
wetenschappelijk onderwijs met een studielast van 60 studiepunten. Voor de toepassing van 
dit artikel worden onder «propedeutisch examen» mede begrepen de tentamens, verbonden 
aan onderwijseenheden in de eerste periode in een associate degree-opleiding of een 
bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs met een gezamenlijke studielast van 60 
studiepunten. 

 
 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 

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. Uiterlijk 1 februari. Op grond van de tot dan bekende resultaten wordt een waarschuwing 
verstrekt.  

2. Uiterlijk in de laatste week van augustus, of 12 maanden na eerste inschrijving, , stelt de 
examencommissie het studieadvies vast.  

 
Verdere procedure 
- Alle studieadviezen worden schriftelijk verstrekt. Een mondelinge toelichting wordt gegeven 

bij een negatief studieadvies; 
-  Bij een negatieve waarschuwing 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. 

-  De student wordt, na een bindend negatief advies in de gelegenheid gesteld om door de 
examencommissie te worden gehoord. 

- Een kopie van elk uitgebracht studieadvies blijft in het dossier van de student. 
 
Persoonlijke omstandigheden 
De student die niet aan de puntennorm voldoet, kan een beroep doen op persoonlijke 
omstandigheden (uitvoeringsbesluit WHW 2008): 

- langdurige ziekte;  
- lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis;  
- zwangerschap;  
- bijzondere familieomstandigheden, waaronder begrepen de bijzondere omstandigheden van 

degene met wie de aanvrager gehuwd is;  
- activiteiten in het kader van het bestuur en de organisatie van de instelling, zoals het 

lidmaatschap van de medezeggenschapsraad of opleidingscommissie, tenzij voor deze 
activiteiten studiepunten en/of andere emolumenten worden toegekend;  

- een zodanige inrichting van de opleiding, dat de student redelijkerwijs niet in staat is 
geweest aan de studievoortgangsnorm te voldoen;  

- andere situaties waarin de student door overmacht niet heeft kunnen deelnemen aan 
tentamens dan wel het onderwijs dat daaraan ten grondslag ligt, dit ter beoordeling door de 
examencommissie.  

- de student kan refereren aan een gesprek met de interne vertrouwenspersoon. 
 
Wanneer sprake is van een bijzondere omstandigheid, kan het voornemen tot het uitreiken van een 
bindend afwijzend studieadvies worden uitgesteld.  
Indien een persoonlijke omstandigheid zich voordoet, maakt de student daarvan zo spoedig mogelijk 
melding bij de onderwijscoördinator. Een afschrift van de melding komt in het dossier van de 
student. Ook zal de onderwijscoördinator een schriftelijk advies opstellen ten aanzien van de 
persoonlijke omstandigheden en het BSA en deze zenden aan de student en de examencommissie. 
 
Hardheidsclausule 
In bijzondere gevallen kan er een beroep gedaan worden op de hardheidsclausule: Als toepassing van 
de regeling zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.  
 
Stoppen met de opleiding 
De student die zich vóór 1 februari uitschrijft van opleiding, krijgt geen BSA.  
De student die zich tussen 1 februari en 1 juli uitschrijft ontvangt bij uitschrijving een BSA.  


