Uitvoeringsreglement Studieadvies
in de propedeutische fase

Door het College van Bestuur vastgesteld op 23 maart 2017 na verkregen
instemming van de CMR op 15 maart 2017
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Hoofdstuk 1: Algemeen
Artikel 1.

Doel

1. Met dit uitvoeringsreglement draagt Windesheim er zorg voor dat het geven van een
studieadvies waaraan een bindende afwijzing kan zijn verbonden, als bedoeld in
artikel 7.8b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor
de associate degree- en bacheloropleidingen van de hogeschool juridisch en
administratief correct verloopt.
2. In dit reglement wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de student
voor zijn studieplanning en studievoortgang.
3. In dit reglement wordt er verder van uitgegaan dat elke opleiding de student
begeleiding biedt bij het plannen van zijn/haar studie en het nemen van beslissingen
over de studievoortgang.

Artikel 2.

Het studieadvies

1. Het instellingsbestuur brengt iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste
jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de voltijdse, duale en deeltijdse
associate degree- en bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie.
Aan de studenten die in februari met hun opleiding zijn gestart, brengt het
instellingsbestuur het advies uit direct na afloop van het septembersemester volgend
op de inschrijving. In geval van een deeltijdse associate degree- of bacheloropleiding
kan de opleiding in de Onderwijs- en examenregeling (hierna: de opleidings-OER
genoemd) vastleggen dat het instellingsbestuur het advies op een ander tijdstip dan
aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving wordt uitgebracht, doch uiterlijk
aan het einde van diens tweede jaar van inschrijving.
2. Aan een advies als bedoeld in het eerste lid kan het instellingsbestuur een afwijzing
verbinden, verder te noemen het ‘BSA’. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven,
indien de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van
zijn persoonlijke omstandigheden zoals genoemd in artikel 2.1 van het
Uitvoeringsbesluit WHW 2008, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding,
doordat zijn studieresultaten niet voldoen aan de vereisten die daaromtrent in de
opleidings-OER zijn vastgesteld.
3. Een BSA kan slechts worden gegeven aan de studenten die zijn ingeschreven in een
voltijdse, deeltijdse of duale associate degree- en bacheloropleiding, zolang zij de
propedeuse nog niet hebben behaald.

Artikel 3.

Verantwoordelijkheden

1. Een BSA wordt namens het instellingsbestuur gegeven door de examencommissie
van de opleiding waarin de student is ingeschreven. De examencommissie neemt de
voor de opleiding geldende opleidings-OER in acht.
2. De examencommissie geeft slechts een BSA af als de opleiding heeft zorggedragen
voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede studievoortgang zijn
gewaarborgd
3. De verzending van de waarschuwingen en overige standaardbrieven namens het
College van Bestuur gebeurt schriftelijk door de opleidingen vanuit het centrale
studentenregistratiesysteem van de hogeschool, zodat de verzending van de brieven
in de correspondentietabel van de student wordt geregistreerd.
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Artikel 4.

Reikwijdte

1. Een BSA wordt gegeven aan een student die na afloop van de periode, opgenomen
in het Opleidings-OER van de opleiding, niet aan de in de opleidings-OER
vastgelegde vereiste kwantitatieve en kwalitatieve studienorm (tezamen hierna
aangeduid als ‘de studienorm’) heeft voldaan. De kwantitatieve studienorm is het
minimaal te behalen aantal studiepunten, de kwalitatieve studienorm bestaat uit de in
de opleidings-OER aangewezen onderwijseenheden die in elk geval behaald moeten
zijn.
2. Een BSA heeft betrekking op:
a. de opleiding waarin de student is ingeschreven alsmede
b. andere opleidingen die het propedeutisch examen gemeen hebben met de
opleiding waarop de BSA betrekking heeft en als zodanig zijn aangewezen
in de opleidings-OER van de opleiding waarin de student is ingeschreven.

Hoofdstuk 2: Waarschuwingen
Artikel 5.

Waarschuwing BSA

1. Alle studenten (voltijdse, deeltijdse, duale studenten), die met ingang van september
tot en met januari van een studiejaar voor het eerst in de propedeutische fase zijn
ingeschreven ontvangen vóór de vierde onderwijsperiode dan wel vóór de tweede
helft van het februarisemester van het eerste studiejaar een waarschuwing in de vorm
van brief GSA/BSA 1.
2. Alle studenten (voltijdse, deeltijdse, duale studenten), die met ingang van februari tot
en met juni van een studiejaar voor het eerst in de propedeutische fase zijn
ingeschreven ontvangen een waarschuwing vóór de tweede onderwijsperiode dan wel
vóór de tweede helft van het septembersemester van het daarop volgende studiejaar
in de vorm van brief GSA/BSA 1F.
3. De examencommissie stuurt een waarschuwingsbrief in de vorm van brief GSA/BSA
UH of GSA/BSA UHF voor een BSA zodat de student voor het bekendmaken van de
BSA de gelegenheid krijgt alsnog binnen redelijke termijn aan de norm te voldoen. De
waarschuwingsbrief wordt verzonden tien maanden na aanvang van de studie.
4. Indien voor een student aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving in de
propedeutische fase de BSA is opgeschort, krijgt deze student totdat het
propedeutische examen is behaald aan het einde van ieder semester een schriftelijke
waarschuwing dat hij alsnog in aanmerking kan komen voor een BSA in de vorm van
brief GSA/BSA 5 of GSA/BSA 5F.

Hoofstuk 3: BSA
Artikel 6.

Periode afgeven BSA

1. Het BSA wordt niet eerder gegeven dan nadat de student vier onderwijsperioden dan
wel twee semesters ingeschreven is geweest, een en ander met inachtneming van
artikelen 5.1 t/m 5.3 opleidings-OER dan wel de artikelen 23 t/m 25 Instellingsdeel
OER.
2. Indien een student in een studiejaar wordt ingeschreven met ingang van een andere
datum dan 1 september of 1 februari,
a. stelt de examencommissie de datum vast wanneer de student uiterlijk aan de
norm voor het BSA moet hebben voldaan, onverlet lid 1, of
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b. stelt de examencommissie de gewijzigde norm vast waaraan de student moet
voldoen aan het einde van het betreffende studiejaar waarin de student voor de
eerste keer in de propedeutische fase wordt ingeschreven.
3. Indien een BSA na vier onderwijsperiodes dan wel twee semesters wordt gegeven,
wordt het BSA uiterlijk op 20 augustus van dat studiejaar bekend gemaakt, zodat de
student zich per september van het volgende studiejaar nog kan inschrijven voor een
andere opleiding. Studenten die per februari zijn ingeschreven krijgen hun BSA na
hun vierde onderwijsperiode dan wel na hun tweede semester, uiterlijk op 20 maart.
4. Indien een BSA wordt gegeven na het verstrijken van twee onderwijsperioden dan wel
na één semester, wordt het BSA uiterlijk op 20 maart van dat studiejaar bekend
gemaakt indien de student in september is begonnen in de propedeutische fase. Als de
student in februari in de propedeutische fase is begonnen wordt het BSA uiterlijk 20
augustus van dat studiejaar bekend gemaakt.

Artikel 7.

Uitnodiging hoorzitting

1. Met de tweede waarschuwing in de vorm van de brief GSA/BSA UH of GSA/BSA UHF
wordt de student in de brief expliciet gewezen op het feit dat bijzondere
omstandigheden zoals bedoeld in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 het studieadvies
kunnen beïnvloeden. Studenten op wie dit van toepassing kan zijn, worden
geattendeerd op de studentendecaan van de opleiding.
2. In de brief wordt vermeld dat studenten in de gelegenheid worden gesteld te worden
gehoord voordat het besluit tot het BSA wordt genomen.

Artikel 8.

Afgeven BSA

1. Een BSA wordt door de examencommissie gegeven aan studenten
a. die tijdig een waarschuwing hebben ontvangen voor het behalen van de
studienorm zoals genoemd in art. 5.1 lid 1 OER dan wel artikel 23
Instellingsdeel OER en
b. die de in art. 5.1 lid 1 OER, dan wel artikel 23 Instellingsdeel OER, studienorm
niet hebben behaald en
c. waarvan op basis van de door de studentendecaan en de
studieloopbaanbegeleider/studiebegeleider schriftelijk afgegeven adviezen en
op basis van de eventuele hoorzitting met de student geen bijzondere
omstandigheden gebleken zijn die zodanig van invloed zijn geweest op het
studieresultaat van de student dat deze het geven van een BSA verhinderen.
2. Het BSA waaraan een afwijzing is verbonden bestaat uit
a. een standaardbrief GSA/BSA 2/6, waarin het besluit tot afwijzing en de
mogelijkheid tot het instellen van (pro forma) beroep is vermeld;
b. een motivering (als bijlage) van het besluit, waarin de datum van de
beëindiging van de inschrijving is opgenomen en
c. de gevolgen van het besluit in het licht van studiefinanciering en van
inschrijving in het hoger onderwijs.
3. Zowel de brief als de motivering worden opgenomen in het digitale studentendossier
van de betreffende student.
4. Het BSA kan door de examencommissie worden opgeschort of niet gegeven op grond
van de persoonlijke omstandigheden conform het model GSA/BSA 3.
5. Indien het BSA wordt opgeschort neemt de examencommissie een schriftelijke
beslissing over de termijn waarop opnieuw over een BSA wordt beslist en de
voorwaarden die daarbij gelden, waaronder de mogelijkheid om een aangepast norm
vast te stellen. De termijn en de voorwaarden worden in een studiecontract
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vastgelegd welke aan de student wordt overhandigd. Het studiecontract wordt
daarnaast in het digitale studentendossier opgenomen.

Artikel 9.

Intrekking afwijzing

1. Indien voor een student ten onrechte een van de brieven BSA is aangemaakt, meldt
de opleidingsadministratie dit zo spoedig mogelijk aan de applicatiebeheerder van de
GSA die de correspondentietabel en de eventuele BSA-registratie corrigeert.
2. Indien een afwijzing door de examencommissie wordt ingetrokken, geeft deze de
student daarvan persoonlijk schriftelijk bericht bij brief GSA/BSA 4. De brief wordt
opgenomen in het digitale studentendossier van de betreffende student.

Artikel 10.

Beroep tegen gegeven BSA

Tegen een gegeven BSA staat beroep open bij het College van beroep voor de examens
van Windesheim. Ook een pro forma beroep behoort tot de mogelijkheden: de student
levert een beroepschrift aan, maar geeft in het beroepschrift nog geen inhoudelijke
argumenten bijvoorbeeld omdat nog niet alle cijfers bekend zijn. Het reglement van het
College van beroep voor de examens is opgenomen in het Instellingsdeel
studentenstatuut.

Hoofdstuk 4: Voortijdige uitschrijving of verandering van
opleiding
Artikel 11.

BSA bij een kortere inschrijving dan vier onderwijsperioden
of twee semesters

1. Studenten die uiterlijk in februari van hun eerste jaar van inschrijving in de propedeutische
fase van een opleiding via Studielink hun inschrijving voor deze opleiding beëindigen,
ontvangen bij het advies geen BSA. Studenten die in februari met hun opleiding zijn
gestart ontvangen bij het advies geen BSA wanneer ze uiterlijk 31 augustus van hun
eerste jaar van inschrijving in de propedeutische fase van een opleiding hun
inschrijving voor deze opleiding via Studielink beëindigen.
2. Studenten die in september met hun studie zijn gestart en vanaf 1 maart in hun eerste
inschrijving in de propedeutische fase van de opleiding via Studielink hun uitschrijving
beëindigen, ontvangen op het moment van uitschrijving een advies met een BSA (brief
GSA/BSA 6) indien zij op het moment van uitschrijving niet hebben voldaan aan de
norm voor het BSA die in het Opleidings-OER van hun opleiding is opgenomen.
Studenten die in februari met hun studie zijn gestart ontvangen dit advies met de BSA
wanneer ze hun inschrijving vanaf 1 september volgend op hun februaristart via
Studielink beëindigen.
3. Voor de studenten die tijdens de propedeutische fase van opleiding veranderen en
zich inschrijven voor een andere opleiding, bepaalt de examencommissie van de
nieuwe opleiding
a. of, en zo ja, voor welke termijn uitstel voor het BSA wordt gegeven;
b. en of tevens nadere voorwaarden worden gesteld.
4. Van studenten die tijdens de inschrijving in de propedeutische fase de opleiding
beëindigen als gevolg van persoonlijke omstandigheden dan wel als gevolg van een
niet studeerbaar programma, wordt de BSA opgeschort.
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Hoofdstuk 5: Overige bepalingen
Artikel 12.

Registratie door GSA

1. Indien studenten een BSA, hetzij een waarschuwing daartoe hebben ontvangen, wordt
de melding ervan geregistreerd in de correspondentietabel van de GSA.
2. Bij uitschrijving van de student op grond van een gegeven BSA controleert de GSA of
de student in de propedeutische fase is ingeschreven en of de BSA-procedure op
juiste wijze is gevolgd, met name of een waarschuwingsbrief is verzonden.

Hoofdstuk 6: Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 13.

Slotbepaling

1. In de gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur.
2. Deze regeling wordt ten minste iedere drie jaar door het College van Bestuur
geëvalueerd.
3. De regeling kan worden aangehaald als het “Uitvoeringsreglement BSA”. Dit
uitvoeringsreglement treedt in werking op 31 maart 2017 en vervangt per die datum
besluit 741 Herziening Uitvoeringsreglement studieadvies in de propedeutische fase.
4. Vastgesteld door het College van Bestuur op 23 maart 2017 na verkregen instemming
van de Centrale Medezeggenschapsraad op 15 maart 2017.
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