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Artikel 1 Uitbrengen studieadvies
1. Het Faculteitsbestuur brengt aan iedere student van een voltijdse bacheloropleiding uiterlijk aan het eind van
diens eerste jaar van inschrijving advies uit over de voortzetting van de studie. Het studieadvies wordt namens
het Faculteitsbestuur uitgebracht door de Examencommissie (BSA-commissie).
2. Het Faculteitsbestuur stelt in de Onderwijs- en examenregeling de norm vast waaraan de student moet voldoen
om zijn geschiktheid voor de opleiding te tonen. Voor de bacheloropleidingen Criminologie, Rechtsgeleerdheid
en Notarieel recht is de norm gesteld op 42 EC van het eerste curriculumjaar van de desbetreffende
bacheloropleiding behaald.
3. De student die in zijn eerste jaar van inschrijving voor de desbetreffende bacheloropleiding meer studiepunten
heeft behaald dan de norm, zoals bedoeld in artikel 2, maar minder dan 60 EC, dient aan het eind van zijn tweede
jaar van inschrijving alle 60 EC van het eerste curriculumjaar van de desbetreffende bacheloropleiding behaald
te hebben.
4. Onverminderd het eerste lid kan het Faculteitsbestuur het studieadvies aan de student uitbrengen, zolang deze
het eerste curriculumjaar niet met goed gevolg heeft afgerond.
5. Er wordt geen studieadvies uitgebracht aan studenten die hun opleiding aan de VU beginnen in het tweede of
hogere studiejaar en geen onderdelen meer volgen uit het eerste curriculumjaar, noch aan studenten die een
opleiding in deeltijd volgen.
6. Er wordt geen studieadvies uitgebracht aan studenten van wie de inschrijving voor de desbetreffende
opleiding is beëindigd voor 1 februari.
Artikel 2 Bindend negatief studieadvies
1. Aan het advies kan het Faculteitsbestuur een afwijzing verbinden, indien de student niet heeft voldaan aan de
norm, zoals bepaald in artikel 1 lid 2 of 3 (bindend negatief studieadvies).
2. Het bindend negatief studieadvies blijft achterwege, als vastgesteld is dat de student niet aan de norm heeft
kunnen voldoen, als gevolg van persoonlijke omstandigheden. Om welke omstandigheden het hier gaat, is
vermeld in artikel 2.1 van de Uitvoeringsregeling WHW 2008 (bijlage 1). In dit geval wordt de student in staat
gesteld de resterende onderdelen van het eerste curriculumjaar te behalen tijdens het daaropvolgende jaar van
inschrijving.
3. De aan het negatief bindend studieadvies verbonden afwijzing leidt ertoe dat de betrokken student zich
gedurende de drie daaropvolgende studiejaren niet kan inschrijven voor de desbetreffende bacheloropleiding. Dit
advies strekt zich ook uit tot andere bacheloropleidingen die met de desbetreffende opleiding het eerste jaar
gemeen hebben of anderszins als verwant zijn aangemerkt.

Artikel 3 Studiebegeleiding
1. Aan het begin van het studiejaar brengt de Examencommissie, namens het Faculteitsbestuur, alle studenten op
de hoogte van de regelingen omtrent het studieadvies. Daarbij worden o.m. het studieadvies zelf, de
studiebegeleiding, de rol van studieadviseurs en studentendecanen en de betekenis van persoonlijke
omstandigheden voor het studieadvies toegelicht.
2. De student krijgt een mentor toegewezen. De mentor begeleidt onder meer de studenten bij het aanleren van
studievaardigheden en adviseert in geval van studieproblemen.
3. De student ontvangt drie maal in zijn eerste studiejaar een bericht over het studieadvies, en wel na de eerste
tentamenperiode (eind november/begin december), vóór 31 januari en vóór de laatste ronde hertentamens (juni).
In ieder geval is bij het bericht van januari en mei/juni een studievoortgangsbericht gevoegd. Uiterlijk 22
augustus ontvangt de student zijn definitieve studieadvies.
4. Het Faculteitsbestuur stelt normen vast voor de informatiemomenten in januari en mei/juni, zoals bedoeld in
lid 3. Een student die onder de norm presteert, krijgt een waarschuwing.
5. Aan de student die onder de maat presteert wordt na het eerste (eind november/begin december) en het tweede
(januari) studieadviesbericht de mogelijkheid geboden om een afspraak te maken met een
studieadviseur/studentbegeleider om te praten over de vorderingen van de student. Indien de studieresultaten
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De Stuurgroep stelt een uitwerking van de omstandigheden die genoemd worden in de Uitvoeringsregeling ter beschikking van de
faculteiten.

daartoe aanleiding geven, wordt de student later in het studiejaar opnieuw uitgenodigd tot het maken van een
afspraak met de studieadviseur. Desgewenst wordt in overleg met de studieadviseur een studieplan opgesteld.
6. De student die aan het eind van zijn eerste jaar van inschrijving aan de norm voor de opleiding heeft voldaan,
maar nog niet alle 60 EC van het eerste curriculumjaar van de desbetreffende opleiding heeft behaald, wordt aan
het begin van zijn tweede jaar van inschrijving voor de desbetreffende opleiding door een studieadviseur
uitgenodigd voor een gesprek waarin de planning van de studie voor dat studiejaar zal worden besproken. De
planning kan desgewenst in een studieplan worden neergelegd.
7. De student, bedoeld in lid 6, ontvangt in zijn tweede jaar van inschrijving ten minste een maal bericht van zijn
studievoortgang.
Artikel 4 Persoonlijke omstandigheden
1. Een student die verwacht dat zijn studievoortgang door persoonlijke omstandigheden, zoals bedoeld in artikel
2.1 van de Uitvoeringsregeling WHW, vertraging zal oplopen, wendt zich zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen drie maanden na het ontstaan of bekend worden ervan, tot een studieadviseur. De melding wordt zo
mogelijk ondersteund door bewijsstukken.
2. De studieadviseur tekent de persoonlijke omstandigheid aan ten behoeve van het studieadvies en verwijst de
student door naar de studentendecaan, als verwacht mag worden dat de studievertraging zodanig zal zijn dat de
student in aanmerking zou kunnen komen voor financiële ondersteuning.
3. De Examencommissie vraagt voor het uitbrengen van het voorgenomen besluit bij de studieadviseurs welke
studenten persoonlijke omstandigheden hebben gemeld. De studieadviseurs geven de namen en studienummers
van de betrokken studenten door, mits zij daarvoor toestemming hebben gegeven, voorzien van de categorie
persoonlijke omstandigheid die in de Uitvoeringsregeling staat vermeld.
4. Persoonlijke omstandigheden die niet voor 1 juni zijn gemeld, kunnen alleen nog ingebracht worden tijdens de
hoorzitting, bedoeld in artikel 5 lid 2.
Artikel 5 Vaststellen studieadvies
1. Indien een student in aanmerking komt voor een bindend negatief studieadvies, krijgt hij uiterlijk 1 augustus
het voorgenomen besluit toegezonden. De student wordt dan in de gelegenheid gesteld om binnen 14 werkdagen
na de bekendmaking van het voornemen feitelijke fouten bij het vaststellen van het voorgenomen besluit aan de
Examencommissie voor te leggen. Dit kan schriftelijk of per e-mail.
2. De student die een voorgenomen besluit voor een bindend negatief studieadvies ontvangt, wordt in de
gelegenheid gesteld te worden gehoord door de Examencommissie. De data voor de hoorzittingen worden bij het
voorgenomen besluit vermeld.
3. Het definitieve studieadvies wordt de student binnen 14 dagen na de hoorzitting schriftelijk toegezonden, maar
uiterlijk 22 augustus.
4. De studenten aan wie een positief studieadvies wordt toegekend, ontvangt geen voorgenomen besluit. Het
studieadvies wordt uiterlijk 22 augustus schriftelijk toegezonden.
Artikel 6 Beroep tegen studieadvies
1. Binnen zes weken na de bekendmaking van het studieadvies kan de student beroep aantekenen, voorzien van
een deugdelijke motivering, bij het College van Beroep voor de Examens, BBZ, De Boelelaan 1105, 1081 HV
Amsterdam.

