
 

 

 Gewijzigde tekst OER 2016-2017 

Onderstaande tekst van artikel 7.2, 7.3 en 7.4 vloeien voort uit het besluit van het CvB van 26 mei 

2016 en vervangen de bestaande teksten. 

 

Hoofdstuk 7       Studentbegeleiding en studieadvies 

 

artikel 7.2 Studieadvies propedeuse 

1. Namens de decaan brengt de examencommissie aan iedere student aan het einde van diens 

eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse van de opleiding advies uit over de 

voortzetting van zijn studie binnen de opleiding.  

2. Het studieadvies wordt per e-mail aan de student kenbaar maakt, en mag niet later worden 

verstuurd dan 24 augustus, tenzij de afwijking van artikel 7.2 lid 5 van toepassing is. In dat 

geval wordt het studieadvies niet later verstuurd dan 24 februari. 

3. Het studieadvies heeft een negatief bindend karakter indien de student, met inachtneming 

van persoonlijke omstandigheden, minder dan 50 studiepunten voor onderwijseenheden uit 

de propedeuse heeft behaald. Resultaten behaald door vrijstelling tellen mee bij de 

vaststelling of het minimum van 50 studiepunten is behaald. 

4. Studenten die hun inschrijving bij de opleiding in de loop van het eerste jaar van inschrijving 

tussentijds hebben beëindigd ontvangen aan het einde van het studiejaar een studieadvies 

propedeuse en dat kan ook een negatief bindend studieadvies zijn, tenzij er - gelet op de 

persoonlijke omstandigheden van de student - voor de examencommissie aanleiding bestaat 

geen negatief bindend studieadvies uit te brengen. 

5. Studenten die zijn ingestroomd in de opleiding per 1 februari op grond van een speciaal voor 

die groep van studenten samengesteld programma, vallen eveneens onder de bepalingen 

van het eerste, tweede, derde en vierde lid waarbij het woord “jaar” uit het eerste lid 

vervangen moet worden door de woorden “12 maanden”. In afwijking van de vorige volzin kan 

het woord “jaar” ook vervangen worden door de woorden “13 maanden”. Deze (dubbele) 

uitzondering ten opzichte van de reguliere instroom vindt plaats op grond van 

organisatorische redenen die worden veroorzaakt door een afwijkende opbouw van het 

studiejaar bij de februari-instroom. Het bepaalde in dit artikel geldt niet voor studenten die op 

een ander tijdstip dan op 1 september of op 1 februari instromen in de opleiding. 

 

artikel 7.3 Opgeschort studieadvies propedeuse 

1. In afwijking van artikel 7.2 lid 1 kan de examencommissie aan studenten bij wie zich 

persoonlijke omstandigheden hebben voorgedaan welke tot studievertraging hebben geleid, 

geen studieadvies uitbrengen in het eerste jaar van inschrijving. In deze gevallen wordt het 

studieadvies opgeschort naar het einde van het tweede jaar van inschrijving.  

 



2. Indien het studieadvies wordt opgeschort krijgen studenten hiervan per e-mail bericht van de 

examencommissie.  

3. Het opgeschort studieadvies heeft een negatief bindend karakter indien de student, met 

inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, aan het einde van zijn tweede jaar van 

inschrijving niet zijn propedeuse heeft behaald.  

4. Voor het uitbrengen van een opgeschort studieadvies geldt dezelfde procedure als voor het 

reguliere studieadvies. 

   

artikel 7.4         Verdere voorwaarden studieadvies 

1. Een negatief bindend studieadvies wordt niet uitgebracht wanneer de student gedurende het 
studiejaar niet tijdig ten minste eenmaal per e-mail via SIS en op een redelijke termijn door de 
opleiding is gewaarschuwd dat hij of zij een negatief bindend studieadvies zal kunnen ontvangen, 
alsmede wat de gevolgen daarvan zijn.  

2. De examencommissie beslist pas over het uitbrengen van een negatief bindend studieadvies nadat 
de studentendecaan om advies is gevraagd ten aanzien van bij de studentendecaan gemelde 
persoonlijke omstandigheden. 

3. De studentendecaan brengt een advies als bedoeld in het tweede lid alleen uit indien de student de 
persoonlijke omstandigheden tijdig heeft gemeld bij de studentendecaan. Een melding wordt in dit 
verband aangemerkt als tijdig wanneer de student de omstandigheden meldt zodra deze zich 
voordoen dan wel zeer spoedig daarna.  

4. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden stelt de examencommissie - alvorens tot het uitbrengen 
van een negatief bindend studieadvies over te gaan - de student in de gelegenheid om door of 
namens de examencommissie te worden gehoord. 

 

 


