BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER EEN VOORLOPIGE VOORZIENING
BIJVOORBEELD BIJ BEROEP
TEGEN EEN BINDEND STUDIEADVIES

Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepsprocedure kan een tijd duren. Om te voorkomen dat je daarvan onnodig nadeel
hebt of vertraging oploopt, kan een voorlopige voorziening worden getroffen. Bij een beroep tegen een
negatief bindend studieadvies (negatief BSA) kun je verzoeken om een voorlopige voorziening die
inhoudt dat je toch onderwijs van je opleiding mag volgen en tentamens mag afleggen. Daardoor
voorkom je studievertraging als je het beroep uiteindelijk wint. De voorlopige voorziening wordt stopgezet
als de bezwaar- of beroepsprocedure is geëindigd.
Een ander voorbeeld van een voorlopige voorziening is dat, als je beroep gaat over de mogelijkheid tot
na-inschrijving of een extra herkansing van een tentamen, je dat tentamen alvast mag afleggen. Door
deze voorlopige voorziening loop je dan geen onnodige vertraging op als je later in het gelijk wordt
gesteld.
Een tentamen wordt tijdens de procedure niet nagekeken: de hogeschool mag je alleen een cijfer
toekennen als je rechtsgeldig bent ingeschreven of als bijvoorbeeld vast komt te staan dat je het
tentamen had mogen afleggen. Als een docent niet weet dat je een voorlopige voorziening hebt, wordt er
soms wel een beoordeling geregistreerd in SIS. Daar kun je geen rechten aan ontlenen.
Alleen als je in het gelijk wordt gesteld (en je je zonodig alsnog per 1 september laat inschrijven) kun je
studieresultaten laten registreren. Als je de NIET in het gelijk wordt gesteld, kun je voor afgelegde
tentamens dus geen studiepunten krijgen, ook al zou je het tentamen misschien wel behaald hebben.
Als je beroep instelt tegen een weigering je tot een stage toe te laten, kan je als voorlopige voorziening
verzoeken om alvast toch te starten. In zo’n geval worden altijd de belangen van de hogeschool en van
de stageverlener meegewogen, vanwege het risico dat de stage alsnog moet worden afgebroken. Als je
je beroep tegen de weigering verliest, heb je immers geen recht op een stage en kun je ook geen rechten
ontlenen aan je stageactiviteiten. Dit heeft ook gevolgen voor de stageverlener.
Een voorlopige voorziening heeft géén invloed op de uitslag van de procedure. Als je beroep hebt
ingesteld tegen een negatief BSA, maakt het dus niet uit of je al dan niet een tijd colleges hebt gevolgd of
tentamens hebt gemaakt.

BSA en inschrijving voor de opleiding
Hieronder geven we nog wat meer informatie over de voorlopige voorziening bij procedures tegen een
negatief BSA. We gaan daarbij in op enkele bijkomende vragen die dan belangrijk voor je zijn, we gaan
niet in op de inhoudelijke kant van de bezwaar- of beroepsprocedures.
Inleiding
Als je een negatief BSA hebt gekregen, dan kun je je niet opnieuw voor je opleiding inschrijven. Het
negatief BSA betekent immers dat je je opleiding moet staken. Als je tegen het negatief BSA in beroep
gaat, wordt dat zo snel mogelijk afgehandeld, maar dat zal niet vóór 1 september zijn. Het College van
Beroep voor de Examens streeft ernaar om alle beroepen met betrekking tot een negatief BSA in
september te agenderen. Het resultaat van je beroep (gewonnen of verloren) wordt meestal één tot
enkele werkdagen na de zitting bekend gemaakt, de schriftelijk uitspraak waarin het resultaat wordt
gemotiveerd volgt dan later.
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Om studievertraging te voorkomen kun je verzoeken om het onderwijs te mogen volgen tijdens de
beroepsprocedure (voorlopige voorziening). Als de examencommissie een verzoek tot een voorlopige
voorziening toekent, blijft je HvA account actief en heb je toegang tot MijnHvA en sharepoint. Je blijft
informatie van je opleiding ontvangen en hebt toegang tot het onderwijs. Er zijn geen kosten (collegegeld)
aan verbonden.

Inschrijfdossier bij bsa
Als je een negatief BSA hebt gekregen kun je niet rechtsgeldig per 1 september van het volgend jaar voor
dezelfde opleiding worden ingeschreven.
Als je met succes beroep heb ingesteld, vervalt het negatief BSA. Dan kun je je alsnog per 1 september
laten inschrijven. Om dit soepel te laten verlopen is het van belang dat je wel tijdig, dat wil zeggen vóór
30 september, ervoor zorgt dat je inschrijfdossier in Studielink compleet is en je aan alle eisen voldoet.
Zorg er vooral ook voor dat je de collegegeldbetaling hebt geregeld. Het collegegeld hoef je dan nog niet
te betalen, het wordt ook niet automatisch geïnd.
Als je je beroep wint, kan je binnen 2 weken na de datum waarop dit bekend is gemaakt bij de Centrale
Studentenadministratie aangeven dat je je alsnog wilt inschrijven per 1 september 1. Dit kan via het
indienen van een verzoek via het formulier http://www.hva.nl/LoketBBK. De link vind je onderaan die
pagina. Als je dit niet doet, vervalt je verzoek tot inschrijving in Studielink.
Let wel op dat indien je in de periode van de voorlopige voorziening een tentamen hebt behaald, je vanaf
1 september collegegeld moet betalen om het mogelijk te maken om dat cijfer te laten registreren in SIS
en daaraan ook rechten te kunnen ontlenen.
Als de beroepsprocedure lang duurt, wil je je misschien niet meer alsnog per 1 september in laten
schrijven. Dan kun je een apart verzoek indienen om tussentijds te worden ingeschreven 2. In dat geval
ben je pas vanaf de datum dat je tussentijds wordt ingeschreven, collegegeld verschuldigd.
Bovenstaande geldt ook als je met succes bezwaar hebt gemaakt tegen de weigering je in te schrijven
per 1 september.

Studiefinanciering
Het verliezen van de beroepsprocedure kan grote gevolgen hebben voor je studiefinanciering (beurs of
lening). Als je niets doet, loopt je studiefinanciering automatisch door ná 1 september. Als later komt vast
te staan dat je per 1 september van het studiejaar niet rechtsgeldig ingeschreven stond (of kon worden)
voor je opleiding, heb je vanaf 1 september geen recht meer op studiefinanciering. DUO controleert dit
meestal veel later wat als gevolg kan hebben dat je later in het studiejaar te horen krijgt dat je de
ontvangen studiefinanciering vanaf 1 september moet terugbetalen, inclusief een boete voor het
“studentenreisproduct” (OV-kaart) als je daar gebruik van maakt. 3 Als je de studiefinanciering en OVkaart door laat lopen, is er dus een risico dat je moet terugbetalen. De kosten kunnen flink oplopen!
Let op: bij tussentijdse inschrijving heb je ook geen recht op studiefinanciering en gebruik van de OVkaart voor de periode dat je niet ingeschreven stond.

Ingewikkeld?
De studentendecanen van de HvA kunnen vragen over de regelgeving beantwoorden en alle voor- en
nadelen van je keuzes met je op een rijtje zetten.
Het Loket BBK heeft als taak de procedures te begeleiden en kan je alleen informatie geven over hoe
een procedure verloopt, maar geeft geen inhoudelijke informatie over de procedure, bijvoorbeeld over de
argumenten die partijen kunnen gebruiken of de kans van slagen.
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Artikel 5.3 lid 3 Studentenstatuut
Artikel 5.4 lid 1 sub c Studentenstatuut.
3 Voor informatie over (tijdelijk) stopzetten OV-kaart en de mogelijke boete zie:
http://www.studentenreisproduct.nl/detail/studentenreisproduct-stopzetten/
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