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UITSCHRIJVEN
UITERLIJK VOOR
1 MAART

Vóór 1 maart
Via Studielink
Student

KICK-OFF
INFORMATIE BSA

PREADVIES
CHECK JE
VOORTGANG

Na beschikbaarheid resultaten van Q2
Via OSIRIS
Student

CHECK JE
VOORTGANG

Na beschikbaarheid resultaten van Q1
Via OSIRIS
Student 

CHECK JE
VOORTGANG

Na de beschikbaarheid van de 
resultaten van Q3
Via OSIRIS
Student

START
STUDIEJAAR

EINDE
STUDIEJAAR

INFORMATIE
BSA

Voorafgaand aan de opleiding
Website, open dagen & studiekeuzecheck
Student Kwartiel 1

Bij de opleiding
Vanuit de opleiding

INSCHRIJVEN
UITERLIJK VOOR
1 AUGUSTUS VOOR
SWITCHERS

UITSTEL VAN
ADVIES

Aan het eind van het eerste studiejaar, 
uiterlijk voor 31 augustus
Via mail met verwijzing naar OSIRIS voor 
de bsa besluitbrief
Examencommissie

POSITIEF
ADVIES

Uiterlijk 31 augustus, afhankelijk van jouw 
laatste tentamendatum en de laatste 
vergadering van de examencommissie

Via mail met verwijzing naar OSIRIS 
voor de bsa besluitbrief

Examencommissie

NEGATIEF 
ADVIES

Uiterlijk 31 augustus, afhankelijk van jouw 
laatste tentamendatum en de laatste 
vergadering van de examencommissie
Via mail met verwijzing naar OSIRIS voor 
de bsa besluitbrief
Examencommissie

VOORNEMEN
NEGATIEF BSA

Juli of augustus
Via mail met verwijzing naar OSIRIS voor brief
Examencommissie

Aan het einde van het eerste jaar van je bacheloropleiding op de TU/e ontvang je een bindend studieadvies (bsa). In het eerste jaar van je bacheloropleiding moet je minimaal 
45 van de 60 studiepunten behalen. Voor Werktuigbouwkunde geldt dat je de studiepunten voor een aantal specifieke vakken moet hebben behaald. Haal je minder dan 
45 studiepunten of voldoe je niet aan eventuele aanvullende voorwaarden over het behalen van specifieke vakken, dan krijg je een negatief bsa. Dan kun je je de aankomende 
drie jaar niet meer inschrijven voor diezelfde opleiding. Wanneer je door persoonlijke omstandigheden de norm van het bsa (mogelijk) niet gaat halen, moet je dit tijdig 
(binnen 20 werkdagen) melden bij de studieadviseur van je opleiding. Je start dan het traject ‘persoonlijke omstandigheden’ bsa.

Na de beschikbaarheid van de resul-
taten van Q2 is het van belang dat je je 
studievoortgang controleert. Na het 
tweede kwartiel ontvang je een pre-
advies. Dit advies is niet bindend, maar 
geeft een bevestiging van het studie-
succes of een eerste waarschuwing bĳ 
onvoldoende studievoortgang. In 
OSIRIS vind je jouw studievoortgangs-
overzicht. Valt het tegen? Heb je tot nu 
toe maximaal drie vakken (15 studie-
punten) behaald? Neem dan contact 
op met de studieadviseur van je op-
leiding. De studieadviseur is het eerste 
aanspreekpunt als het gaat om tegen-
vallende resultaten.

Na de beschikbaarheid van de resul-
taten van Q3 is het van belang dat je je 
studievoortgang controleert. In OSIRIS 
vind je jouw studievoortgangsover-
zicht. Valt het tegen? Heb je tot nu toe 
minder dan 30 studiepunten behaald? 
Neem dan contact op met de studie-
adviseur van je opleiding. De studie-
adviseur is het eerste aanspreekpunt 
als het gaat om tegenvallende 
resultaten.

Indien je je vóór 1 maart uitschrĳft voor 
de opleiding ontvang je geen bsa. 
Voorzie je dat je in de periode sep-
tember tot en met februari een nega-
tief bsa krĳgt, dan kun je overwegen 
om je voor 1 maart uit te schrĳven. 
Hebben persoonlĳke omstandigheden 
de studievoortgang belemmerd, 
overleg dit dan met de studieadviseur. 
Ben je van plan je voor 1 maart uit 
te schrĳven? Stem dit dan af met 
de studieadviseur.

Wanneer je niet voldoet aan de bsa 
norm ontvang je, voordat je het defini-
tieve besluit krĳgt, een voornemen tot 
een negatief bsa. Het voornemen stelt 
jou in de gelegenheid om aan te geven 
of de informatie, op basis waarvan het 
besluit wordt genomen, juist is. 
Wanneer je persoonlĳke omstandig-
heden die jouw studievoortgang 
hebben belemmerd nog niet hebt 
gemeld, kun je dit alsnog doen. Meld 
dit ook bĳ je studieadviseur en, na 
verwĳzing door je studieadviseur, bĳ 
de studentendecaan. Het heeft overi-
gens niet de voorkeur om persoonlĳke 
omstandigheden zo laat te melden.

Verwacht je een negatief bsa voor je 
huidige opleiding, maar wil je graag 
een andere opleiding binnen de TU/e 
starten? Dan kun je je vóór 1 augustus 
via Studielink voor een nieuwe oplei-
ding aanmelden. Dit kan niet als het 
een opleiding met een selectieproce-
dure is. Neem contact op met de 
studieadviseur zodat je een eventueel 
aangepast studieprogramma kunt 
bespreken.

Je ontvangt een negatief bsa wanneer 
je minder dan 45 studiepunten hebt 
behaald en/of niet aan eventuele 
aanvullende voorwaarden voldoet en 
er geen sprake is van persoonlĳke 
omstandigheden die aantoonbaar 
hebben geleid tot studievertraging. 
Met een negatief bsa mag je je de 
aankomende drie jaar niet meer voor 
diezelfde opleiding inschrĳven.

Je ontvangt uitstel van het bsa wanneer 
je minder dan 45 studiepunten hebt 
behaald en/of niet aan eventuele 
aanvullende voorwaarden voldoet, 
maar er wel een verband tussen de 
(persoonlĳke) omstandigheden en je 
studievertraging is vastgesteld. Je kunt 
de studie voortzetten en er wordt voor 
het volgende jaar een nieuwe norm 
vastgesteld door de examencommissie 
van jouw opleiding. Neem contact op 
met de studieadviseur om een aan-
gepast studieprogramma voor het 
komende jaar te bespreken.

Bĳ het behalen van 45 of meer studie-
punten heb je de norm behaald en 
ontvang je een positief studieadvies. 
Voor Werktuigbouwkunde geldt dat je 
de studiepunten voor een aantal 
specifieke vakken moet hebben 
behaald. Een positief advies betekent 
dat je de opleiding mag voortzetten 
en dat er geen nieuwe studievoort-
gangseis op jou van toepassing is.

Tĳdens de open dagen, via de TU/e 
website of tĳdens de studiekeuzecheck 
ontvang je algemene informatie over 
het feit dat de TU/e een bsa hanteert 
in het eerste jaar van alle bachelor-
opleidingen.

Bĳ de start van het jaar word je door je 
opleiding geïnformeerd over het bsa. 
Er wordt kort ingegaan op wat het 
inhoudt en aan welke voorwaarden je 
moet voldoen.

Na de beschikbaarheid van de resul-
taten van Q1 is het van belang dat je je 
studievoortgang controleert. In OSIRIS 
vind je jouw studievoortgangsover-
zicht. Valt het tegen? Heb je maximaal 
één vak (5 studiepunten) behaald? 
Neem dan contact op met de studie-
adviseur van je opleiding. De studie-
adviseur is het eerste aanspreekpunt 
als het gaat om tegenvallende 
resultaten.
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AFSPRAAK MAKEN
MET STUDENTEN-
DECAAN

Zelf een afspraak maken op uiterlijk 
30 mei, bij probleem in Q4 uiterlijk 
30 juni, bij probleem ná 30 juni binnen 
10 werkdagen

Via de digitale studiegids

Student

MELDEN
PERSOONLIJKE
OMSTANDIGHEDEN
BIJ STUDIE-
ADVISEUR

Binnen 20 werkdagen na het ontstaan 
van de situatie
Bij de studieadviseur

Student

BEOORDELING
CAUSALITEIT
DOOR CPO

In de periode juni tot en met augustus, 
afhankelijk van het tijdstip van de melding.
De Commissie Persoonlijke Omstandig-
heden (CPO) stuurt een adviesformulier 
naar de examencommissie
CPO

ADVIES
CPO

In de periode juli tot en met augustus, 
afhankelijk van het tijdstip van de melding.
De Commissie Persoonlijke Omstandig-
heden (CPO) stuurt een adviesformulier 
naar de examencommissie
CPO

BSA
EXAMEN-
COMMISSIE

Uiterlijk 31 augustus, afhankelijk van jouw 
laatste tentamendatum en de laatste 
vergadering van de examencommissie

Via mail met verwijzing naar OSIRIS voor 
de bsa besluitbrief

Examencommissie

NEGATIEF
ADVIES

Uiterlijk 31 augustus, afhankelijk van jouw 
laatste tentamendatum en de laatste 
vergadering van de examencommissie
Via mail met verwijzing naar OSIRIS voor 
de bsa besluitbrief
Examencommissie

UITSTEL VAN
ADVIES

Aan het eind van het eerste studiejaar, 
uiterlijk voor 31 augustus
Via mail met verwijzing naar OSIRIS voor 
de bsa besluitbrief
Examencommissie

AANGEPASTE
NORM EXAMEN-
COMMISSIE

Start tweede studiejaar
Via mail
Examencommissie

Vanaf het moment van aanmelding tot 
einde van je eerste studiejaar. 
Omstandigheden moeten 20 werkdagen 
na ontstaan van de omstandigheden 
gemeld worden.
Bij de studieadviseur
Student

PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN BINDEND STUDIEADVIES (BSA) VOOR GENERATIE 2022-2023

POSITIEF
ADVIES

Uiterlijk 31 augustus, afhankelijk van jouw 
laatste tentamendatum en de laatste 
vergadering van de examencommissie

Via mail met verwijzing naar OSIRIS voor 
de bsa besluitbrief

Examencommissie

PERSOONLIJKE
OMSTANDIGHEDEN

Wanneer persoonlijke omstandigheden jouw studievoortgang (mogelijk) beïnvloeden, kun je van de TU/e 
verwachten dat je daarbij zo goed mogelijk wordt ondersteund en begeleid. Samen zorgen we ervoor 
dat we eventuele vertraging tot een minimum beperken. Jouw eerste aanspreekpunt hiervoor is de 
studieadviseur van je opleiding. De studieadviseur gaat met jou in gesprek om een inschatting te maken 
van de situatie en de daaropvolgende stappen.

Wanneer er sprake is van persoonlĳke 
omstandigheden die jouw studievoort-
gang beïnvloeden, meld je dit binnen 
20 werkdagen na het ontstaan van de 
omstandigheden bĳ de studieadviseur. 
Onder persoonlĳke omstandigheden 
wordt verstaan: ziekte, zwangerschap, 
functiestoornissen (lichamelĳk, zintuig-
lĳk, of andere), psychische omstandig-
heden en bĳzondere familie-
omstandigheden.

Met de studieadviseur bespreek je de 
omstandigheden en kĳk je naar de 
mogelĳkheden om vertraging te 
voorkomen of te minimaliseren. De 
studieadviseur zal je doorverwĳzen 
naar de studentendecaan. Ook een 
verwĳzing naar de studentenpsycho-
loog of studiemanagementadviseur 
behoort tot de mogelĳkheden. 
Persoonlĳke omstandigheden moet je 
binnen 20 werkdagen vanaf de start 
van de omstandigheden melden bĳ de 
studieadviseur. Als we tĳdig weten wat 
er aan de hand is, kunnen we je hier zo 
goed mogelĳk bĳ begeleiden en 
ondersteunen.

Na verwĳzing door je studieadviseur, 
maak je zelf een afspraak met de 
studentendecaan. Let op: voor het 
maken van deze afspraak gelden 
deadlines, die afhankelĳk zĳn van 
wanneer je persoonlĳke omstandig-
heden zĳn ontstaan. Zĳn je omstandig-
heden ontstaan in Q1, Q2 of Q3? 
Maak dan zo snel mogelĳk maar uiter-
lĳk 30 mei een afspraak. Zĳn je omstan-
digheden ontstaan in Q4? Maak dan 
uiterlĳk 30 juni een afspraak. Zĳn je 
omstandigheden na 30 juni ontstaan? 
Maak dan binnen 10 werkdagen na het 
ontstaan van de omstandigheid een 
afspraak met de studentendecaan. 
De studentendecaan gaat samen met 
jou dieper in op de persoonlĳke 
omstandigheden. 

VERZOEK AAN 
EXAMEN-
COMMISSIE

Zelf indienen na gesprek met 
studentendecaan

Manier van indienen verschilt per 
examencommissie

Student

Na je afspraak met de studenten-
decaan, dien je een verzoek tot uitstel 
van het bsa in bĳ de examencommissie 
van jouw opleiding. Om tot een besluit 
te komen, vraagt de examencommissie 
de Commissie Persoonlĳke Omstan-
digheden (CPO) om advies.

De CPO kĳkt naar de aard van de 
omstandigheden en of deze de studie-
vertraging veroorzaakt hebben. De 
CPO zal je daarom vragen om informa-
tie (bewĳsstukken) aan te leveren, 
bĳvoorbeeld bewĳs van een operatie 
of een diagnose van een functiebeper-
king. Op basis van deze stukken brengt 
de CPO een advies uit aan de examen-
commissie over mogelĳk uitstel.

De CPO stuurt een adviesformulier 
naar de examencommissie over het 
mogelĳk uitstel van het bsa. De 
examencommissie is verplicht om het 
advies van de CPO mee te wegen in 
het besluit over het definitieve advies 
en mag hier gemotiveerd van afwĳken.

Bĳ het behalen van 45 of meer studie-
punten heb je de norm behaald en 
ontvang je een positief studieadvies. 
Voor Werktuigbouwkunde geldt dat je 
de studiepunten voor een aantal 
specifieke vakken moet hebben 
behaald. Een positief advies betekent 
dat je de opleiding mag voortzetten en 
dat er geen nieuwe studievoort-
gangseis op jou van toepassing is.

In het nieuwe jaar moet je voldoen aan 
de nieuwe vastgestelde norm. Daarbĳ 
kan de examencommissie nog aanvul-
lende voorwaarden stellen.

Het bsa geeft aan of je voldoende (mini-
maal 45) studiepunten hebt behaald om 
je studie voort te mogen zetten. Je kunt 
een positief, negatief of uitstel van het 
bsa ontvangen. Dit is afhankelĳk van je 
behaalde studiepunten en de omstan-
digheden die daarin meespelen.

Je ontvangt een negatief bsa wanneer 
je minder dan 45 studiepunten hebt 
behaald en/of niet aan eventuele 
aanvullende voorwaarden voldoet en 
er geen sprake is van persoonlĳke 
omstandigheden die aantoonbaar 
hebben geleid tot studievertraging. 
Met een negatief bsa mag je je de 
aankomende drie jaar niet meer voor 
diezelfde opleiding inschrĳven.

Je ontvangt een uitstel van het bsa 
wanneer je minder dan 45 studiepun-
ten hebt behaald of niet aan eventuele 
aanvullende voorwaarden voldoet, 
maar er wel een verband tussen de 
(persoonlĳke) omstandigheden en je 
studievertraging is vastgesteld. Je kunt 
de studie voortzetten en er wordt voor 
het volgende jaar een nieuwe norm 
vastgesteld door de examencommissie 
van jouw opleiding. Neem contact op 
met de studieadviseur om een aange-
past studieprogramma voor het 
komende jaar te bespreken.
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