
Aan deze tekst kan men geen rechten ontlenen.

BEZWAAR
Voordat je een BSA krijgt, heb je de mogelijkheid om je 
persoonlijke omstandigheden toe te lichten. Dit heet het 
hoorrecht. Is er sprake van overmacht dan is er ook overleg 
met de studentendecaan. Na zorgvuldige afweging neemt 
de examencommissie een definitief besluit. Krijg je na dit 
gesprek alsnog een definitieve afwijzing, dan kun je in beroep 
gaan bij het College van Beroep voor de Examens van Avans 
Hogeschool. De procedure voor de aanvraag staat beschreven 
in artikel 10.3 van het Studentenstatuut op iAvans.Voor hulp 
kun je terecht bij de studentendecaan

INFORMATIE
Voor meer informatie of advies, neem je contact op met een 
van de studentendecanen. Informeer naar hun bereikbaarheid 
bij de Studenten Informatie Balie in Breda, ‘s-Hertogenbosch en 
Tilburg: 088 – 525 75 50. Of loop even binnen bij de balie op 
jouw locatie.

NUTTIGE SITES
•  Duo.nl voor je rechten en plichten rondom de 

studiefinanciering
•  Ov-chipkaart.nl over het gebruik van de ov-kaart
•  Studentinfo.avans.nl voor meer informatie over het BSA.

STUDENTWIJZER
Informatiefolder studentendecanaat

BINDENDE AFWIJZING (BSA)
Je bent voor het eerst ingeschreven in de propedeutische 
fase van een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding bij 
Avans Hogeschool. Dan krijg je aan het eind van het 
jaar een studieadvies over het voortzetten van de studie. 
Deeltijdstudenten (behalve Leraar Basisonderwijs) krijgen 
aan het eind van het tweede jaar een studieadvies over het 
voortzetten van de studie. Voor studenten die gestart zijn in het 
modulair onderwijs van de deeltijd-opleidingen geldt geen BSA 
meer. Een negatief advies is bindend. Formeel heet dat een 
“bindende afwijzing”. In het alledaagse gebruik wordt het 
afgekort tot BSA (Bindend Studie Advies).

Voor een positief advies moet je een minimaal aantal 
studiepunten halen: 52. Dit aantal is vastgelegd in de 
Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding. 
Deze vind je in de studiegids en op iAvans.

EEN BINDENDE AFWIJZING
Als je een BSA ontvangt, mag je je niet meer inschrijven 
voor dezelfde opleiding van Avans Hogeschool. Wel kun je 
dezelfde opleiding volgen aan een andere hogeschool. Of 
kiezen voor een andere opleiding bij Avans Hogeschool. 
Maak een zorgvuldige afweging. En klop bij twijfel aan bij de 
studentendecaan.

WAARSCHUWING
In de loop van het eerste jaar heb je een aantal gesprekken met 
je studieloopbaanbegeleider. Die zal jou tussentijds 
waarschuwen als jouw studieresultaten daarvoor aanleiding 
geven.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
Heb je te maken met bijzondere omstandigheden, meld 
deze dan meteen bij de studentendecaan. Zorg ook voor 
bewijsmateriaal. Dan kan de examencommissie hiermee 
rekening houden en eventueel het BSA uitstellen. Met 
bijzondere omstandigheden bedoelen we situaties waarbij
sprake is overmacht. Denk aan:
• ziekte
• lichamelijke, zintuiglijke of andere functiebeperking
• zwangerschap
• bijzondere familieomstandigheden
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https://studentinfo.avans.nl/publicaties/rechtspositie/studentenstatuut
https://duo.nl/particulier/
https://www.ov-chipkaart.nl/home.htm#/
https://duo.nl/particulier/



