Randvoorwaarden door de TU doorgevoerd
Bij de invoer in 2008/2009 is er door de Studentenraad veel kritiek gegeven op de plannen die er
lagen. Er zijn toen veel contactmomenten geweest tussen de Studentenraad en het College van
Bestuur. Tijdens deze momenten is er veel gespard over de maatregel én met resultaat. De
Studentenraad heeft indertijd twaalf randvoorwaarden opgesteld voor invoer van de maatregel en
tien van deze randvoorwaarden zijn meegenomen, deze randvoorwaarden zijn hier te vinden.

Procedureel
1. Doel: Studenten krijgen een bindend studieadvies over het gehele propedeusejaar,
waarbij de mogelijkheid bestaat om ieder tentamen te herkansen.
Middel: Studenten krijgen een voorlopig bindend studieadvies van 30 ECTS in juni. Wanneer
de BSA-norm niet is gehaald, kan de student (op eigen verantwoordelijkheid) kiezen om
tentamens te herkansen in augustus, waarmee de mogelijkheid bestaat dat de BSA-norm wél
wordt gehaald.
2. Doel: Een vlekkeloze invoering van een BSA.
Middel:
Aankomende studenten dienen minstens één jaar voorafgaand aan de studie op de hoogte
te zijn van het hebben van een BSA in hun eerste collegejaar.
Een onderzoek naar studiebegeleiding op alle faculteiten dient, voorafgaand aan de
invoering van een BSA, te worden uitgevoerd.
De studeerbaarheid van opleidingen dient bewezen te zijn. Per september 2009 zullen
enkele opleidingen een geheel nieuwe BSc aanbieden, waarvan de studeerbaarheid nog niet
bewezen is.
Voorwaarde: Voer het BSA pas in, wanneer aan alle bovenstaande middelen is voldaan.
Studiebegeleiding
3. Doel: Studiebegeleiding dient op iedere faculteit op orde te zijn.
Middel: Voer een onderzoek uit naar studiebegeleidingsystemen op alle faculteiten,
voorafgaand aan de invoering van het BSA. De verschillende systemen zullen naast elkaar
worden beoordeeld, waarbij best practices van faculteiten (gedeeltelijk) instellingsbreed
worden ingevoerd.
4. Doel: Studiekeuzegesprekken en gesprekken naar aanleiding
studievoortgangbrieven dienen goed gefaciliteerd te kunnen worden.
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Middel: Er dienen voldoende goed gekwalificeerde studieadviseurs beschikbaar te zijn,
voordat een BSA wordt ingevoerd. Studieadviseurs dienen te zorgen voor de eerste stap naar
studiekeuzegesprekken met studenten. Onder studieadviseurs verstaat de SR geen docenten

met een minieme studieadviseurcursus of studieadviseurs tijdelijk vanuit andere
universiteiten.
5. Doel: De ernstige consequenties van onvoldoende studievoortgang, en de
mogelijkheden tot begeleiding en verwijzing, dienen voor de student bekend te zijn.
De student moet bewezen voldoende begeleid zijn.
Middel: Studenten, die de BSA-norm niet (dreigen te) halen, worden bij verzending van iedere
studievoortgangbrief standaard binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek met de
studieadviseur.
6. Doel: Studenten worden daadwerkelijk verwezen naar de juiste plaats.
Middel: Een student behoudt, na het niet halen van zijn/haar BSA-norm of wanneer hij/zij
stopt tijdens het eerste collegejaar, nog de mogelijkheid tot studieloopbaanbegeleiding voor
de looptijd van uiterlijk één kalenderjaar na staken van de studie.
Voorafgaand aan de studie
7. Doel: Aankomende studenten dienen op een eerlijke manier bewust te worden
gemaakt van hun succeskansen op de TU Delft.
Middel: Alle opleidingen dienen de voorlichting naar aankomende studenten eerlijker te
maken. Relaties tussen onder andere wiskundecijfer, slagingskans en aantal studiepunten
dienen voor iedere opleiding naar iedere aankomende student helder te worden uitgedragen.
Vooral de Young Professional-aanpak van faculteit 3mE kan als leidend voorbeeld worden
gezien.
8. Doel: Aankomende studenten worden ook persoonlijk gewezen op de inhoud, het
niveau en de werkdruk aan de TU Delft.
Middel: Iedere aankomende student wordt ruim voor aanvang van de studie standaard
uitgenodigd voor een oriënterend studiekeuzegesprek. Er kunnen geen consequenties volgen
uit dit gesprek. Het initiatief tot het houden van een studiekeuzegesprek ligt bij de TU Delft.
Overig
9. Doel: Kansrijke studenten mogen niet worden weggestuurd. Persoonlijke en
onvoorziene omstandigheden worden meegenomen in de bepaling van het bindende
studieadvies.
Middel: Bij reden tot twijfel over de juistheid van het advies, door bijvoorbeeld persoonlijke
of onvoorziene omstandigheden, kan de student terugvallen op een hardheidsclausule, die van
tevoren wordt opgesteld.
10. Doel: De effectiviteit van het BSA op de TU Delft dient bewezen te kunnen worden.
Middel: Het BSA wordt na drie jaar zowel kwantitatief als kwalitatief geëvalueerd.

