
Addendum OER als gevolg van Corona voor cohort 2020 

Instemming OR en CSR dd 26 januari 2021 

 

 

1. Uitstel BSA vanwege COVID-19 

De andere ontwikkeling rondom het BSA is het recente besluit van het ministerie om studenten die in 

het studiejaar 2020-2021 zijn gestart met hun opleiding extra tijd te geven om de BSA-norm te 

behalen. Net zoals dat geldt voor de lichting die is gestart in studiejaar 2019-2020. 

Met als overweging dat ook in dit studiejaar de beperkingen door corona kunnen leiden tot 

studieachterstanden. Dat heeft directe gevolgen voor het wel of niet kunnen halen van de BSA-norm.  

 

Gevolgen uitstel BSA voor Aeres Hogeschool 

Voor Aeres Hogeschool betekent het besluit van de minister dat de huidige lichting nieuwe 

studenten (bachelor en associate degree, formeel als eerstejaars ingeschreven op 1 oktober 2020) op 

dezelfde wijze het verlengde BSA-traject doorloopt als het cohort dat is gestart in studiejaar 2019-

2020.  

De studenten die gestart zijn in dit studiejaar ontvangen deze week vanuit Studentenzaken een 

bericht over deze maatregel. Hogescholen blijven de plicht houden om studenten te begeleiden en 

adviseren en dat betekent dus ook dat we wel de gebruikelijke formele waarschuwingen blijven 

geven in het kader van het BSA-traject.  Hieronder vinden jullie de concrete uitwerking per faculteit. 

 

Uitstel BSA Aeres Hogeschool Almere 

Er zijn voor het BSA drie categorieën, die gelden voor alle studenten (zowel voltijd/deeltijd als 

Bachelor/Ad)  

1. De huidige tweedejaars krijgen na de T3, begin mei 2021, een BSA-besluit. Op dat moment 

zijn alle herkansingsmomenten voor tentamens van jaar 1 gepasseerd en is de situatie van 

het BSA-traject helder. 

2. De studenten die in september 2019 begonnen zijn, onafgebroken ingeschreven waren, en er 

zelf voor hebben gekozen om het eerste jaar over te doen met behoud van al behaalde 

studiepunten, hebben op basis van de BSA-regeling van vorig studiejaar uitstel ontvangen 

van het BSA met een jaar. Zij ontvangen uiterlijk augustus 2021 een BSA-besluit. Dat is later 

dan de studenten uit categorie 1, omdat deze studenten gebruik maken van de reguliere 

toetsmomenten en herkansingen van de eerstejaars.  

3. De studenten die  

a. in september 2020 voor het eerst zijn gestart én  

b. de studenten die uitgeschreven waren voor 31 maart 2020 en zonder behoud van 

studiepunten opnieuw zijn gestart,  

ontvangen uiterlijk mei 2022 een BSA besluit. 

Het is dus niet zo dat een student uit categorie 2 opnieuw als eerstejaars student telt, ook al zit hij in 

een eerstejaars groep.  

 

Uitstel BSA Aeres Hogeschool Dronten 

Net als in Almere gelden in Dronten voor het BSA drie categorieën, die gelden voor alle studenten 

(zowel voltijd/deeltijd als Bachelor/Ad) . De uitwerking voor Dronten is dan ook hetzelfde als in 

Almere. Zie boven. 

 

  



Uitstel BSA Aeres Hogeschool Wageningen 

Voor alle Bachelor en Associate Degree-studenten (voltijd en deeltijd) uit de cohorten 2019-2020 en 

2020-2021 geldt een termijn van 2 jaar om te voldoen aan de gestelde BSA-norm uit de betreffende 

Onderwijs- en examenregeling.  

Concreet betekent dit: 

 Cohort 2019-2020: Alle B/Ad-studenten kunnen onderdelen afronden t/m kalenderweek 34 

in 2021 (week 0) en daarna zullen zij het BSA-besluit medio september 2021 ontvangen. 

 Cohort 2020-2021. Alle B/Ad-studenten kunnen onderdelen afronden t/m kalenderweek 34 

in 2022 (week 0) en daarna zullen zij het BSA-besluit medio september 2022 ontvangen. 

Studenten uit cohort 2019-2020 die uitgeschreven zijn voor 31 maart 2020 en opnieuw zijn gestart 

in september 2020 ontvangen hun BSA-besluit na afloop van studiejaar 2020-2021 (medio september 

2021). 

Ditzelfde gaat gelden voor studenten uit cohort 2020-2021 die uitgeschreven worden voor 31 maart 

2021 en opnieuw starten in september 2021. Zij zullen hun BSA-besluit ontvangen na afloop van 

studiejaar 2021-2022 (medio september 2022). 

In deze situatie hebben deze studenten na de hernieuwde inschrijving dus geen recht op het extra 

jaar om te voldoen aan de BSA-norm. 

 

 

 


