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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. 

 

 

  



 

2. Overgangsnormen 3e naar 4e jaar (Almere+Dronten) eind dit schooljaar 2020-2021 

De overgang van het 3e naar het 4e jaar vormt een drempel om te zorgen dat achterstanden zoveel  
worden weggewerkt alvorens met minoren en afstudeerwerkstuk/-stage te beginnen. 
 
Conform hoofdstuk 38 van het OER gelden de volgende mogelijkheden (kort en vrij weergegeven): 
- bij een achterstand maximaal 10 studiepunten in de hoofdfase EN propedeuse behaald mag een 
student volledig starten in afstudeerfase. (voor de deeltijd is dit maximaal 16 studiepunten) 
- een student met 11 – 15 studiepunten achterstand EN propedeuse behaald mag starten met één 
onderwijseenheid van maximaal 17 studiepunten van de afstudeerfase.  
- een student met maximaal 20 studiepunten achterstand in juni mag hoofdfasevakken herkansen in 
de T5.  
- een student met meer dan 21 studiepunten achterstand mag niet herkansen in de T5 en werkt zijn 
achterstanden in de loop van het najaar eerst weg.  
 
Afgelopen zomer is het aantal toegestane studiepunten achterstand met 5 opgehoogd omdat een 
aantal toetsen niet is afgenomen cq er andere obstakels waren gerelateerd aan de hectische Corona-
periode. Daarnaast zijn studiepunten voor niet-gelopen buitenlandstages (5  EC) niet meegeteld. Dat 
was realistisch, maar betekent voor de inmiddels 4ejaars ook een verzwaring van het huidige 
studiejaar voor studenten als het gaat om meer achterstanden dan gebruikelijk wegwerken tijdens de 
afstudeerfase.  
 
Hoewel de Corona-periode voortduurt is de situatie rond toetsing minder chaotisch dan in het voorjaar 
van 2020. Het is nu weer mogelijk op locatie te toetsen conform het OER. Voor de buitenlandstages 
zijn er met alternatieve opdrachten een goede oplossing voor studenten die niet naar het buitenland 
kunnen. Mocht deze situatie zich doorzetten, dan lijkt er vooralsnog geen reden om de normen te 
versoepelen. 
 
Aanpassingen: 
Situaties waarin in de zomer van 2021 wel afwijken nodig is (zover nu te voorzien) zijn: 
- Individuele besluiten voor studenten die vanwege Corona (zelf ziek of in quarantaine vanwege 
huisgenoot) kansen hebben gemist. Voor hen wordt de T5 opengesteld om de tweede kans van het 
jaar, specifiek voor de gemiste tentamens, te kunnen benutten. Openstellen van deze eventuele extra 
herkansingsmogelijkheden zijn op individuele bijzondere situaties, en op aanvraag van de student, toe 
te kennen door de examencommissie na de T3.Aanvraag moet uiterlijk maandag 17 mei ingediend 
zijn. 
 
- Derdejaars studenten in Dronten die de buitenlandstage van zomer 2020 nog moeten lopen en die 
stage nog niet hebben gelopen in de zomer van 2021, maar deze in de loop van het 4e jaar willen 
doen, krijgen 5 studiepunten versoepeling van de norm. Concreet: deelname aan T5 met 25 
studiepunten; voorlopige toelating tot 4e jaar met eind augustus maximaal 20 studiepunten en 
onvoorwaardelijk met maximaal 15 studiepunten.  
 
- Derdejaars studenten in Dronten die na 1 april alsnog kiezen voor een alternatieve opdracht die 
duurt tot na de T4 geldt dat zij deel mogen nemen aan de T5 bij maximaal 25 studiepunten 
achterstand. Na de T5 gelden de normale normen conform OER.  
 
- Derdejaars studenten in Dronten die wel op stage gaan in de zomer kunnen niet deelnemen aan de 
T5. Voor hen geldt een versoepeling met de voor de stage te behalen studiepunten. Voor 
voorwaardelijke toelating tot het 4e jaar is een maximum van 20 studiepunten en voor 
onvoorwaardelijke toelating 15 studiepunten achterstand van toepassing. 


