
 

 

 

 

 
 
 
Betreft: erratum Hogeschoolgids IvL lerarenopleidingen tweedegraads 2021-2022 
Vastgesteld door de directeur van IvL op 8 februari 2022. 
 

Vanwege de Corona-omstandigheden is de bsa-regeling (het geven van een bindend studieadvies) dit 

studiejaar aangepast. Als een student in september 2021 aan een bachelor- of associate degree 

opleiding is begonnen bij Hogeschool Rotterdam, krijgt deze student een studiejaar langer de kans om 

de benodigde studiepunten (studievoortgangsnorm) te halen. Artikel 7.3 (lid 2 en 3) bevat verouderde 

informatie hierover en wordt met dit erratum gecorrigeerd op dit punt. 
 
Op de volgende pagina’s is de correcte informatie opgenomen. 
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Artikel 7.3 Curriculum (onderwijsprogramma) eerste studiejaar  

 

Lid 2. Elke student (cohort 2021-2022) krijgt vanwege de coronaomstandigheden aan het einde van 

het tweede jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding een bindend 

studieadvies (bsa). Een student moet aan het eind van het tweede jaar ten minste de gestelde 

studievoortgangnorm van 48 studiepunten halen. Voldoet een student hier niet aan, dan krijgt hij een 

negatief bindend studieadvies, en kan de opleiding niet worden voortgezet. De opleiding heeft de 

mogelijkheid om naast de studievoortgangsnorm van 48 studiepunten nog aanvullende kwalitatieve 

eisen te verbinden. 

 

Als de opleiding (na advies van de studentendecaan) van oordeel is dat er rekening gehouden moet 

worden met de door de student aangevoerde persoonlijke omstandigheden, ontvangt de student 

(cohort 2021-2022) een brief dat het bindend studieadvies vanwege de coronaomstandigheden pas 

aan het einde van jaar 3 wordt gegeven.  

De student dient in het eerstvolgende studiejaar 48 nieuwe studiepunten te behalen (samengesteld uit 

cursussen die nog niet eerder zijn behaald). 

 

Zie voor meer informatie ook artikel 3.3 (Bindend studieadvies) en de Regeling bindend studieadvies 

(bijlage 9 in de hogeschoolgids). 
 

Normen bindend studieadvies bijzondere trajecten 

1. Bindend studieadvies voor studenten die een propedeusediploma van dezelfde opleiding aan 

een andere hogeschool hebben, is niet van toepassing. Zij zijn toelaatbaar in de hoofdfase; in 

een intakegesprek kan het advies worden gegeven om uit het eerste studiejaar nog enkele 

cursussen te volgen. 

2. Bindend studieadvies voor studenten die een propedeusediploma van een lerarenopleiding 

van Hogeschool Rotterdam hebben en overstappen naar een andere lerarenopleiding van de 

hogeschool. Met deze studenten wordt in een intakegesprek vastgesteld welke 

studieonderdelen de student uit de propedeuse van de (nieuwe) opleiding nog moet afronden. 

Het afgesproken programma moet worden aangevuld met onderdelen uit de hoofdfase tot een 

studieprogramma van 60 studiepunten. Om geen negatief bsa te krijgen dient de student 

minimaal 48 studiepunten te behalen of de propedeuse. 

3. Het onder punt 2 genoemde traject geldt ook voor het bindend studieadvies voor studenten 

die een propedeusediploma van een opleiding uit hetzelfde domein hebben. Bijvoorbeeld een 

student met een propedeuse van een economische studie op hbo-niveau en die hier voor de 

opleiding tot leraar economie komt of een student met een propedeuse wiskunde van de 

universiteit die aan de lerarenopleiding wiskunde komt studeren. Ook gaat deze maatregel op 

voor studenten Algemene Economie en Bedrijfseconomie van de Lerarenopleiding. Als de 

student zijn propedeuse behaald heeft voor de opleiding waar hij op dat moment voor 

ingeschreven staat, kan hij geen bsa ontvangen. 

 

Bindend studieadvies Experiment leeruitkomsten (flexibele deeltijd) Talen 

Conform de experimenteerbepaling in de Regeling bindend studieadvies en artikel 7.8b van de WHW, 

krijgen studenten (cohort 2021-2022) van de opleidingen die deelnemen aan het Experiment 

leeruitkomsten vanwege de coronaomstandigheden aan het einde van het tweede jaar van 

inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding een bindend studieadvies. Om geen 

negatief bsa te krijgen dient de student minimaal 48 studiepunten te behalen uit het programma van 

het eerste studiejaar (oriëntatiefase). 
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Bindend studieadvies Experiment leeruitkomsten (flexibele deeltijd) Technisch 

Beroepsonderwijs 

Conform de experimenteerbepaling in de Regeling bindend studieadvies en artikel 7.8b van de WHW, 

krijgen studenten (cohort 2021-2022) van de opleidingen die deelnemen aan het Experiment 

leeruitkomsten vanwege de coronaomstandigheden aan het einde van het tweede jaar van 

inschrijving voor de propedeutische fase een bindend studieadvies. Om geen negatief bsa te krijgen 

dient de student minimaal 48 studiepunten te behalen uit het programma van het eerste studiejaar 

(oriëntatiefase). 

 

 

Lid 3. De opleidingen Engels en Frans kennen aanvullende kwalitatieve eisen op de 

studievoortgangsnorm van 48 studiepunten. In het curriculumschema van studiejaar 1 staan de 

onderdelen die behoren tot de kwalitatieve eis weergegeven.  

Indien er ook een kwalitatieve eis geldt dan ontvangt de student (cohort 2021-2022) vanwege de 

coronaomstandigheden aan het eind van het tweede jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 

van de opleiding een bindend studieadvies op basis van de studievoortgangsnorm en de kwalitatieve 

eisen. 

 


