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Artikel 6.8 hogeschoolgids studiejaar 2020-2021 bacheloropleidingen en artikel 6.8 associate degree-
opleidingen worden gewijzigd: 
 
In rood wijzigingen toepasselijk voor het meenemen van de behaalde studiepunten in eerste jaar van 
inschrijving. 
 
Bacheloropleiding 
artikel 6.8 lid 1 
“In het licht van de coronaomstandigheden wordt aan elke student aan het einde van diens tweede 
jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van elke bacheloropleiding of associate degree-
opleiding, voltijds en duaal, een advies uitgebracht over de voortzetting van de studie binnen of buiten 
de opleiding. Ingeval van een deeltijdse bacheloropleiding regelt het instellingsbestuur het tijdstip 
waarop dat advies wordt uitgebracht. Dit advies wordt uitgebracht door de instituutsdirectie volgens 
het “Reglement studieadvies en afwijzing”, zie bijlage.” 
 
artikel 6.8 lid 2 
“Aan het studieadvies kan door de instituutsdirectie een afwijzing worden verbonden overeenkomstig 
de regels die zijn opgenomen in de bijlage Reglement studieadvies en afwijzing. Tot afwijzing wordt 
overgegaan indien de student de propedeutische fase nog niet heeft voltooid en, met inachtneming 
van zijn persoonlijke omstandigheden, niet geschikt geacht moet worden voor de opleiding, doordat 
zijn studieresultaten niet voldoen aan de toepasselijke studievoortgangsnorm.” 
 
Associate degree-opleiding 
Artikel 6.8 lid 1 
“In het licht van de coronaomstandigheden wordt aan elke student aan het einde van diens tweede 
jaar van inschrijving van elke associate degree-opleiding, voltijds en duaal, een advies uitgebracht 
over de voortzetting van de studie binnen of buiten de opleiding. Ingeval van een deeltijdse opleiding 
regelt het instellingsbestuur het tijdstip waarop dat advies wordt uitgebracht. Dit advies wordt 
uitgebracht door de instituutsdirectie volgens het “Reglement studieadvies en afwijzing”, zie bijlage.” 
 
Artikel 6.8 lid 2 
“Aan het studieadvies kan door de instituutsdirectie een afwijzing worden verbonden overeenkomstig 
de regels die zijn opgenomen in de bijlage Reglement studieadvies en afwijzing. Tot afwijzing wordt 
overgegaan indien de student het eerste jaar van inschrijving voor de associate degree-opleiding nog 
niet heeft voltooid en, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, niet geschikt geacht 
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moet worden voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten niet voldoen aan de toepasselijke 
studievoortgangsnorm” 
 
Bacheloropleiding bijlage Reglement studieadvies en afwijzing 
In het licht van de coronaomstandigheden geeft Hogeschool Rotterdam aan elke student aan het 
einde van diens tweede jaar van inschrijving voor de propedeutische fase een advies over de 
voortzetting van de studie binnen of buiten de opleiding. Dit geldt voor elke bacheloropleiding, voltijds 
en duaal. Ingeval van een deeltijdse bacheloropleiding regelt het instellingsbestuur het tijdstip waarop 
dat advies wordt uitgebracht. 
Voor een student die de propedeutische fase nog niet heeft voltooid en die, met inachtneming van zijn 
persoonlijke omstandigheden (zie artikel 1.5), niet geschikt geacht wordt voor de bacheloropleiding of 
associate degree-opleiding, wordt aan een dergelijk advies een afwijzing verbonden indien de student 
niet voldoet aan de studievoortgangsnorm. 
 
Paragraaf 1. Het tweede jaar van inschrijving in de propedeutische fase 
Artikel 1.1 Studieadvies 
In het licht van de coronaomstandigheden wordt aan elke student aan het einde van diens tweede jaar 
van inschrijving van een voltijdse of duale variant van een bacheloropleiding, schriftelijk advies 
uitgebracht over de voortzetting van zijn/haar studie binnen of buiten deze bacheloropleiding. Ingeval 
van een deeltijdse opleiding regelt het instellingsbestuur het tijdstip waarop dat advies wordt 
uitgebracht. 
Het tweede jaar van inschrijving loopt van het moment van inschrijven (1 september of later) tot aan 
het einde van het studiejaar, 31 augustus daaropvolgend. 
 
Artikel 1.2 Afwijzing 
De student die de propedeutische fase nog niet heeft voltooid en die, met inachtneming van zijn 
persoonlijke omstandigheden (zie artikel 1.5), niet geschikt geacht wordt voor de bacheloropleiding, 
ontvangt een afwijzing indien de student niet voldoet aan de studievoortgangsnorm. Dit geldt zowel 
voor studenten die een voltijdse als een duale of een deeltijdse variant van een opleiding volgen. Van 
een student die een studieadvies met een daaraan verbonden afwijzing ontvangt, wordt de inschrijving 
voor die opleiding beëindigd. 
 
Artikel 1.3 Voorwaarden 
Aan het studieadvies wordt alleen dan een afwijzing verbonden indien is voldaan aan de volgende 
voorwaarden. 
1. Iedere student wordt bij aanvang van het tweede jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
van een voltijdse of duale of deeltijdse variant van een bacheloropleiding op de hoogte gesteld van de 
criteria en de procedure ten aanzien van het studieadvies en de mogelijkheid tot afwijzing alsmede 
van de mogelijkheid tegen de afwijzing in beroep te gaan bij het College van beroep voor de examens. 
Er is een bewakingssysteem voor de studievoortgang in het eerste jaar van de propedeuse, mede om 
het inzicht van de student in zijn studievoortgang vanaf het begin van de studie te garanderen. 
2. Er vindt individuele studiebegeleiding plaats, hetgeen o.a. inhoudt vroegtijdige terugkoppeling bij 
sterk achterblijvende studieprestaties. 
 De studiebegeleiding kent een aantal formele momenten (uitgaande van inschrijving voor 1 
oktober): 
a. na afloop van onderwijsperiode 1 wordt met de student een gesprek gevoerd over de 
studieresultaten van die periode; 
b. na afloop van onderwijsperiode 2 en indien nodig ook na afloop van onderwijsperiode 3 wordt 
opnieuw een gesprek gevoerd over de tot dan behaalde studieresultaten.  
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c. Als de studieprestaties sterk achterblijven wordt door de instituutsdirectie aan de student een 
officiële waarschuwing gegeven.; 
d. voorafgaande aan de officiële mededeling aan het einde van het tweede studiejaar van inschrijving 
dat de student niet aan de studievoortgangsnorm heeft voldaan en dus een afwijzing krijgt, stelt de 
instituutsdirectie de student in de gelegenheid te worden gehoord. Bij deze gelegenheid kan de 
student naast inhoudelijke bezwaren ook eventuele persoonlijke omstandigheden melden die van 
invloed kunnen zijn geweest op de studievoortgang. (WHW artikel 7.8b lid 3 en 4). 
De conclusies van de gevoerde gesprekken worden schriftelijk vastgelegd en opgenomen in het 
dossier van de betreffende student. 
3. De propedeutische fase wordt zodanig ingericht dat er sprake is van het verkrijgen van inzicht in de 
inhoud van de bacheloropleiding met de mogelijkheid van verwijzing en/of selectie aan het einde van 
die fase (WHW, art. 7.8, lid 5). 
 
Artikel 1.4 Criteria 
1. Aan het studieadvies wordt een afwijzing verbonden indien de student aan het einde van het 
tweede jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een bacheloropleiding van de 
hogeschool niet tenminste 48 studiepunten voor onderdelen van het eerstejaarsprogramma van de 
opleiding heeft behaald. Voor bepaalde aangewezen opleidingen is een afwijkende 
studievoortgangsnorm van toepassing. Het gaat hierbij om de opleidingen Ondernemerschap & Retail 
management (COM), Commerciële Economie (COM) en Industrieel Product Ontwerpen (EAS). In 
hoofdstuk 10 staat opgenomen welke studievoortgangsnorm voor de betreffende opleiding geldt.  
2. In aanvulling op de criteria voor het geven van een afwijzing als bedoeld in artikel 1.2 en in lid 1 van 
dit artikel kan in het opleidingsspecifieke gedeelte van de onderwijs- en examenregeling (hoofdstuk 10 
hogeschoolgids) worden bepaald dat bij de berekening van de studievoortgangsnorm slechts de 
studieresultaten van in hoofdstuk 10 aangewezen onderdelen van het propedeusecurriculum 
meetellen. Dat betekent dat alleen het behalen van de studievoortgangsnorm uitgedrukt in 
studiepunten niet volstaat. 
3. Studenten die behoren tot de reguliere tussentijdse instroom in februari, krijgen na een anderhalf 
jaar studie een afwijzing indien zij de helft van het totaal aantal studiepunten van de voor hun 
opleiding geldende studievoortgangsnorm of minder hebben behaald. 
4. Opleidingen die deelnemen aan het Experiment leeruitkomsten geven het genoemde studieadvies 
over de voortzetting van de studie uiterlijk aan het einde van het derde jaar van inschrijving voor de 
propedeutische fase van de opleiding. 
5. Studiepunten behaald door vrijstellingen tellen alleen mee als de studieprestatie op grond waarvan 
de vrijstelling wordt verleend, in hetzelfde studiejaar is verricht als het studiejaar waarover het advies 
wordt uitgebracht.  
6. Studiepunten behaald in een andere bacheloropleiding via een tweede inschrijving tellen alleen 
mee als de instituutsdirectie van de bacheloropleiding waarvoor het advies wordt uitgebracht tevoren 
heeft vastgesteld, dat die studiepunten voor de eigen opleiding van belang zijn. 
7. Als een student in de loop van het studiejaar omzwaait naar de propedeutische fase van een 
bacheloropleiding van de hogeschool, worden met deze student aanvullende afspraken gemaakt 
omtrent de verplichtingen, waaraan de student moet voldoen om geen afwijzing te krijgen. Deze 
bepaling geldt zowel voor studenten afkomstig van Hogeschool Rotterdam als voor studenten 
afkomstig van een andere instelling voor hoger onderwijs. De gemaakte afspraken worden schriftelijk 
vastgelegd en opgenomen in het dossier van de betreffende student. 
8. Als een student (niet zijnde een reguliere inschrijving per 1 februari) in de loop van het studiejaar 
zich inschrijft voor de propedeutische fase van een hogeschool bacheloropleiding, en deze student is 
tot het moment van inschrijving niet ingeschreven geweest bij het hoger onderwijs, (kortom: een 
student die later start, niet een omzwaaier) worden met deze student individuele afspraken gemaakt 
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omtrent de verplichtingen, waaraan de student moet voldoen om geen afwijzing te krijgen. De 
gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
 
Artikel 1.5 Persoonlijke omstandigheden 
1. Van de in artikel 1.4 genoemde criteria kan worden afgeweken indien persoonlijke omstandigheden 
van de student hiertoe aanleiding geven. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 
a. ziekte van betrokkene, 
b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, 
c. zwangerschap van betrokkene, 
d. bijzondere familieomstandigheden, 
e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de medezeggenschapsraad, 
deelraad, studentencommissie of opleidingscommissie, 
f. andere door het instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin betrokkene activiteiten 
ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van de instelling, 
g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige 
rechtsbevoegdheid, dan wel van een vergelijkbare organisatie van enige omvang, bij wie de 
behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die daartoe 
daadwerkelijk activiteiten ontplooit; 
h. andere dan de in de onderdelen a tot en met g genoemde omstandigheden die, indien deze niet 
zouden worden meegewogen, zouden leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 
2. De student is verantwoordelijk voor het tijdig melden bij de studentendecaan van relevante 
persoonlijke omstandigheden zodat de instituutsdirectie kan vaststellen welke gevolgen die 
omstandigheden hebben gehad op de studievoortgang. 
3. Als de instituutsdirectie van oordeel is dat er rekening gehouden moet worden met de persoonlijke 
omstandigheden, wordt aan het einde van het derde jaar van inschrijving in de propedeutische fase 
het advies gegeven. Dit oordeel wordt door de instituutsdirectie aan de student kenbaar gemaakt. 
 
Artikel 1.6 Studie beëindigen 
1. Studenten die zich vóór 1 februari uitschrijven (en als gevolg daarvan formeel met ingang van 1 
februari worden uitgeschreven als student) krijgen geen afwijzing. 
2. Studenten die zich na 1 februari uitschrijven (en als gevolg daarvan formeel met ingang van 1 maart 
of later worden uitgeschreven als student) krijgen wel een studieadvies met, indien daartoe aanleiding 
is, daaraan gekoppeld een afwijzing. 
 
Paragraaf 2. Werkwijze en consequenties 
Artikel 2.1 Bindend karakter van de afwijzing 
De afwijzing is bindend, dat wil zeggen dat van een student die een studieadvies met een daaraan 
verbonden afwijzing ontvangt, wordt de inschrijving voor die opleiding beëindigd. De student aan wie 
een afwijzing is gegeven kan zich niet meer aan Hogeschool Rotterdam voor diezelfde 
bacheloropleiding als student of als extraneus inschrijven, noch voor de voltijdse, noch voor de 
deeltijdse, noch voor de duale variant.  
De student kan éénmalig een verzoek richten aan de instituutsdirectie om, na minimaal één jaar, 
opnieuw toegelaten te worden tot dezelfde opleiding. In dit verzoek dient aannemelijk gemaakt te 
worden dat de student de bacheloropleiding met vrucht zal kunnen volgen (artikel 7.8b. vijfde lid van 
de WHW). 
Dit verzoek kan worden ingediend na 1 juni van het studiejaar dat volgt op de datum waarop de 
afwijzing is gegeven. De instituutsdirectie beslist voor 1 september op het verzoek, zodat de student 
bij een positieve beslissing de studie in september kan hervatten. 
 
Artikel 2.2 Procedure studieadvies en afwijzing 
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1. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het studiejaar schriftelijk medegedeeld aan de 
student. Voorafgaande aan deze mededeling stelt de instituutsdirectie de student in de gelegenheid te 
worden gehoord (WHW artikel 7.8b. lid 4). 
2. Er wordt een definitief studieadvies afgegeven. Indien de student alsnog studiepunten haalt kan de 
instituutsdirectie besluiten om het definitieve studieadvies in te trekken. 
3. Het advies bevat: 
• het eigenlijke studieadvies, waaraan al dan niet een afwijzing wordt verbonden; 
• het aantal behaalde studiepunten. 
 
Artikel 2.3 Aanvullingen bij afwijzing 
In het geval van een afwijzing bevat het bericht aan de student, naast het in artikel 2.2 lid 3 
genoemde, in ieder geval: 
a. de mededeling dat de student zich niet meer aan Hogeschool Rotterdam voor diezelfde 
bacheloropleiding als student of als extraneus kan inschrijven. 
b. zo mogelijk een advies voor een andere opleiding binnen of buiten de hogeschool. 
c. de mogelijkheid om tegen de afwijzing in beroep te gaan. 
 
Artikel 2.4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Het afgeven van een studieadvies vindt plaats op instituut/opleidingsniveau. 
Het afgeven van een afwijzing valt onder verantwoordelijkheid van de instituutsdirectie; 
Bij het opstellen van het advies wordt in ieder geval betrokken het oordeel van de examencommissie 
en/of de studieloopbaancoach. 
Bij afwijzing wordt de studentendecaan daarvan tijdig op de hoogte gesteld door de instituutsdirectie. 
 
Artikel 2.5 Hardheidsclausule 
In onvoorziene gevallen en in gevallen waarin toepassing van dit reglement leidt tot duidelijke 
onrechtvaardigheden, beslist de instituutsdirectie. 
 
Artikel 2.6 Beroep 
De student die een afwijzing heeft gekregen, kan daartegen beroep aantekenen bij het College van 
beroep voor de examens. 
 
Artikel 2.7 Inwerkingtreding 
Dit reglement is gewijzigd op 17 december 2020 en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 
september 2020. 
 
Associate degree-opleiding reglement studieadvies en afwijzing 
In het licht van de coronaomstandigheden geeft Hogeschool Rotterdam geeft aan elke student aan het 
einde van diens tweede jaar van inschrijving van de opleiding een advies over de voortzetting van de 
studie binnen of buiten de opleiding. Dit geldt voor elke associate degree-opleiding, voltijds en duaal. 
Ingeval van een deeltijdse associate degree-opleiding regelt het instellingsbestuur het tijdstip waarop 
dat advies wordt uitgebracht. 
Voor een student die “de propedeutische fase1” (het eerste studiejaar) nog niet heeft voltooid en die, 
met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden (zie artikel 1.5), niet geschikt geacht wordt 
voor de opleiding, wordt aan een dergelijk advies een afwijzing verbonden indien de student niet 
voldoet aan de studievoortgangsnorm. 
 

 
1 Voor de toepassing van artikel 6.8 en het reglement studieadvies en afwijzing van deze hogeschoolgids wordt 
onder propedeutische fase de eerste periode van een associate degree-opleiding met een studielast van 60 
studiepunten begrepen. 
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Paragraaf 1. Het eerste jaar van inschrijving 
Artikel 1.1 Studieadvies 
In het licht van de coronaomstandigheden wordt aan elke student aan het einde van diens tweede jaar 
van inschrijving van een voltijdse of duale variant van een associate degree-opleiding, schriftelijk 
advies uitgebracht over de voortzetting van zijn/haar studie binnen of buiten de associate degree-
opleiding. Ingeval van een deeltijdse variant van een associate degree-opleiding regelt het 
instellingsbestuur het tijdstip waarop dat advies wordt uitgebracht. 
Het tweede jaar van inschrijving loopt van het moment van inschrijven (1 september of later) tot aan 
het einde van het studiejaar, 31 augustus daaropvolgend. 
 
Artikel 1.2 Afwijzing 
De student die de propedeutische fase (het eerste studiejaar) nog niet heeft voltooid na twee 
inschrijvingsjaren en die, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden (zie artikel 1.5), niet 
geschikt geacht wordt voor de associate degree-de opleiding, ontvangt een afwijzing indien de student 
niet voldoet aan de studievoortgangsnorm. Dit geldt zowel voor studenten die een voltijdse als een 
duale of een deeltijdse variant van een associate degree-opleiding volgen. Van een student die een 
studieadvies met een daaraan verbonden afwijzing ontvangt, wordt de inschrijving voor die opleiding 
beëindigd. 
 
Artikel 1.3 Voorwaarden 
Aan het studieadvies wordt alleen dan een afwijzing verbonden indien is voldaan aan de volgende 
voorwaarden. 
1. Iedere student wordt bij aanvang van het tweede jaar van inschrijving van een voltijdse of duale of 
deeltijdse variant van een associate degree-opleiding op de hoogte gesteld van de criteria en de 
procedure ten aanzien van het studieadvies en de mogelijkheid tot afwijzing alsmede van de 
mogelijkheid tegen de afwijzing in beroep te gaan bij het College van beroep voor de examens. Er is 
een bewakingssysteem voor de studievoortgang in de propedeutische fase (het eerste studiejaar), 
mede om het inzicht van de student in zijn studievoortgang vanaf het begin van de studie te 
garanderen. 
2. Er vindt individuele studiebegeleiding plaats, hetgeen o.a. inhoudt vroegtijdige terugkoppeling bij 
sterk achterblijvende studieprestaties. 
De studiebegeleiding kent een aantal formele momenten (uitgaande van inschrijving voor 1 oktober): 
a. na afloop van onderwijsperiode 1 wordt met de student een gesprek gevoerd over de 
studieresultaten van die periode; 
b. na afloop van onderwijsperiode 2 en indien nodig ook na afloop van onderwijsperiode 3 wordt 
opnieuw een gesprek gevoerd over de tot dan behaalde studieresultaten.  
c. Als de studieprestaties sterk achterblijven wordt door de instituutsdirectie aan de student een 
officiële waarschuwing gegeven; 
d. voorafgaande aan de officiële mededeling aan het einde van het studiejaar dat de student niet aan 
de studievoortgangsnorm heeft voldaan en dus een afwijzing krijgt, stelt de instituutsdirectie de 
student in de gelegenheid te worden gehoord. Bij deze gelegenheid kan de student naast inhoudelijke 
bezwaren ook eventuele persoonlijke omstandigheden melden die van invloed kunnen zijn geweest 
op de studievoortgang. (WHW artikel 7.8b lid 3 en 4). 
De conclusies van de gevoerde gesprekken worden schriftelijk vastgelegd en opgenomen in het 
dossier van de betreffende student. 
3. De propedeutische fase (het eerste studiejaar) wordt zodanig ingericht dat er sprake is van het 
verkrijgen van inzicht in de inhoud van de associate degree-opleiding met de mogelijkheid van 
verwijzing en/of selectie aan het einde van die fase (WHW, art. 7.8, lid 5). 
 
Artikel 1.4 Criteria 
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1. Aan het studieadvies wordt een afwijzing verbonden indien de student aan het einde van het 
tweede jaar van inschrijving van een associate degree-opleiding van de hogeschool niet tenminste 48 
studiepunten voor onderdelen van het eerstejaarsprogramma van de associate degree-opleiding heeft 
behaald. 
2. In aanvulling op de criteria voor het geven van een afwijzing als bedoeld in artikel 1.2 en in lid 1 van 
dit artikel kan in het opleidingsspecifieke gedeelte van de onderwijs- en examenregeling (hoofdstuk 10 
hogeschoolgids) worden bepaald dat bij de berekening van de studievoortgangsnorm slechts de 
studieresultaten van in hoofdstuk 10 aangewezen onderdelen van het eerstejaarscurriculum 
meetellen. Dat betekent dat alleen het behalen van de studievoortgangsnorm uitgedrukt in 
studiepunten niet volstaat. 
3. Studenten die behoren tot de reguliere tussentijdse instroom in februari, krijgen na een anderhalf 
jaar studie een afwijzing indien zij de helft van het totaal aantal studiepunten van de voor hun 
opleiding geldende studievoortgangsnorm of minder hebben behaald. 
4. Opleidingen die deelnemen aan het Experiment leeruitkomsten geven het genoemde studieadvies 
over de voortzetting van de studie uiterlijk aan het einde van het derde jaar van inschrijving voor de 
opleiding. 
5. Studiepunten behaald door vrijstellingen tellen alleen mee als de studieprestatie op grond waarvan 
de vrijstelling wordt verleend, in hetzelfde studiejaar is verricht als het studiejaar waarover het advies 
wordt uitgebracht.  
6. Studiepunten behaald in een andere associate degree-opleiding via een tweede inschrijving tellen 
alleen mee als de instituutsdirectie van de associate degree-opleiding waarvoor het advies wordt 
uitgebracht tevoren heeft vastgesteld, dat die studiepunten voor de eigen associate degree-opleiding 
van belang zijn. 
7. Als een student in de loop van het studiejaar omzwaait naar het eerste jaar van een associate 
degree-opleiding van de hogeschool, worden met deze student aanvullende afspraken gemaakt 
omtrent de verplichtingen, waaraan de student moet voldoen om geen afwijzing te krijgen. Deze 
bepaling geldt zowel voor studenten afkomstig van Hogeschool Rotterdam als voor studenten 
afkomstig van een andere instelling voor hoger onderwijs. De gemaakte afspraken worden schriftelijk 
vastgelegd en opgenomen in het dossier van de betreffende student. 
8. Als een student (niet zijnde een reguliere inschrijving per 1 februari) in de loop van het studiejaar 
zich inschrijft voor het eerste jaar van een associate degree-opleiding, en deze student is tot het 
moment van inschrijving niet ingeschreven geweest bij het hoger onderwijs, (kortom: een student die 
later start, niet een omzwaaier) worden met deze student individuele afspraken gemaakt omtrent de 
verplichtingen, waaraan de student moet voldoen om geen afwijzing te krijgen. De gemaakte 
afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
 
Artikel 1.5 Persoonlijke omstandigheden 
1. Van de in artikel 1.4 genoemde criteria kan worden afgeweken indien persoonlijke omstandigheden 
van de student hiertoe aanleiding geven. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 
a. ziekte van betrokkene, 
b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, 
c. zwangerschap van betrokkene, 
d. bijzondere familieomstandigheden, 
e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de medezeggenschapsraad, 
deelraad, studentencommissie of opleidingscommissie, 
f. andere door het instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin betrokkene activiteiten 
ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van de instelling, 
g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige 
rechtsbevoegdheid, dan wel van een vergelijkbare organisatie van enige omvang, bij wie de 
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behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die daartoe 
daadwerkelijk activiteiten ontplooit; 
h. andere dan de in de onderdelen a tot en met g genoemde omstandigheden die, indien deze niet 
zouden worden meegewogen, zouden leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 
2. De student is verantwoordelijk voor het tijdig melden bij de studentendecaan van relevante 
persoonlijke omstandigheden zodat de instituutsdirectie kan vaststellen welke gevolgen die 
omstandigheden hebben gehad op de studievoortgang. 
3. Als de instituutsdirectie van oordeel is dat er rekening gehouden moet worden met de persoonlijke 
omstandigheden, wordt aan het einde van het derde jaar van inschrijving het advies gegeven. Dit 
oordeel wordt door de instituutsdirectie aan de student kenbaar gemaakt. 
 
Artikel 1.6 Studie beëindigen 
1. Studenten die zich vóór 1 februari uitschrijven (en als gevolg daarvan formeel met ingang van 1 
februari worden uitgeschreven als student) krijgen geen afwijzing. 
2. Studenten die zich na 1 februari uitschrijven (en als gevolg daarvan formeel met ingang van 1 maart 
of later worden uitgeschreven als student) krijgen wel een studieadvies met, indien daartoe aanleiding 
is, daaraan gekoppeld een afwijzing. 
 
Paragraaf 2. Werkwijze en consequenties 
Artikel 2.1 Bindend karakter van de afwijzing 
De afwijzing is bindend, dat wil zeggen dat van een student die een studieadvies met een daaraan 
verbonden afwijzing ontvangt, wordt de inschrijving voor die opleiding beëindigd. De student aan wie 
een afwijzing is gegeven kan zich niet meer aan Hogeschool Rotterdam voor diezelfde associate 
degree-opleiding als student of als extraneus inschrijven, noch voor de voltijdse, noch voor de 
deeltijdse, noch voor de duale variant. 
De student kan éénmalig een verzoek richten aan de instituutsdirectie om, na minimaal één jaar, 
opnieuw toegelaten te worden tot dezelfde opleiding. In dit verzoek dient aannemelijk gemaakt te 
worden dat de student de associate degree-opleiding met vrucht zal kunnen volgen (artikel 7.8b. vijfde 
lid van de WHW). 
Dit verzoek kan worden ingediend na 1 juni van het studiejaar dat volgt op de datum waarop de 
afwijzing is gegeven. De instituutsdirectie beslist voor 1 september op het verzoek, zodat de student 
bij een positieve beslissing de studie in september kan hervatten. 
 
Artikel 2.2 Procedure studieadvies en afwijzing 
1. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het studiejaar schriftelijk medegedeeld aan de 
student. Voorafgaande aan deze mededeling stelt de instituutsdirectie de student in de gelegenheid te 
worden gehoord (WHW artikel 7.8b lid 4). 
2. Er wordt een definitief studieadvies afgegeven. Indien de student alsnog studiepunten haalt kan de 
instituutsdirectie besluiten om het definitieve studieadvies in te trekken. 
3. Het advies bevat: 
• het eigenlijke studieadvies, waaraan al dan niet een afwijzing wordt verbonden; 
• het aantal behaalde studiepunten. 
 
Artikel 2.3 Aanvullingen bij afwijzing 
In het geval van een afwijzing bevat het bericht aan de student, naast het in artikel 2.2 lid 3 
genoemde, in ieder geval:  
a. de mededeling dat de student zich niet meer aan Hogeschool Rotterdam voor dezelfde opleiding 
als student of als extraneus kan inschrijven.; 
b. zo mogelijk een advies voor een andere opleiding binnen of buiten de hogeschool. 
c. de mogelijkheid om tegen de afwijzing in beroep te gaan. 
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Artikel 2.4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Het afgeven van een studieadvies vindt plaats op instituut/opleidingsniveau. 
Het afgeven van een afwijzing valt onder verantwoordelijkheid van de instituutsdirectie; 
Bij het opstellen van het advies wordt in ieder geval betrokken het oordeel van de examencommissie 
en/of de studieloopbaancoach. 
Bij afwijzing wordt de studentendecaan daarvan tijdig op de hoogte gesteld door de instituutsdirectie. 
 
Artikel 2.5 Hardheidsclausule 
In onvoorziene gevallen en in gevallen waarin toepassing van dit reglement leidt tot duidelijke 
onrechtvaardigheden, beslist de instituutsdirectie. 
 
 
Artikel 2.6 Beroep 
De student die een afwijzing heeft gekregen, kan daartegen beroep aantekenen bij het College van 
beroep voor de examens. 
 
Artikel 2.7 Inwerkingtreding 
Dit reglement is gewijzigd op 17 december 2020 en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 
september 2020. 


