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Programma

• Studieadvies
• Eisen volgens de Onderwijs en 

Examenregeling (OER)
• Eerste jaar (deels) overdoen
• Tweede jaar met herkansing
• Studieplan
• Uitzonderingen vragen



Overgang van 1 naar 2

• Geen BSA, maar wel 
doorstroomregels! 

• Kijk op AZ-lijst->Toelating tweede jaar 
Epicurus



Studieadvies

• Brief van de opleiding voor zomerherkansingsperiode
• Definitieve brief in augustus

Mogelijkheden zijn:
1. Je mag door naar 2e jaar
2. Je mag door maar hebt nog iets van 1e jaar 

open 
3. Je mag niet door, moet (deel) 1e jaar 

overdoen



Eisen volgens de Onderwijs en 
Examenregeling (OER)

• Al het verplichte onderwijs gevolgd 
(AVV in SIS!) 

én
• Minimaal 48 EC in jaar 1 Epicurus 

behaald 
én

• Leerlijn AV en PO behaald



Eerste jaar (deels) overdoen

• EC’S die je gehaald hebt blijven staan
• Blokken/ lijnen die je niet gehaald hebt 

doe je over
• Studieplan maken in september (ZSO voor 

PO)
• Aparte recidivisten groepen



Tweede jaar met herkansing

• Je volgt 2e jaars onderwijs 
• Je maakt 2e jaars tentamens
• Daarnaast maak je (TBL, deel- en) 

eindtentamen van niet gehaalde blok 
óf hertentamen

• Je maakt studieplan in september (ZSO 
voor PO)



Studieplan
• Terug kijken en reflectie (ZSO lijn 

PO)
• Actie naar aanleiding van reflectie
• Planning voor komend jaar 
• Bespreken in mentorgesprek
• Studieadviseur
• Trainingen of workshops UVA
• AZ lijst: ‘succesvol studeren’ 



Uitzonderingen vragen

• Persoonlijke omstandigheden melden bij 
studieadviseurs  

• Bij persoonlijke omstandigheden kun je 
verzoek indienen bij de 
examencommissie



Vragen

• Algemeen (mag nu)
• Persoonlijk (achteraf)
• Of kom naar inloopspreekuur van 

de studieadviseur op di en do
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