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Geen
BSA extracurriculaire studiepunten FNWI

Geachte decaan, beste Peter,
Wij, de facultaire studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen,
wiskunde en informatica (hierna: de raad), doen een initiatiefvoorstel om facultair
aan te raden om 12 ECTS uit het bindend studie advies (hierna: BSA) vrij in te laten
vullen door studenten. De 12 ECTS mogen dus uit een ander curriculum komen,
maar kunnen ook uit het eigen curriculum komen, zoals nu het geval is. De punten
moeten wel gehaald worden in het jaar dat het BSA toegekend wordt, en mogen
niet meegenomen worden uit eerdere jaren.
Verbredende en verdiepende oriëntatie
Studenten hebben soms in hun eerste jaar al behoefte aan verbreding of verdieping
op hun curriculum. Naast het vaste curriculum kan een student ervoor kiezen extra
vakken te volgen. Dit kan echter gepaard gaan met stress, omdat voor eerstejaars
studenten het BSA geldt. De raad denkt dat er studenten zijn die uit angst om het
BSA niet te halen er niet voor kiezen om extra vakken te volgen, ondanks dat zij dit
wellicht wel aan zouden kunnen. Deze angst ontstaat omdat studenten bang zijn
het vak uit eigen curriculum niet te halen omdat ze ook een ‘extra’ vak doen. Dit
verhindert dit studenten om een extra vak te volgen, omdat alleen het curriculum
vak meetelt voor het BSA. Deze angst, die voor stress kan zorgen, kan verminderd
worden door in te stellen dat 12 ECTS van het BSA ook door extracurriculaire
vakken ingevuld mogen worden. De raad ziet het als onwenselijk dat studenten in
hun eerste jaar door de druk van het BSA geïnhibeerd worden om extra vakken te
volgen.
Redenen voor verbredende en verdiepende oriëntatie in het eerste jaar van de
studie kunnen zijn dat studenten al willen oriënteren op een minor, een ander
discipline, een specialisatierichting en/of interdisciplinaire vakken. Het kan
studenten dus helpen met het maken van keuzes over het vervolg van hun
opleiding. Daarnaast kan het de persoonlijke, academische en interdisciplinaire
ontwikkeling van een student ten goede komen.
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Studiesucces
Het doel van het BSA is het stimuleren van studievoortgang in het eerste jaar1. De
raad is van mening dat het laten meetellen van extracurriculaire studiepunten dit
niet in de weg staat, omdat de student alsnog laat zien de juiste studiehouding te
hebben om vakken te halen, zij het deels in een andere discipline.
Gezien er (uitgaande van een BSA van 42 of 48 ECTS) nog steeds minimaal 30 ECTS
uit het curriculum gehaald worden is de raad van mening dat dit voorstel het meten
van de aansluiting van de student op de studie niet in de weg staat.
Daarnaast worden studenten in hun eerste jaar automatisch ingeschreven voor de
curriculum vakken van het eerste semester. Tevens gaat de raad er vanuit dat
indien studenten extra vakken doen er vaak nauw contact is met studieadviseurs
om het studieplan van de student te bespreken. Indien dit het geval is kunnen de
studieadviseurs bepaalde keuzes afraden, of bespreken hoe keuzes invloed kunnen
hebben op de aansluiting op het tweede studiejaar, om zo prioriteiten te stellen.
Op de Universiteit van Utrecht (hierna: UU) worden alle studiepunten die in het
eerste jaar gehaald worden meegeteld voor het BSA, dus ook extracurriculaire
punten. Volgens ons contactpersoon bij de bèta faculteitsraad van de UU worden
hier op het moment geen problemen aan ondervonden met betrekking tot
studieresultaten.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de gehele
FSR en wacht ik uw reactie af.

Met vriendelijke groeten,
Anne-Ruth Meijer

Voorzitter FSR FNWI

Deze informatie komt uit ‘Evaluatie BSA aan de UvA; de belangrijkste bevindingen’ Maart 2019 van de
werkgroep Evaluatie BSA.
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