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Eerstejaars studenten: stoppen of doorgaan (per 1 maart)?  
Vanwege de drukte bij de studentendecanen, kan het zijn dat er een wachttijd is voor een afspraak. Voor 
eerstejaars studenten die advies willen over het doorgaan met of stoppen van hun studie, is onderstaande 
informatie van belang.  
 
Overigens kun je je studie ook ná 1 maart beëindigen. Voor de maanden waarvoor je niet meer 
ingeschreven bent ontvang je het collegegeld terug. Als je in termijnen betaalt, wordt de machtiging 
stopgezet en het eventueel teveel betaalde collegegeld gerestitueerd.  

 
Wat zijn de consequenties van stoppen?  
1. Wanneer je vóór 1 maart stopt, krijg je geen bindend studieadvies (bsa) en kun je in september opnieuw 
met dezelfde studie beginnen. Wanneer je ná 1 maart stopt, krijg je wel een bsa. Als dit negatief is, kun je 
drie jaar lang niet meer voor deze opleiding of een andere opleiding met een identiek eerste jaar 
inschrijven.  
 

Voorbeeld: als je een negatief bsa krijgt voor Bedrijfseconomie, mag je ook niet meer inschrijven 
voor Fiscale economie, Economie en Bedrijfseconomie, Entrepreneurship and Business Innovation 
of voor International Business Administration.  
Overigens mag je je dan wel voor een zelfde opleiding aan een andere instelling inschrijven, maar 
het is de vraag of dat verstandig is met een negatief bsa.  

 
2. Misschien hoor je nog geluiden over de ‘1 februari regeling’. Deze DUO-regeling had betrekking op de 
studiefinanciering oude stijl, toen er nog een basisbeurs was. Wanneer je vanaf september 2015 voor het 
eerst studiefinanciering hebt ontvangen voor het hoger onderwijs (hbo of universiteit), dan krijg je alleen 
nog maar een lening en Ov-kaart en eventueel aanvullende beurs. De aanvullende beurs, die afhankelijk is 
van het inkomen van je ouders, is voor de eerste 5 maanden per definitie een gift.  
Of je vóór of na 1 februari of maart met je studie stopt, maakt daarom voor wat je studiefinanciering 
betreft niets uit.  
Als je nog een basisbeurs ontvangt omdat je al eerder begonnen bent met je studie, dan maakt het ook 
niets uit, want de 1 februari regel van DUO gold alleen voor studenten in hun eerste jaar van de 
studiefinanciering.  
 
3. Voor opleidingen met een numerus fixus (psychologie) geldt dat je deze opleiding alléén in Tilburg kunt 
voortzetten, omdat je daarvoor bent ingeloot. Je kunt niet opnieuw meeloten voor dezelfde opleiding aan 
een andere instelling. Overigens kan de numerus fixus voor bepaalde opleidingen wijzigen (afgeschaft of 
ingevoerd worden).  
Let op: Psychologie studenten die voor 1 maart zijn gestopt, zullen in mei/juni persoonlijk geïnformeerd 

worden over hoe zij zich opnieuw kunnen aanmelden voor de studie in september daaropvolgend.  

4. Ook als het geen numerus fixus opleiding betreft, kan het geen kwaad om bij de Student Desk en/of 
onderwijscoördinator te informeren of je zonder meer opnieuw kunt beginnen. Soms worden de 
toelatingseisen aangescherpt. Zo is bijvoorbeeld voor de bachelor CSAI (bij TSHD) tegenwoordig wiskunde 
verplicht. 
 
5. Studenten rechtsgeleerdheid die willen overstappen naar de hbo-rechtenopleiding bij Fontys (dat kan 

per september) kunnen daarover contact opnemen met studieadviseur.jhs@avans.nl. 

 
  

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studievoortgang/bsa/opleidingen-bsa/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/student-desk/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/advies/onderwijscoordinatoren
mailto:studieadviseur.jhs@avans.nl
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Overwegingen om wel of niet te stoppen  
1. Wanneer je per 1 maart stopt en in september opnieuw wil beginnen: waarom zou het in september 
beter gaan dan nu? Wat is er dan veranderd?  
 
2. Wil je deze opleiding toch heel graag doen, ben je (nog steeds) gemotiveerd? Zo ja, waarom is het dan 
tot nu toe niet zo goed gegaan? Zijn de omstandigheden nu veranderd?  
 
3. Heb je een alternatief (voor een andere opleiding of voor het komende half jaar)? 
  
4. Waardoor heb je op dit moment nog niet voldoende studieresultaten behaald?  
 

o Wanneer je door bijzondere omstandigheden niet genoeg ec gehaald hebt, dan zou je in 
aanmerking kunnen komen voor uitstel van het bsa. Voorwaarde daarvoor is dat je de 
omstandigheden bij een studentendecaan meldt binnen twee maanden na het ontstaan daarvan. 
Je moet de omstandigheden kunnen aantonen met een schriftelijk bewijsstuk. Omstandigheden 
kunnen zijn: (chronische) ziekte, functiebeperking, ernstige ziekte/overlijden van familieleden in de 
eerste graad, zwangerschap/bevalling. Bij de melding bij een studentendecaan worden afspraken 
gemaakt over je studievoortgang. Pas aan het einde van het collegejaar beoordeelt de 
studentendecaan of uitstel van het bsa gerechtvaardigd is. Als er sprake is van bijzondere 
omstandigheden en je hebt die nog niet gemeld, doe dat dan alsnog zo snel mogelijk! Maak een 
afspraak met één van de studentendecanen, houd rekening met enige wachttijd.  
 
o Nog niet alle tentamenresultaten zijn bekend. Als je betwijfelt of je voldoende punten hebt 
gehaald maar je weet het op 1 maart nog niet zeker, dan is een besluit te stoppen op 1 maart een 
gok. Je kunt dan beter je besluit nog een maand uitstellen. Je kunt tenslotte ook per 1 april je 
inschrijving beëindigen en je studiefinanciering opzeggen. Dat je dan definitief een negatief bsa 
krijgt, maakt niet meer uit, je stopt sowieso met deze opleiding.  
 
o Heb je géén goede reden om zo weinig te hebben gehaald, en kun je nu al de bsa-norm van 42 ec 
bijna niet meer halen?  

 
▪ Wanneer je (bijna) niets gehaald hebt, terwijl je toch heel hard gestudeerd hebt, en de 
kans om 42 ec te halen is zeer klein, dan kun je beter meteen stoppen. De conclusie moet 
dan zijn dat deze opleiding of dit niveau te hoog gegrepen is. Beëindig je inschrijving bij 
Studielink en meld je aan voor de workshop Studiekeuzecheck, om een verantwoorde keus 
te maken voor een andere opleiding.  

 

▪ Heb je te weinig gestudeerd, ben je onvoldoende gemotiveerd? Was afgelopen 
semester representatief voor de manier waarop je studeert? Geef je jezelf een kans om je 
leven te verbeteren? Als je nu zou opgeven, geef je jezelf geen eerlijke kans. Je kunt 
stoppen, daarmee spaar je 7 maanden studiefinanciering en Ov-kaart, die je voor een 
volgende studie kunt inzetten. Bedenk dat je geen recht hebt op studiefinanciering en Ov-
kaart vanaf het moment van uitschrijving. Oriënteer je goed voor je iets nieuws begint. 
Meld je aan voor de workshop Studiekeuzecheck. 

 
In plaats van nu te stoppen, kun je ook proberen er nog iets van te maken, om aan te tonen dat je het wel 
degelijk kan. Je blijft in het studieritme en kunt proberen om nog vakken te halen, waarvoor je misschien 
een vrijstelling kunt krijgen bij een andere studie. De onderwijscoördinator kan je hierover adviseren. Meld 
je aan voor een geschikte cursus op het gebied van studievaardigheden.  
 
  

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studievoortgang/studievertraging.htm
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studievoortgang/omstandigheden/functiebeperking/checklist/bewijsstukken/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/advies/studentendecaan/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/loopbaan/student-career-services/trainingen-en-workshops/studiekeuzecheck
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studiekeuzecheck
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/advies/onderwijscoordinatoren
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Tot slot: niemand kan je zeggen of je moet stoppen of doorgaan; dat besluit moet je zelf nemen. Je kunt 
bovenstaande argumenten gebruiken om tot een beslissing te komen.  
 
Heb je al een afspraak bij een studentendecaan gemaakt, en heb je daar na het lezen van deze tekst geen 
behoefte meer aan, meld deze afspraak dan af. 

 
 
Hoe beëindig ik mijn opleiding?  
 
Beëindig je inschrijving door je af te melden bij www.studielink.nl en meld je desgewenst aan voor de 
workshop Studiekeuzecheck, om een verantwoorde keus te maken voor een andere opleiding.  
 
Studiefinanciering  
Wanneer je niet aansluitend aan een andere opleiding inschrijft, zeg dan je studiefinanciering op door de 
einddatum van je opleiding door te geven (ook als je geen lening hebt) en meld je OV-kaart af per de 
datum waarop je de opleiding beëindigt.  
 
Collegegeld  
Voor de maanden waarvoor je niet meer ingeschreven bent ontvang je het collegegeld terug. Als je in 
termijnen betaalt, wordt de machtiging stopgezet en het eventueel te veel betaalde collegegeld 
gerestitueerd.  
Wanneer je aansluitend elders in het Hoger Onderwijs gaat studeren, hoef je je inschrijving niet per se te 

beëindigen. Haal bij de Student Desk een "bewijs betaald collegegeld", waarmee je je aan een andere 

instelling kunt inschrijven. Je hoeft daar dan geen collegegeld meer te betalen. Als je in termijnen betaalt, 

blijf je die aan Tilburg University betalen. 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/administratie/inschrijven/uitschrijven/
http://www.studielink.nl/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studiekeuzecheck
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering-stopzetten.jsp
https://duo.nl/particulier/studentenreisproduct-stopzetten.jsp

