
 

 

Studentenstatuut Viaa 
Addendum 
  
 

geldend in studiejaar 2022 – 2023 
loopt af op 1 september 2026 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hogeschool Viaa 
Postbus 10030 
8000 GA Zwolle 
tel. 038 – 42 555 42 
www.viaa.nl  
info@viaa.nl 

Vaststelling, goedkeuring en instemming 
Het addendum op het studentenstatuut is vastgesteld door het college van bestuur op 5 september 
2022 met instemming van de medezeggenschapsraad. 
 
Opdrachtgever:  college van bestuur 
Portefeuillehouder: drs. D. Wakker MME 
Beheer document: afdeling Kwaliteitszorg 

http://www.viaa.nl/
mailto:info@viaa.nl


Art. 1 - Reikwijdte 

1. Dit addendum heeft betrekking op de beperkende maatregelen die zijn getroffen als gevolg 

van de coronacrisis COVID-19. De bepalingen in dit addendum vormen een wijziging of 

aanvulling op het geldende Studentenstatuut Viaa. 

2. Dit addendum heeft een looptijd van meerdere studiejaren en zal aflopen op 1 september 

2026. Deze bepalingen zijn van toepassing zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn 

en kunnen tussentijds worden beëindigd door het college van bestuur, met inachtneming 

van de advies- en instemmingsrechten van de opleidingscommissies en 

medezeggenschapsraad. 

 

Art. 2 - Bindend studieadvies (BSA) eerstejaarsstudenten 2020-2021 en 2021-2022 

1. De student die in studiejaar 2020-2021 en 2021-2022 als eerstejaarsstudent stond 

ingeschreven en niet de BSA-norm van de opleiding heeft behaald en daarom een uitgesteld 

bindend studieadvies heeft ontvangen, moet aan het einde van het tweede jaar van 

inschrijving aan de eisen van het BSA, zoals vermeld in art. 7.3 lid 3 Studentenstatuut 

Opleidingsspecifiek deel, voldoen. De gevolgen van het bindend studieadvies worden 

beschreven in art. 7.7 Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel. 

2. De student die in februari 2021 als eerstejaarsstudent is gestart met zijn opleiding en de BSA-

norm van de opleiding op 31 januari 2022 niet heeft behaald, moet uiterlijk 31 januari 2023, 

hebben voldaan aan de eisen van het BSA, conform art. 7.3 lid 3 Studentenstatuut 

Opleidingsspecifiek deel. De gevolgen van het bindend studieadvies worden beschreven in 

art. 7.7 Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel. 

3. Voor de student die in studiejaar 2020-2021 en 2021-2022 als eerstejaarsstudent deel heeft 

genomen aan een verkorte studieroute, heeft het studieadvies geen bindend karakter. Aan 

het eind van het eerste studiejaar wordt met de student een voortgangs- en adviesgesprek 

gehouden. 

4. Voor de student die zich gedurende het eerste studiejaar heeft uitgeschreven tijdens de 

periode in dit artikel beschreven en geen uitgesteld bindend studieadvies heeft ontvangen, is 

lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. 

 
Art. 3 - Cum laude regeling 

Studievertraging die een direct verband heeft met de beperkende maatregelen als gevolg van de 

coronacrisis, is een aanvullende uitzondering, op de eis van voltooiing van de studie in niet langer 

dan de nominale studieduur, zoals bepaald in art. 4.8 lid 4 sub d Studentenstatuut 

Opleidingsspecifiek deel, voor de toekenning van het predicaat ‘cum laude’.  

 

Art. 4 - Persoonlijke en bijzondere omstandigheden 

1. De coronacrisis wordt op zichzelf niet gezien als een persoonlijke omstandigheid als 

beschreven in art. 7.8b lid 3 WHW en art. 7.4 Studentenstatuut, noch als een bijzondere 

omstandigheid, als beschreven in art. 7.51 lid 2 WHW en art. 8.2 Studentenstatuut Algemeen 

Deel. Medische en persoonlijke omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis kunnen wel 

worden ingebracht. 

2. De student die vanwege studievertraging een beroep doet op het Profileringsfonds, kan ten 

gevolge van lid 1 geen aanspraak maken op een vergoeding, wanneer de vertraging 

uitsluitend is ontstaan als gevolg van de coronacrisis.  



Art. 5 – Voorlopige toelating 

1. Studenten die vanwege corona-omstandigheden nog niet aan de toelatingseisen voldoen, 

worden voorwaardelijk toegelaten tot de opleiding. Vóór 1 januari 2023 worden zij in de 

gelegenheid gesteld alsnog aan de toelatingseisen te voldoen. 

2. De voorwaardelijke toelating is een volwaardige inschrijving. Voor de student betekent dit 

dat hij/zij recht heeft op alle voorzieningen waar een reguliere student ook recht op heeft. 

3. Wanneer een student onverhoopt na voorwaardelijk te zijn toegelaten toch in studiejaar 

2022-2023 de opleiding moet verlaten, zal Hogeschool Viaa er zorg voor dragen dat de 

student de studiepunten die hij/zij gedurende de periode van de voorwaardelijke toelating 

heeft behaald, zo veel mogelijk kan benutten in de vervolgstudie. Als de student één of 

meerdere tentamen(s) met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze hiervoor een 

bewijsstuk dat de student op een later instroommoment kan overhandigen bij de 

vervolgopleiding. 

4. Het instellingsbestuur kan afzien van de beëindiging van de inschrijving vanwege het niet 

voldoen aan de termijn, indien de beëindiging zou leiden tot een onbillijkheid van 

overwegende aard. In dat geval wordt de inschrijving beëindigd indien niet alsnog vóór 

1 september 2023 aan de in artikel 7.37c lid 1 WHW bedoelde eisen wordt voldaan. 


