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Algemeen  
 
Ten behoeve van het bindend studieadvies (BSA) worden er in uSis vereisten aangemaakt. Iedere 
opleiding heeft zijn eigen BSA-vereisten per uit te brengen advies. Het selecteren van de te 
beoordelen studenten (stap 2) gebeurt door middel van het selecteren van een studentengroep en 
een vereiste. 
USis genereert op basis van de ingevoerde groep en vereisten een advies dat de examencommissie 
kan overnemen of daarvan afwijken. Na het eventueel aanpassen en vervolgens doorboeken van het 
advies worden de gegevens vastgelegd bij de student. Zowel voorlopige als definitieve adviezen 
worden geregistreerd in de historie van de student. 
Bij stap 8 controleert de examencommissie van de opleiding voor alle studenten of het voorgestelde 
advies wordt overgenomen of dat er omstandigheden zijn waardoor afgeweken wordt van het advies 
(stap 4). 
Nadat het advies definitief is en in uSis is doorgeboekt, versturen de onderwijsadministraties de 
brieven aan de studenten (stap 9-11). 
Onder bepaalde voorwaarden moeten uitgeschreven studenten ook een advies krijgen. Deze stappen 
zijn opgenomen als b in het stappenplan. Zie voor de voorwaarden Stappenplan aanmaken BSA 
adviezen voor beëindigde studenten 
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BSA 
 
Stappen 
 

1 Studievereisten BSA in orde maken in uSis Stuco+Key 

2 Verwerken alle behaalde resultaten behorende bij de BSA periode OA 

3a Vullen van de BSA-groepen Key 

3b Vullen van BSA- groepen uitgeschreven studenten Key 

4a Controle van de BSA-groepen Stuco 

4b Controle van de BSA-groepen uitgeschreven studenten Stuco 

5a Vullen van de analysedatabase Key 

5b Individueel draaien van de adv rapporten voor uitgeschreven studenten Key 

6a Vullen van de tabel met het aantal behaalde studiepunten Key 

6b Vullen van de tabel met het aantal behaalde studiepunten voor uitgeschreven 
studenten 

Key 

7 Aanmaken van de adviezen Key 

8a Aanmaken van de BSA matrix Key 

8b Aanvullen van de BSA matrix met uitgeschreven studenten Key 

9 Vaststellen van de BSA adviezen Excom 

10 Wijzigingen doorgeven aan Stuco Excom 

11 Wijzigingen doorgeven aan Onderwijsadministratie Stuco 

12a Doorboeken BSA adviezen in uSis Key 

12b Individueel vastleggen adviezen uitgeschreven studenten Key 

13 Controleren doorgeboekte adviezen Stuco 

14a Aanmaken BSA brieven OA 

14b Aanmaken BSA brieven uitgeschreven studenten OA 

15 Controle BSA brieven Stuco 

16 Afdrukken en verzenden BSA brieven OA 

 

Aandachtspunten 
 
Stap 3a 

 De key users vullen de BSA-groepen. Deze groepen hebben een uniforme benaming en 
worden bij ieder BSA ronde opnieuw gecontroleerd en indien nodig opnieuw gevuld. 
Voorbeelden van de uniforme benaming: 

- GESBSAV1 Geschiedenis BSA Voltijd eerstejaarsstudenten 
- GESBSAD1 Geschiedenis BSA Deeltijd eerstejaarsstudenten 
- TCCBSAV1 T&C van China BSA Voltijd eerstejaarsstudenten 

Stap 3 

 Maak voor het vullen van de groep gebruik van query SR040_P_020_GRP 
Stap 4 

 De studiecoördinator controleert of alle studenten die een BSA-advies moeten ontvangen in de 
correcte groep aanwezig zijn. 

 
Stap 5a 

 Deze stap wordt iedere nacht automatisch uitgevoerd. Alleen wanneer de resultaten op 
dezelfde dag worden ingevoerd als de adviezen worden bepaald dan moeten de platte tabellen 
gevuld worden. 
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Stap 5b 
 

 Maak een ADV rapport aan met een datum die ligt voor de ingangsdatum van de beëindiging, 
en noteer per student het advies. 

Stap 8b 

 Vul de BSA matrix aan met de uitgeschreven studenten en hun advies om voor de 
examencommissie tot één compleet overzicht te komen 

Stap 12b 

 Navigatie: Studievoortgang > Loopbaan en prog.informatie > Studieadvies 
Stap 13 

 Controle van adviezen kan met query LEI2124. Indien er fouten in de doorgeboekte adviezen 
worden geconstateerd geeft de key user deze aan de facultair functioneel beheerder door. De 
facultair functioneel beheerder wijzigt de foutief doorgeboekte adviezen in uSis. 

Stap 14a 

 Kies voor query S040_VO14_COMMGEN_STDNT_GROUP voor het aanmaken van de 
brieven 

Stap 14b 

 Kies voor query S040_VO14_COMMGEN_STDNT_GROUP2 voor het aanmaken van de 
brieven van uitgeschreven studenten 

 

Documenten 
 

 BSA brieven  


