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Het Leids Studiesysteem bestaat uit 8 stappen. De eerste 4 heb je ondernomen, zoals: oriënteren, 

verdiepen en aanmelding. De stappen 5 t/m 8 staan beschreven in onderstaand Studiebegeleidingsplan: 

Stap 5: Startgesprek 

In het eerste blok van je eerste jaar zal je een kort startgesprek voeren met de studieadviseur. In dit 

gesprek komen de volgende punten in ieder geval aan de orde: 

- Het BSA en studieplan 

- De procedure voor functiebeperking 

- Melding van persoonlijke omstandigheden die kunnen leiden tot studievertraging 

Door dit gesprek wordt je op de hoogte gebracht van de meest belangrijkste zaken in je eerste jaar (en 

de rest van je bachelor).  

Stap 6: Studiebegeleiding 

Je zult gedurende je studie zowel begeleiding krijgen van een studieadviseur als je mentor (zie jaar 1 in 

de e-studiegids).  

Bij de studieadviseur kun je terecht voor studiegerelateerde zaken zoals: vragen over de regels van de 

universiteit, melding van (mogelijke) studievertraging bijvoorbeeld vanwege persoonlijke 

omstandigheden, het maken van een (aangepast) studieplan, vragen over (gebrek aan) 

studievaardigheden en informatie over studeren met een functiebeperking.  

Bij de mentor kun je terecht voor zaken zoals: de ontwikkeling van en vragen over academische 

vaardigheden, vragen over de stof en de overgang van de middelbare school naar de universiteit. Je 

mentor is je eerste aanspreekpunt, maar het kan zijn dat je vervolgens naar de studieadviseur wordt 

doorverwezen (bv in het geval van studievertraging en persoonlijke omstandigheden). 

Stap 7: Bindend Studieadvies (BSA) 

Bij Bestuurskunde dien je na het eerste jaar 45 van de 60 EC behaald te hebben. Deze regeling zorgt er 

voor dat je goed op schema blijft. Uiteraard houden we rekening met studievertraging door 

persoonlijke omstandigheden (meld die dan wel z.s.m. bij de studieadviseur!). Meer informatie over 

het BSA kun je hier vinden. Gedurende het jaar krijg je diverse berichten wat betreft het BSA, zoals 

uitnodigingen voor speciale spreekuren en de officiële adviezen: 

Oktober:  

Informerende mail, met o.a. informatie over het aangepast studieplan. Je mag nl niet zo maar minder 

vakken volgen.  

Januari:  

- Uiterlijk 31 januari het eerste officieel niet-bindende studieadvies. Maw je mag nog door, maar 

als je een waarschuwing ontvangt, dan is dit erg risicovol. Bespreek met de studieadviseur wat 

wijsheid is. 

- Je ontvangt hiervoor een uitnodiging voor het BSA spreekuur (indien te weinig EC).  

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/waarom-universiteit-leiden/leids-studiesysteem
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/begeleiders-en-adviseurs/studieadviseurs/governance-and-global-affairs/bestuurskunde-bsc?cf=governance-and-global-affairs&cd=bestuurskunde-bsc#tab-2
https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/7007/bestuurskunde
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/studievoortgang/bindend-studieadvies/governance-and-global-affairs/bestuurskunde-bsc?cf=governance-and-global-affairs&cd=bestuurskunde-bsc#tab-2


 

Mei:  

Als je in januari er goed voor stond en nu achterloopt, ontvang je een tweede officieel niet-bindend 

studieadvies. Tevens ontvang je informatie over het indienen van een verzoek tot verlaagd BSA en een 

uitnodiging om op gesprek te komen. 

Augustus: 

- Uiterlijk 15 augustus krijg je het bindend studieadvies. Als je niet 45 EC hebt gehaald en geen 

toestemming voor een verlaagd BSA hebt ontvangen, dan kun je helaas de komende 4 jaar niet 

Bestuurskunde bij de Universiteit Leiden volgen. 

- Studenten die een negatief BSA-besluit gaan krijgen, worden uitgenodigd voor een gesprek in 

de eerste helft van augustus met de studieadviseur. 

Stap 8: Studieplan 

De studieadviseurs vragen je aan het einde van je eerste én tweede jaar een studieplan te maken voor 

het volgende collegejaar. Aan het einde van je eerste jaar krijg je een (digitaal) format dat je de rest van 

je bachelor bewaart en bijwerkt. In het studieplan houd je bij wat je al hebt gehaald en wat je nog van 

plan bent te halen. Naast dit overzicht, geeft het ook inzicht in je studiebelasting per blok en je extra 

curriculaire activiteiten naast je studie. 

 

 


