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Studieadvies:
"Het bevoegd gezag brengt aan iedere deelnemer die is ingeschreven in een entreeopleiding
uiterlijk binnen vier kalendermaanden na aanvang van de opleiding advies uit over de
voortzetting van zijn opleiding".( WEB Artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies, lid 1)
Binnen het Regio College spreken we van een voorlopig studieadvies (VSA) na 4 maanden.
Wanneer een deelnemer echter een negatief advies krijgt wordt er gesproken van een
bindend studieadvies (BSA).

Bindend studieadvies (BSA)

:

Bij een bindend studieadvies moet de deelnemer de opleiding verlaten omdat hij niet op de

juiste plaats zit. "De ontbindíng is slechts gerechtvaardigd indien de deelnemer naar het

oordeelvan het bevoegd gezag, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden,
onvoldoende vordering heeft gemaakt in de opleiding" (WEB "Artikel 8.1.7a. Bindend

studieadvies, lid 2

)

Oorzaken hiervoor kunnen cognitief zijn, te maken hebben met gedragsproblemen en/of
specifieke persoonlijke omstandigheden die het niet mogelijk maken om de opleiding
succesvol (binnen de gestelde tijd) af te ronden.
De deelnemer krijgt een advies voor een ander traject. Dit kan bijvoorbeeld een andere
opleiding zijn, een hulpverleningstraject, of een bemiddelingstraject naar werk.

Vroegtii dig signaleren

:

Potentiële uitvallers moeten zo vroeg mogelijk in het traject gesignaleerd worden.

Tijdens de intakel wordt het risico op uitval ingeschat en wordt behoefte aan extra
begeleiding en ondersteuning vastgesteld. ledere deelnemer waarvan het AanZ!-team, op

grond van observatie, constateert dat extra begeleiding of ondersteuning noodzakelijk is,
wordt doorvenruezen naar het zorgteam (een zorgadviseur, maatschappelijk werk,
Brijderstichting) of aangemeld voor extra ondersteuning voor taal en rekenen. Op deze
manier wordt extra steun geboden en de kans op voortijdig uitval verkleind. Wanneer bij
plaatsing van de deelnemer al afspraken voor extra zorg en begeleiding gemaakt worden,
moeten die in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst opgenomen worden.

1

ln een aparte procedure voor de intake worden de stappen benoemd die genomen moeten worden om een
compleet beeld van een aanmelder en de risico's voor uitval uit de Entreeopleiding te krijgen.
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Leerlingbespreking:
Aan het eind van de eerste schoolperiode (na ongeveer 8 weken) vindt er een
leerlingbespreking plaats met de loopbaancoach, de docenten, de zorgadviseurs en de x-tra
coaches . Het doel is: bepalen welke deelnemers een schriftelijke waarschuwing
voorafgaand aan het BSA krijgen. De regisseur deelnemersbegeleiding heeft van te voren
geÏnventariseerd welke deelnemers potentiele uitvallers zijn.

Hierbijwordt gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

.
¡
o
o
¡

Studievoortgang (d.m.v. gesprek met de loopbaancoach)
Aanwezigheidsrapportages (Overzichtsrapport vanuit KRD)
Voortgang BPV-deelname (Overzicht van de BPV-coördinator)
Gedrag/studiehouding (fase in de waarschuwingsprocedure)
Extra begeleidinglzorg (aanmelding bij zorgteam)

Deze deelnemers worden besproken en er wordt bepaald wie er een eerste waarschuwing

krijgt. Ook de aandachts- verbeter- of actiepunten voor de deelnemer worden afgesproken
en vastgelegd.

Schriftelii ke waarschuwing
Na de 1" leerlingbespreking ontvangt de deelnemer een schriftelijke waarschuwing.

Dit

gebeurt tijdens een gesprek met loopbaancoach en een lid van het zorgteam of de regisseur
deelnemersbegeleiding. Bij minderjarigen zijn ook de ouder(s)2 uitgenodigd.

ln de schriftelijke waarschuwing worden aandachts-/verbeter- of actiepunten benoemd voor

de deelnemer. De loopbaancoach en het zorgteam monitoren de deelnemer vervolgens
nauwgezet. Een kopie van de schriftelijke waarschuwing wordt bewaard in het
deelnemersdossier.

Formulier Studieadvies
Voor elke deelnemer wordt 14 weken na aanvang van de opleiding een 'formulier
studieadvies' ingevuld door de loopbaancoach van de leerling. De coach consulteert zijn
collega's om de objectiviteit te waarborgen. ln bilateraal overleg (tweetallen bestaande uit de

loopbaancoach

en een docent of een andere loopbaancoach of de

deelnemersbegeleiding) wordt elke groep doorgenomen.

regisseur

De loopbaancoach stemt

de

beoordeling van deelnemers die extra ondersteuning hebben af met het zorgteam.
ln een leerlingbespreking (met het hele team) wordt per deelnemer (kort) doorgenomen of de

beoordeling klopt met het beeld van het Entree-team. Deelnemers waarvoor een negatief
2

Waar in dit document ouder(s) staat wordt ook bedoeld verzorgers
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advies wordt overwogen worden doorgegeven aan de regisseur deelnemersbegeleiding. De

loopbaancoach

vult het formulier

'Studieadvies entreeopleiding' definitief

in.

De

argumentatie, op basis waarvan het besluit tot een negatief bindend studieadvies wordt
genomen, wordt goed vastgelegd.

BSA
De beslissing om een BSA af te geven wordt dus door het Entree-team in samenspraak en
overleg met het zorgteam voorbereid. Dit voornemen tot een BSA wordt voorgelegd aan de

voorzitter van de examencommissie, die het definitieve besluit neemt en het betreffende

formulier ondertekent. Na het afgeven van het BSA volgt

er een

gesprek van de

loopbaancoach en een lid van het zorgteam met de deelnemer, bij minderjarigen ook in
bijzijn van de ouder(s). lndien haalbaar en wenselijk, worden ook andere instanties die een

rol spelen bij het traject van de deelnemer bü dit gesprek betrokken (te denken valt aan
leerplichtambtenaar, reclasseringsambtenaar, ambulant begeleider enz.). Een kopie van het
BSA formulier gaat in het deelnemersdossier (en eventueel wordt er

- met toestemming van

de deelnemer - een kopie naar bepaalde instanties gestuurd).

Voorlopig studieadvies (VSA)

:

De deelnemer is in potentie in staat om zijn Entree-diploma te behalen. Het ondenruijstraject

van de deelnemer loopt in principe goed. Aandachtspunten worden benoemd en indien
mogelijk wordt in het advies het perspectief van de deelnemer benoemd: diploma zal
waarschijnlijk behaald worden

I

daarna naar werk of vervolgopleiding. Dit wordt nog niet

definitief bepaald, want de deelnemer kan zich immers nog anders ontwikkelen.

Een VSA deelnemer blijft in príncipe onder de hoede van de loopbaancoach, hoewel het
natuurlijk kan zijn dat er bepaalde vragen spelen waar het zorgteam mee aan de slag gaat.

Bij de 2e leerlingbespreking (na 14 weken) worden bij iedere deelnemer de punten uit het
studieadviesformulier besproken (dit is al voorbereid door de loopbaancoach). Daarna kan

de loopbaancoach definitief het formulier invullen. Het VSA formulier wordt tijdens een
loopbaangesprek aan de deelnemer overhandigd en met de deelnemer besproken. Een
kopie gaat in het deelnemersdossier en er wordt een kopie (bij minderjarigheid) naar de
oude(s) gestuurd.

Registratie:
Zowel bij een BSA als VSA is het van belang dat alles goed geregistreerd staat. Voor een
BSA is dit essentieel. De school moet het advies kunnen funderen op bewijsmateriaal.
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Bewijsmateriaal kan zijn:

¡

Schoolvoortgang: papieren bewijzen zoals prestaties, certificaten, (instroom)-toets
resultaten Nederlands en rekenen,

o
r
o
o

BPV-resultaten: competentiescan, BPV-contract(en)
Houding en gedrag: afspraken uit de waarschuwingsprocedure in het dossier

lncidenten: noteren in de incidentenmonitor, brieven in dossier

Contacten met hulpverlening, ouders etc.: afschriften van notities, e-mails en/of
brieven in dossier

¡

Presentie: invoeren in KRD

Procedure beroep aantekenen:
Tegen een BSA kan beroep aangetekend worden, dit is wettelijk vastgesteld (WEB Artikel
8.1.7a. Bindend studieadvies, lid 5). Het beroep moet binnen 2 weken na afgifte van het BSA

worden ingediend bij de Commissie van beroep voor de examens. (zie verder reglement
Commissie van beroep voor de examens)
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Bijlage 1- Web tekst
ln de Web is over het BSA het volgende opgenomen

"Artikel 8.t.7a. Bindend studieadvies
1. Het bevoegd gezag brengt aan iedere deelnemer die is ingeschreven in een entreeopleiding

uiterlijk binnen vier kalendermaanden na aanvang van de opleiding advies uit over de voortzetting
van zijn opleiding.
2. Aan een advies als bedoeld in het eerste lid kan het bevoegd gezag een besluit

tot ontbinding van

de onderwijsovereenkomst, bedoeld in artikel 8.1.3, verbínden. De ontbinding is slechts
gerechtvaardigd indien de deelnemer naar het oordeel van het bevoegd gezag, met inachtneming
van zijn persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vordering heeft gemaakt in de opleiding. Het
bevoegd gezag kan van de bevoegdheid krachtens dit lid slechts gebruikmaken indien het gezorgd
heeft voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede voortgang van de opleiding zijn

gewaarborgd.
3. Van de deelnemer waarvan de onderwijsovereenkomst op grond van het tweede lid is ontbonden,

wordt de inschrijving voor de desbetreffende entreeopleiding aan de betrokken instelling beëindigd.
De deelnemer kan niet opnieuw aan die instelling voor die opleidíng worden ingeschreven.
4. Het bevoegd gezag stelt ter uitvoer¡ng van de voorgaande leden nadere regels vast. Deze regels
hebben in elk geval betrekking op de te behalen studieresultaten en de voorzieningen, bedoeld in het

tweede lid.
5. Tegen het advies, bedoeld in het eerste lid, staat binnen twee weken na het uitbrengen van het

advies, beroep open bij de Commissie van beroep voor de examens, bedoeld in artikel 7.5.L. De

artikelen 7.5.1- tot en met 7.5.4 zijn van overeenkomstige toepassing."
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Biilage 2 Beoordeling: bindend of voorlopig studieadvies

OV nummer

Naam

Startdatum o leidi
Le
d : onder deLS / L8 aar of ouder
Zijn er bij de start van de opleidin e/ het schooljaar bijzondere afspraken gemaakt? Ja / Nee
++

+

Studiehoudins
lnzet tonen
Respectvol gedrag t.o.v. docenten
Respectvolqedraq t.o.v. medecursisten
lnteresse tonen
Meedoen aan opdrachten in de klas
Bereidheid tot samenwerken
Omqaan met feedback
Vraqen om en/of accepteren van hulp
Houden aan afspraken
Spullen bii ie hebben
Presentie

Algemeen oordeel studiehouding
Studievoortqanq
Afqeronde onderuviistaken/opdrachten
Algemeen oordeel studievoortgang
Studievaardiqheid
Zelfstandiq kunnen werken na instructie
Beqrip van de leerstof
Taalbeheersing Nederlands voor het functioneren op
school
AlEemeen oordeel studievaardiEheid
BPV
BPV gevonden: ja / nee
1" stage bij
gestart dd.
2" stage bij
gestart dd.
3" stage bij
gestart dd.

BPV kunnen behouden:
Jal nee, reden
beëindigd d.d

Jal nee, reden
beëindigd d.d

Jal nee, reden
beëindisd d.d
+

++

Taalbeheersing Nederlands voor het functioneren in de BPV
Voortgang (werken aan) portfolio

competentiescan 1" beoordeling

Algemeen oordeel BPV
Studieadvies:
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Bijlage 3: Beoordeling en cesuur voor BSA
Een negatief bindend studieadvies dat leidt tot ontbinding van de onderwijsovereenkomst
vindt plaats in een situatie waarin de student geen studievordering laat zien. Het gaat hier
om een gebrek aan vorderingen over de gehele linie en niet om vorderingen op één
onderdeel of vak als bijvoorbeeld taal en rekenen. Het moet gaan om een gebrek aan
studievorderingen waardoor er geen uitzicht bestaat op diplomering na een jaar (of iets
langer als daar omstandigheden voor zijn.). Het gebrek aan studievorderingen dat wordt
bedoeld kan veroorzaakt worden door een gebrek aan capaciteiten of door een niet of
nauwelijks participeren in het onderwijs, of door "multi-problematiek". In dit laatste geval, als
de student wel in staat geacht wordt het diploma te behalen, komt de "plusvoorziening" in
beeld. Voor zover multi-problematiek reeds bijde intake bl'rjkt, kan van meet af aan over
ondersteuning vanuit de plusvoorziening gesproken worden. (Entreeopleidingen en het
bindend studieadvies, versie 2.0, MBO-raad, september 2013)

Studieresultaten behaalje niet alleen als je voldoende cognitieve capaciteiten hebt, ook
gedrag, leerhouding en motivatie spelen daarbij een rol. Wanneer sprake is van problemen
in de persoonlíjke situatie (in de thuissituatie of door een beperking) kan een deelnemer

mogelijk (tijdelijk) onvoldoende resultaten behalen binnen de gestelde 4 maanden voor het

studieadvies. Het Entree-team moet de perspectieven van een deelnemer inschatten, kan hij
na één tot anderhalf jaar zijn diploma halen?

Besluiten tot een BSA is een nauwkeurig afgewogen proces waarin diverse variabelen een
rol spelen. Het is dan ook niet eenvoudig om een harde grens te stellen voor het wel/niet
overgaan tot een bindend studíeadvies.3
Er is een diagnose-instrument ontwikkeld( zie bijlage 2), waarbij de deelnemers worden
beoordeeld op : studiehouding, studievoortgang, studievaardigheid en voortgang BPV.
Daarnaast wordt gekeken naar de presentie en de persoonlijke situatie van een deelnemer

3

Dit blijkt uit onderzoek van Lida Fokker (Nova College) en Hetty ten Hoope (Regio College) naar 'Het Bindend
studieadvies in de Entree-opleiding' (2Ot2) in het kadervan de masteropleiding Professioneel Meesterschap
(CNA). ln dat kader is vervolgens ook een diagnose-instrument voor het BSA ontwikkeld (2013).
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Cesuurt
ln onderstaand schema wordt de cesuur aangegeven. Wanneer het een bespreekgeval is
dan worden ook de persoonlijke situatie, de ontwikkeling in de 4 maanden en het perspectief

op verbetering meegenomen om tot een afgewogen advies te komen.

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

oordeel

oordeel

oordeel

oordeel

St.houding

St.voortgang

St.vaardigheid

Beoordeling

(1)

(2)

+l++

+l++

+l++

+/++

Nee

+l++

+l++

+l++

-t--

Bespreekgeval

+l++

+l++

-t--

+l++

Nee

+l++

+l++

-/-

Bespreekgeval

+l++

/-/-/-/-/-

-/-/-

+l++

Bespreekgeval

-/--

-/-

Ja

-//-

+l++

Ja

/-

Ja

+l++

+l++

Bespreekgeval

/--

+l++

-t--

Ja

-t--

+l++

+/++

+l++

Nee

-t--

+l++

+l++

-t--

Bespreekgeval

//-

+l++

-/-/-

+l++

Nee

-t--

Ja

+l++

-/-/-

+l++

+l++

Nee

+l++

-t--

Ja

+l++

/-/-/-/-

+l++

+l++

(1)

BSA ?

BPV

Het onderdeel studiehouding is onvoldoende wanneer een deelnemer op minimaal 6 van de 'l 1 criteria een /-- scoort.

(2)

Het onderdeel studievaardigheid is onvoldoende wanneer een deelnemer op minimaal 2 van de 3 criteria een

-/-- scoort.
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Bijlage 4 : STROOMSCHEMA Procedure BSA - Regio College
zoR6

Schriftelijk afspraken in dossier
:.

Evt. verwijzing naar zorg

.[¡

B

Gesprek.met deelnemer&. ouders en

evt. hulpverlening

tf

formulier stud¡eadvies
invullen
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FJ
Rr¡io Colltge

Aanzl
"l-aât zien vrie je bent, watie v¡eet, vratie vrilt,
vrat je kunt en wat je doet"

,,,,ii,,i,,

+
Studiehouding
lnzet tonen
Respectvol gedrag t.o.v. docenten
Respectvolged rag t.o.v. medecursisten
lnteresse tonen
Meedoen aan opdrachten in de klas
Bereidheid tot samenwerken
Omgaan met feedback
Vragen om en/of accepteren van hulp
Houden aan afspraken
Spullen bij je hebben
Presentie

Algemeen oordee¡ Studiehoudine
Studievoortgang
Afgero nde onde rwijsta ken/opd rachten
Algemeen oordeel Studievoortgang

Studievaardigheid
Zelfstandíg kunnen werken na instructie
Begrip van de leerstof
Taalbeheersing Nederlands voor het functioneren op school

Algemeen oordeel Studievaardicheid

Niveau Nederlands uit instroomtoets

Onder tF I Lt I 2F / 3F
onder tF / tF / 2F / 3F
Onder 7F / 7F / 2F / 3F
Onder LF I LF I 2F / 3F

Lezen

Luisteren:
Taalverzorging:
Schriiven

Niveau rekenen u¡t ¡nstroomtoets

Onder

LF

/

LF

/

2F

/

3F

Presentie:
n (bijna) altijd aanwezig
¡ vaak te laat
D meer dan 2O% ongeoorloofd afwezig
r leerplichtnorm overschreden (meer dan 16 uur per4 weken afwezig)
Aantal meldingen:

Waarschuwingsprocedure :

Aantalwaarschuwingen

¡

vaak ziek

Zit in fase

......

++

BPVgevonden: ja
Le stage bij
gestart dd.
2" stage bij
gestart dd.
3" stage bij
gestart dd.

BPV kunnen behouden:
Jaf nee, reden

beëindigd d.d
Ja/ nee, reden
beëindigd d.d
Ja/ nee, reden
beëindigd d.d

++

+
Taalbeheersing Nederlands voor het functioneren in de BPV
Voortgang (werken aan) portfolio

Competentiescan Le beoordeling
Algemeen oordeelBPV
Presentie 8PV:
r (bijna) altijd aanwezig

¡

vaak te laat

r

vaak afwezig zonder bericht aan bedrijf
n vaak afwezig zonder bericht aan school

N.v.t.

lnvloed
lnvloed
lnvloed
lnvloed

Negatief

Niet negatief/
niet positief

Positief

van thuissituatie op stud¡evoortgang
van gezondheid op studievoortgang

van bijbaantje op studievoortgang
van beperking op studievoortgang

Beperking =

¡
¡

lnterne begeleiding, door:
Externe begeleiding, door:

Toelichting:

Datum:

Handtekening voor ontvangst:

Nomens de opleiding:

Naam cursist

Naam

Handtekening cursist

:

Functie

Handtekening

lndien minderjarig:
ndtekening wettelíjk vertegenwoo

Ha

rd iger

Naam cursist:
OV nummer

Leeftijd cursist (op datum van dit advies): onder de 18 / 18 jaar of ouder
O p lei d i n g: crebo 90440 Arbei dsma rktge kwa ificee rd Assistent
Startdatum opleiding
Datum van dit studieadvies
BSA-waarschuwing gegeven: Nee / Ja, nl. schriftelijk d.d
Tijn er in de intake bijzondere afspraken gemaakt? Ja/ Nee
Zijn er bijzondere afspraken in (een bijlage bij) de onderwijsovereenkomst contractueel
vastgelegd? Ja/ Nee
I

Dit studieadvies ís:

I

n Bindend (te moet dit advies opvolgen)
tr Voorloplg

,

(Ons advies kan latertijdens de opteiding

nog veranderen)

at

ONS STUDIEADVIES IS:

I

Je gaat goed in de

opleiding, als je zo doorgaat kun je de opleiding

u

versneld afronden
Je gaat goed in deze opleiding, als je zo door gaat, kun je na het
behalen van je diploma naar een vervolgopleidingl.
Je gaat goed in deze opleiding, we adviseren je om te gaan werken als
je je diploma gehaald hebt.
Je mag doorgaan in deze opleiding, op voorwaarde dat je je houdt aan

{l

de afspraken die we met je maken.
Je moet stoppen met de opleiding

I
I

1

Wanneer je niveau voor Nederlands voldoende is

,,
:t

OV nummer:

Naam:

Startdatum opleiding:
r of ouder
Leeftijd : onder de 18 18
leidin het school
Zijn er b de start van de

bijzondere

raken

/ Nee

maakt?

Ja

+

++

Studiehoudinq
lnzet tonen
Respectvol gedrag t.o.v. docenten
Resoectvolqedraq t.o.v. medecursisten
lnteresse tonen
Meedoen aan opdrachten in de klas
Bereidheid tot samenwerken
Omgaan met feedback
Vraqen om eniof accepteren van hulp
Houden aan afspraken
Spullen bii ie hebben
Presentie

Alsemeen oordeel studiehouding
Studievoortgang
Afqeronde ondenryi istaken/opd rachten
Al gemeen oordeel studievoortgang
Studievaardiqheid
Zelfstandiq kunnen werken na instructie
Beqrip van de leerstof
Taalbeheersing Nederlands voor het functioneren op
school
Algemeen oordeel studievaardigheid
BPV

BPVgevonden:

ial

BPV kunnen behouden:
Jal nee, reden

nee

1" stage bij
gestart dd.
2" stage bij
gestart dd.
3" stage bij
qestart dd.

beëindigd d.d

Jal nee, reden
beëindigd d.d

Jal nee, reden
beëindisd d.d
+

Taalbeheersing Nederlands voor het functioneren in de BPV
Voortgang (werken aan) portfolio
competentiesca n 1" beoordeling

Algemeen oordeel BPV
Studieadvies:

++

\

Cesuur:
ln onderstaand schema wordt de cesuur aangegeven. Wanneer het een bespreekgeval is
dan worden ook de persoonlijke situatie, de ontwikkelíng in de 4 maanden en het perspectief

op verbetering meegenomen om tot een afgewogen advies te komen.

BSA ?

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

oordeel

oordeel

oordeel

oordeel

St.houding

St.voortgang

St.vaardigheid

Beoordeling

(1)

(2)

+l++

+l++

+l++

+l++

Nee

+l++

+/++

+l++

-t--

Bespreekgeval

+l++

+l++

-t--

+l++

Nee

+l++

+l++

/-

Bespreekgeval

+l++

+l++

Bespreekgeval

+l++

/-/-
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(1) Het onderdeel studiehouding is onvoldoende wanneer een deelnemer op minimaal 6 van de 't 1 criteria een /- scoort.
(2) Het onderdeel studievaardigheid is onvoldoende wanneer een deelnemer op minimaal2 van de 3 criteria een
-/-- scoort.

