
Opleidingsovereenkomst en studieadvies

Op teidingsovereenkomst

Bij de intake maak je met de opleiding afspraken over:

. je inzet en studieresultaten;
o de lessen op school en je stage;
. je aanwezigheid en gedrag;

. de inzet van de school.

Deze afspraken worden vastgetegd in de opteidingsovereenkomst. Deze

opleidingsovereenkomst wordt door jou, de school en eventueel door derden (ouders,
betrokken instanties ) ondertekend.

le Studieadvies

Ongeveer 8 weken na de start van de opteiding krijg je een eerste studieadvies. We kijken
naar je vorderingen en studieresuttaten, je aanwezigheid, je gedrag en inzet en naar de
afspraken die in de opleidingsovereenkomst zijn gemaakt. Dit advies wordt met je
besproken. Er worden nieuwe afspraken gemaakt, er wordt bepaald hoeveel tijd je hebt
om aan deze afspraken te werken en dit a[[es wordt schriftetijk vastgetegd.

(2') Bindend studieadvies

Binnen 16 weken krijg je een bindend studieadvies. Dit is van groot belang omdat dan
gekeken wordt of je verder kunt met de opteiding.

Bij een positief advies maak je, net ats bij het 1" studieadvies, weer afspraken over het
vervolg van de opteiding en legt deze vast. Ook wordt vastgesteld of je verder gaat in de
opleiding met kans op doorstroom naar niveau 2 óf uitstroom naar werk.

Ats je onvoldoende vooruitgang hebt taten zien en redetijkerwijs geen uitzicht op een
diploma hebt, dan votgt een negatief advies. Dit is een bindend studieadvies. Dat betekent
dat je moet stoppen met de opteiding.

Samen met jou en eventueel derden (ouders, betrokken instanties) wordt bekeken welke
andere mogetijkheden er voor jou zijn.

3e en 4e Studieadvies

Na ongeveer 23 weken krijg je het derde en na 31 weken het vierde studieadvies. Hiervoor
getden dezetfde regets ats voor het (2e) bindend studieadvies.

Bij het 4e advies wordt ook bepaald of je examen mag doen of (nog) niet.

#
school n
Studieadvies Entree



Opleidi nqsovereenkomst

Naam Leerting:

Leertingnummer:

Naam intaker/mentor:

Groep:

Richting

Datum:

Gegevens

Aanwezigheid

Je bent aanwezig

Je metdt je votgens de regels af bij te taat
komen of afwezigheid

Werkhouding

Je bent stipt op tijd en kunt meteen beginnen

Je houdt je aan de regels

Je hebt bij je wat je nodig hebt

Je hebt een actieve [eer-/werkhouding

Je werkt nauwkeurig en netjes

Je zet door, ook ats je iets moeitijk, veel of saai
vindt

Je kunt omgaan met nieuwe situaties

Je ruimt je werkplek op

Samenwerken

Je accepteert teiding en votgt instructies op

Je witt en kunt samenwerken

Je vraagt om uitteg of hutp als dat nodig is

Je werkt geconcentreerd en leidt anderen niet
af

Je hebt een positieve, collegiate houding

Je reageert goed op kritiek en verbetert je taak

Je metdt je ats je klaar bent met je taak en
bespreekt zo nodig hoe het is gegaan

Houding en gedrag Opmerkingen / Afspraken

schooI
Studieadvies Entree
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Werktempo en werkvolgorde

Je kunt inschatten hoe lang een taak ongeveer
duurt

Je ptant en voert een taak/taken uit in een
logische volgorde

Je hebt je werk op tijd af

Leren

Je weet waar je goed in bent en wat je nog
moet leren

Je btijft op schema of haalt werk in als je
achter loopt

! Aanpassingen op schoo[:

o ln de omgeving, n[.:
o ln de begeleiding, nt.:
o Anders, n[.:

! Aanpassingen in de BPV

o ln de begeteiding, n[.:
o Anders, n[.:

I Aanpassingen bij toetsing en examinering
o Extra tijd
o Groter [ettertype
o Anders, nt.:

School 23 biedt je de volgende begeteiding aan:
. Je zit in een groep met maximaal 14

leerlingen.
. Wij hebben aandacht voor jou als individu en

richten ons op het vergroten van jouw
mogetijkheden en het bevorderen van jouw
zetfredzaamheid.

o Met elkaar werken we aan een plezierig en

veitig leerktimaat.
o De lessen hebben een duidelijke structuur en

zijn goed op elkaar afgestemd. Dat getdt
ook voor je stage of leerwerkplek.

. We betrekken je ouders/verzorgers bij de
opleiding.

o Onze docenten zijn professioneel, kunnen
omgaan met verschitten tussen studenten, en

hebben voldoende tijd voor
studiebegeteiding.

o Je hebt een loopbaanbegeleider (mentor)
met wie je regelmatig voortgangsgesprekken
voert.
De loopbaanbegeteider is voor jou en je
ouders de contactpersoon bij wie je met
vragen over je opteiding terecht kan.

Datum evatuatie en 1e studieadvies:

Onderwi jsondersteu ning
Aanvullende afspraken
(Passend Onderwijs)

schooI
Studieadvies Entree
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Handtekeninq leertinq: Handtekeninq mentor:

Handtekeninq derdenr:
(* naam en rot)

Handtekeninq derden:
(* naam en ro[)

Ondertekening Opleidingsovereenkomst

#+
school æl

r Ai¡ tA- studenten wordt deze opteidingsovereenkomst ter ondertekening aan ouders/vezorgers voorgetegd

Studieadvies Entree



l" studieadvies - Voo ne houdinq en sedrag

schooI

Naam Leerling:

Leertingnummer:

Naam mentor:

Groep:

Richting/Profiet

Datum:

Gegevens

o v Gr

Aanwezigheid

Je bent aanwezig

Je metdt je votgens de regels af bij te taat
komen of afwezigheid

Werkhouding

Je bent stipt op tijd en kunt meteen
beginnen

Je houdt je aan de regets

Je hebt bij je wat je nodig hebt

Je hebt een actieve [eer-/werkhouding

Je werkt nauwkeurig en netjes

Je zet door, ook ats je iets moeilijk, veel of
saai vindt

Je kunt omgaan met nieuwe situaties

Je ruimt je werkplek op

Samenwerken

Je accepteert teiding en volgt instructies op

Je wilt en kunt samenwerken

Je vraagt om uitteg of hutp als dat nodig is

Je werkt geconcentreerd en leidt anderen
niet af

Je hebt een positieve, coltegiale houding

Je reageert goed op kritiek en verbetert je
taak

Je meldt je ats je ktaar bent met je taak en

Opmerkingen / afsprakenHouding en gedrag

1 O = Onvotdoende, V = Votdoende, G = Goed

Entree
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bespreekt zonodig hoe het is gegaan

Je kunt inschatten hoe tang een taak
ongeveer duurt

Je plant en voert een taak/taken uit in een
logische volgorde

Je hebt je werk op tijd af

Je weet waar je goed in bent en wat je nog
moet leren

Je btijft op schema of haalt werk in als je
achter loopt

i[¡,{¡(r]1111
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Naam Leerling:

Leerlingnummer:

Naam mentor:

Groep:

Richting/Profiet

Datum:

Gegevens

l" studieadvies - Voortqanq studieresultaten

schooI

Loopbaanbegeleiding Resultaat2 Opmerking

Werk en opteiding

Burgerschap

Sociate vaardigheden

Algemeen Vormende Vakken Resultaat Opmerking

Nederlands atgemeen

0-meting lezen

0-meting luisteren

0- meting schrijfi nzicht

Rekenen atgemeen

0-meting getaIten

0-meting verhoudingen

0-meting meten en meetkunde

0-meting verbanden

tcT

2 O = Onvotdoende, V = Votdoende, G = Goed, VD = Voldaan, NVD = Niet Votdaan

Entrep
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Verkoop en retail

Logistiek

Dienstverlening en zorg

Horeca, voeding en
voedingsindustrie

Plant en (groene) leefomgeving

lnsta[[atie- en
constructietechniek

Bouwen, wonen en onderhoud

VCA

.'i 1¡i | ' r rl :rJi ':^\
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Naam Leerling:

Leerlingnummer:

Naam mentor:

Groep:

Richting/Profiet:

Datum:

Gegevens

1" studieadvies

3 lndien daar aanteiding toe is, dan kan er nog attijd nog een tussentijdse evatuatie ingeptand worden.
a Bii een negatief bindend studieadvies wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden en stopt de opteiding

schooI

Conclusie

Je bent redetijkerwijs in staat om het Entree
diptoma te behaten.

Ja

Op dit moment nog niet
Nee

Toelichting en afspraken :

Vervolg

Datum tussentijdse evatuatie (indien nodig3): Datum bindend studieadviesa

Handtekening leerlinq: Ha mentor:

Ondertekening

Entree
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Bindend studieadvies - Voortsane houdins en eedrae (2)

Naam Leerling:

Leerlingnummer:

Naam mentor:

Groep:

Richting/ ProfieI

Datum:

Gegevens

o V Gr

Aanwezigheid

Je bent aanwezig

Je meldt je votgens de regets af bij te laat
komen of afwezigheid

Werkhouding

Je bent stipt op tijd en kunt meteen
beginnen

Je houdt je aan de regets

Je hebt bij je wat je nodig hebt

Je hebt een actieve [eer-/werkhouding

Je werkt nauwkeurig en netjes

Je zet door, ook ats je iets moeitijk, veel of
saai vindt

Je kunt omgaan met nieuwe situaties

Je ruimt je werkplek op

Samenwerken

Je accepteert leiding en votgt instructies op

Je witt en kunt samenwerken

Je vraagt om uitleg of hutp als dat nodig is

Je werkt geconcentreerd en leidt anderen
niet af

Je hebt een positieve, cottegiate houding

Je reageert goed op kritiek en verbetert je
taak

Je meldt je ats je klaar bent met je taak en

Opmerkingen / afsprakenHouding en gedrag

schooI
1 O = Onvoldoende, V = Voldoende, G = Goed

lntree
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bespreekt zonodig hoe het is gegaan

Je kunt inschatten hoe lang een taak
ongeveer duurt

Je plant en voert een taak/taken uit in een
logische votgorde

Je hebt je werk op tijd af

Je weet waar je goed in bent en wat je nog
moet teren

Je btijft op schema of haalt werk in als je
achter loopt

I ¡.1itr¡¡'1
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Naam Leerling:

Leerlingnummer:

Naam mentor:

Groep:

Richting/ Profiet:

Datum:

Gegevens

Bindend studieadvies - Voortgang studieresultaten (2)

schooI

Loopbaanbegeleiding Resultaat2 Opmerking

Werk en opteiding

Burgerschap

Sociale vaardigheden

Algemeen Vormende Vakken Resultaat Opmerking

Nedertands atgemeen

lezen

Iuisteren

schrijven

spreken

gesprekken voeren

Rekenen algemeen

getatlen

verhoudingen

meten en meetkunde

verbanden

tcr

2 O = Onvotdoende, V = Voldoende, G = Goed, VD = Votdaan, NVD = Niet Votdaan

Intree
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Verkoop en retait

Logistiek

Dienstvertening en zorg

Horeca, voeding en
voedingsindustrie

Plant en (groene) leefomgeving

lnstattatie- en
constructietechniek

Bouwen, wonen en onderhoud

VCA

,,hOFà
Entree



Naam Leerting:

Leerlingnummer

Naam mentor:

Groep:

Richting/Profiet:

Datum:

Gegevens

Bindend studieadvies (2)

Beroepsmogelijkheid

Bij een negatief bindend studieadvies kan de leerting binnen twee weken nadat het advies is
uitgebracht hiertegen in beroep gegaan bij de Commissie van beroep voor de examens.

3 Conform WEB artiket 8.1.7a tid 2 en 3.
Ats er sprake is van een negatief bindend studieadvies en dit formutier is ondertekend door student en/of ouders/verzorgers,
eindigt hiermee de onderwijsovereenkomst conform artiket 12 tid 2 sub c van de voorwaarden bij de onderwijsovereenkomst.
Als er sprake is van een negatief bindend studieadvies en dit formutier is niet ondertekend door student en/of
ouders/vezorgers, beëindigt het Summa Cotlege de ondenvijsovereenkomst conform artiket 12 tid 2 sub d van de
voorwaarden bij de ondendjsovereenkomst.

schooI

Conclusie

Je bent redetijkerwijs in staat om het Entree diploma te behaten:

!Ja
! Nee

n Ja, de opteiding wordt voortgezet
tr met advies voor doorstroom naar niveau 2 (BOL / BBL)

tr met advies voor uitstroom naar werk
tr nog geen advies voor doorstroom of uitstroom

Uitstroomprofie[:

Toetichting en afspraken

n Nee, De opleiding wordt niet voortgezet.
De onderwijsovereenkomst zal per ontbonden worden.3

De student is: 18
18+

Vervotgafspraken voor begeteiding en nazorg:

Entree

n



Manager Onderwijs Summa Collegea

Handtekening:

Datum

Naam:

Handtekening

Datum

Mentor

Naam:

Handtekening:

Datum:

Leerling

Naam:

Datum:

Handtekening

Ouders/verzorgers5

Naam:

Handtekening:

Datum:

Derden, nl.

Naam:

Handtekening:

Datum

Derden, nl.

Naam:

Ondertekening

a Atteen van toepassing bij een negatief bindend studieadvies.
5 Ai¡ t 8- studenten wordt dit bindend studie advies ter ondertekening aan ouders/verzorgers voorgetegd.

#
school '23

Entree



3e studieadvies - V houdine en sedras

Naam Leerting:

Leertingnummer:

Naam mentor:

Groep:

Richting/ Profiel:

Datum:

Gegevens

o V Gl

Aanwezigheid

Je bent aanwezig

Je metdt je votgens de regets af bij te taat
komen of afwezigheid

Werkhouding

Je bent stipt op tijd en kunt meteen
beginnen

Je houdt je aan de regels

Je hebt bij je wat je nodig hebt

Je hebt een actieve [eer-/werkhouding

Je werkt nauwkeurig en netjes

Je zet door, ook ats je iets moeitijk, veel of
saai vindt

Je kunt omgaan met nieuwe situaties

Je ruimt je werkplek op

Samenwerken

Je accepteert teiding en votgt instructies op

Je witt en kunt samenwerken

Je vraagt om uitleg of hutp ats dat nodig is

Je werkt geconcentreerd en leidt anderen
niet af

Je hebt een positieve, collegiate houding

Je reageert goed op kritiek en verbetert je
taak

Je meldt je ats je klaar bent met je taak en

Houding en gedrag Opmerkingen / afspraken

schooI
1 O = Onvotdoende, V = Voldoende, G = Goed

Intræ
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bespreekt zonodig hoe het is gegaan

Je kunt inschatten hoe lang een taak
ongeveer duurt

Je plant en voert een taak/taken uit in een
logische volgorde

Je hebt je werk op tijd af

Je weet waar je goed in bent en wat je nog
moet leren

Je btijft op schema of haatt werk in als Je
achter loopt

\II/¡.1 r1l(it,'lri Itiff,;t (,liù \"^"1.:ì r1f.MoÍk" t0) rf,ilrl

II ¡:,¡1i::¡¡¡1
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Naam Leerling:

Leerlingnummer:

Naam mentor:

Groep:

Richting/Profiet

Datum:

Gegevens

3' studieadvies - Voortqang studieresultaten

schooI
Intræ

Loopbaanbegeleiding Resultaat2 Opmerking

Werk en opteiding

Burgerschap

Sociate vaardigheden

Algemeen Vormende Vakken Resultaat Opmerking

Nederlands algemeen

lezen

Iuisteren

schrijven

spreken

gesprekken voeren

Rekenen atgemeen

getaIten

verhoudingen

meten en meetkunde

verbanden

tcr

2 O = Onvotdoende, V - Voldoende, G = Goed, VD = Votdaan, NVD = Niet Voldaan
ß



Verkoop en retail

Logistiek

Dienstvertening en zorg

Horeca, voeding en
voedingsindustrie

Ptant en (groene) leefomgeving

lnstallatie- en
constructietechniek

Bouwen, wonen en onderhoud

VCA

ii¿(:l;;rr Iliii;l¡iit (tlìfllrr,rr1kiìq:i

) ll ii,;t iltlri ] ¡u7;;1 1¡ 1 74;l f.ir:¡ 1,¡ iì i')'\7'

sch0Fã
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Naam Leerling:

Leerlingnummer

Naam mentor:

Groep:

Richting/Profie[:

Datum:

Gegevens

3" studieadvies

Beroepsmogelijkheid

Bij een negatief bindend studieadvies kan de leerling een ktacht indienen volgens de
klachtenregeling van het Summa Co[lege.

3 Ats er sprake is van een negatief bindend studieadvies en dit formutier is ondertekend door student en/of
ouders/vezorgers, eindigt hiermee de onderwijsovereenkomst conform artiket 12 lid 2 sub c van de voorwaarden bij de
onderwijsovereenkomst,
Ats er sprake is van een negatief bindend studieadvies en dit formulier is niet ondertekend door student en/of
ouders/vezorgers, beëindigt het Summa Cottege de onderwijsovereenkomst conform artiket 12 tid 2 sub d van de
voorwaarden bij de onderwijsovereenkomst.

sch00

,f_p*@þ"

t'ã'l

Conclusie

Je bent redetijkerwijs in staat om het Entree diptoma te behalen:

nJa
! Nee

n Ja, de opteiding wordt voortgezet
tr met advies voor doorstroom naar niveau 2 (BOL / BBL)

tr met advies voor uitstroom naar werk
tr nog geen advies voor doorstroom of uitstroom

Uitstroomprofiet:

Toelichting en afspraken: tesultaten houding, gedrag, studieresultaten, BPV en doorstroomluitstroom)

I Nee, De opteiding wordt niet voortgezet.
De onderwijsovereenkomst za[ per ontbonden worden.3

De student is: n r8-
n tg*

Vervotgafspraken voor begeteiding en nazorg:

Ent¡æ



De leerling kan daarvoor op de website van het Summa College gebruik maken van het
ktachtenformutier.

Handtekening:

Datum:

Mentor

Naam:

Manager Onderwijs Summa Collegea

Datum:

Handtekeni

Naam:

Handtekening:

Datum

Leerling

Naam:

Handtekening

Datum:

Ouders/verzorgers5

Naam:

Handtekening:

Datum:

Derden, nl.

Naam:

Handtekeni

Datum:

Derden, nl.

Naam:

Ondertekening

a Atteen van toepassing bij een negatief bindend studieadvies.
s Al¡ tO- studenten wordt dit bindend studie advies ter ondertekening aan ouders/verzorgers voorgelegd.

scho#Ð
En¡ræ



Naam Leerling:

Leertingnummer:

Naam mentor:

Groep:

Richting/Profie[

Datum:

Gegevens

4e studieadvies - Voortgang houding en gedrag

schooI

o v G1

Aanwezigheid

Je bent aanwezig

Je metdt je volgens de regets af bij te taat
komen of afwezigheid

Werkhouding

Je bent stipt op tijd en kunt meteen
beginnen

Je houdt je aan de regets

Je hebt bij je wat je nodig hebt

Je hebt een actieve [eer-/werkhouding

Je werkt nauwkeurig en netjes

Je zet door, ook ats je iets moeilijk, veel of
saai vindt

Je kunt omgaan met nieuwe situaties

Je ruimt je werkplek op

Samenwerken

Je accepteert leiding en votgt instructies op

Je witt en kunt samenwerken

Je vraagt om uitleg of hutp als dat nodig is

Je werkt geconcentreerd en leidt anderen
niet af

Je hebt een positieve, cottegiate houding

Je reageert goed op kritiek en verbetert je
taak

Je meldt je ats je klaar bent met je taak en

Opmerkingen / afsprakenHouding en gedrag

1 O = Onvoldoende, V = Votdoende, G = Goed

lntfÊe
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bespreekt zonodig hoe het is gegaan

Je kunt inschatten hoe lang een taak
ongeveer duurt

Je ptant en voert een taak/taken uit in een
logische volgorde

Je hebt je werk op tijd af

Je weet waar je goed in bent en wat je nog
moet leren

Je btijft op schema of haalt werk in ats je
achter loopt

vnY/r.l I J k{ ir.l i ¡ li''r,ù ( tÌiì \v¡!t r,1 i 
j i(il0.f li:1,,1 r i,j I rl

| 1r,{ ¡i: .1 111
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Naam Leerling:

Leertingnummer:

Naam mentor:

Groep:

Richting/Profiet:

Datum:

Gegevens

4e studieadvies - Voortgang studieresultaten

schooI

Loopbaanbegeleiding Resultaat2 Opmerking

Werk en opleiding

Burgerschap

Sociale vaardigheden

Algemeen Vormende Vakken Resultaat Opmerking

Nedertands algemeen

lezen

luisteren

schrijven

spreken

gesprekken voeren

Rekenen algemeen

getallen

verhoudingen

meten en meetkunde

verbanden

tcT

2 O = Onvotdoende, V = Voldoende, G = Goed, VD = Votdaan, NVD = Niet Votdaan

Entree

8



Verkoop en retail

Logistiek

Dienstvertening en zorg

Horeca, voeding en
voedingsindustrie

Plant en (groene) leefomgeving

lnstaltatÍe- en
constructietechniek

Bouwen, wonen en onderhoud

VCA

(!t] ù l nx,,r r1i<iil 'ir';I il:IìtLr tl Iiiì¿r*ih i;| ìrt.rllçr'iìlihv il(\ rlt
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Naam Leerting:

Leerlingnummer:

Naam mentor:

Groep:

Richting/ Profiet:

Datum:

Gegevens

4" studieadvies

Beroepsmogelijkheid

3 Ats er sprake is van een negatief bindend studieadvies en dit formutier is ondertekend door student en/of
ouders/verzorgers, eindigt hiermee de onderwijsovereenkomst conform artiket I 2 tid 2 sub c van de voorwaarden bij de
onderwi j sovereen kom st.
Als er sprake is van een negatief bindend studieadvies en dit formutier is niet ondertekend door student en/of
ouders/vezorgers, beëindigt het Summa Cottege de onderwijsovereenkomst conform artiket 12 tid 2 sub d van de
voorwaarden bij de onderuvijsovereenkomst.

schooI

Conclusie

BPV:

! Votdaan

n Niet votdaan

Voortgang school:

! Votdaan

! Niet voldaan

Conctusie:

n Ja, je mag examen doen in het uitstroomprofiel ......
tr met advies voor doorstroom naar niveau 2 (BOL / BBL)

tr met advies voor uitstroom naar werk

n Nee, je mag nog geen examen doen. Je krijgt een verlenging
Toetichting en afspraken:

n Nee, de opleiding wordt niet voortgezet
De onderwijsovereenkomst zaI per ontbonden worden.3

De student is: n r8-
n tg*

Vervolgafspraken voor begeteiding en nazorg:

Entree

n



Bij een negatief bindend studieadvies kan de leerling een klacht indienen volgens de
klachtenregeling van het Summa Cottege.
De leerting kan daarvoor op de website van het Summa Cottege gebruik maken van het
klachtenformutier.

Handtekening:

Datum

Mentor

Naam:

Manager Onderwijs Summa Collegea

Handtekening:

Datum

Naam:

Datum:

Handtekening

Leerling

Naam:

Datum:

Handtekeni

Ouders/verzorgers5

Naam:

Handtekening:

Datum

Derden, nl.

Naam:

Handtekening:

Datum

Derden, nl.

Naam:

Ondertekening

4 Atteen van toepassing bij een negatief bindend studieadvies.
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C: Procedure bindend studieadvies Entree opleidingen

De procedure bindend studieadvies Entree opteidingen is uitstuitend van toepassing op
studenten die zijn ingeschreven voor een Entree opteiding.
Aan elke student die is ingeschreven voor een Entree opteiding wordt in ieder geval uitertijk
binnen 4 katendermaanden na aanvang van de opteiding een bindend studieadvies uitgebracht
conform artikel 8.1.7a (WEB). Bij voortzetting van de opteiding na die 4 maanden zullen aan de
student conform de hieronder beschreven procedure ook nog bindende studieadviezen gegeven
kunnen worden.

Voordat een bestuit negatief bindend studieadvies gegeven kan worden, moet de student
minimaal 1 schriftetijk vastgelegd studieadvies én I schriftetijk vastgetegde evaluatie gekregen
hebben waarin duidetijk is dat de student naar het oordeel van het bevoegd gezag, met
inachtneming van zijn persoontijke omstandigheden, onvotdoende vordering heeft gemaakt in de
opteiding.

C I . Opleidingsovereenkomst

a. Bij aanvang van de opteiding worden door de loopbaanbegeteider en de student
afspraken gemaakt over de opteiding die de student gaat votgen. De afspraken hebben
betrekking op:
. Studieresuttaten en studievoortgang die nodig zijn voor student om uitzicht te

hebben op diplomering
. Presentie en motivatie van de student
. Standaard ondenvijsondersteuning van de school aan de student
. Datum waarop het 1e studieadvies aan student zal worden gegeven

b. lndien van toepassing worden ook afspraken gemaakt over het aanbod van extra
ondersteuning van de schoot.

c. lndien van toepassing worden ook afspraken gemaakt over het aanbod van extra
ondersteuning door andere externe partners.

d. Zo nodig worden de ouders of vertegenwoordigers van de student en
vertegenwoordiger(s) van de betrokken externe partner(s) door de school uitgenodigd om
aanwezig te zijn bij de te maken afspraken.

e. De gemaakte afspraken worden schriftetijk vastgetegd in een opleidingsovereenkomst,
wetke in ieder geval wordt ondertekend door de student en de loopbaanbegeleider van
de student.

f. De opleidingsovereenkomst kan aan de vertegenwoordiger(s) van de externe partner(s)
waarmee afspraken zijn gemaakt, voorgetegd worden ter ondertekening. ln geval de
student bij aanvang van de opteiding nog geen l8 jaar is, wordt de opteidings-
overeenkomst ook ter ondertekening aan de ouders/vertegenwoordigers van de student
voorgetegd.

g. De opteidingsovereenkomst vormt een aanvutting op de door student en bevoegd gezag

voor betreffende opteiding getekende onderwijsovereenkomst en maakt daarvan
ontosmaketijk deeI uit.

h. De school zal aan de student, de ouders/vertegenwoordigers van de student en
betrokken externe partners een kopie van een door alle partijen ondertekend exemplaar
van de opteidingsovereenkomst doen toekomen.
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C2. Studieadvies en studieadviesformulier

a. Elk studieadvies in het kader van deze procedure heeft betrekking op de studieresultaten,
studievoortgang, presentie en motivatie van de student zoats beschreven in de
opleidingsovereenkomst en/of de OER/opteidingsgids en geeft de student inzicht in
hoeverre de student -met inachtneming van zijnlhaar persoontijke omstandigheden-
redetijkerurijs in staat kan worden geacht het Entree diptoma te behaten.

b. Gedurende het schooljaar worden in principe 4 studieadviezen door de loopbaanbegeteider
aan student gegeven, zo mogetijk in de votgende perioden:

. 1u studieadvies ongeveer 8 weken na start van de opleiding

. 2e studieadvies binnen 17 weken maar in ieder gevat uitertijk binnen 4 maanden na

start van de opteiding
. 3" studieadvies ongeveer 26 weken na start van de opteiding
. 4e studieadvies ongeveer 37 weken na start van de opteiding

c. lndien daartoe votgens de loopbaanbegeteider noodzaak is, kan tussen het 1u en 2"

studieadvies een tussentijdse evaluatie van het 1" studieadvies met student worden
afgesproken, voor zover de student hiervan ten minste drie schootdagen tevoren in kennis
is gestetd.

d. Het 2e, 3'en 4" studieadvies kan vergezetd gaan van een schriftelijk bestuit negatief
bindend studieadvies, in wetk gevat de onderwijsovereenkomst met de student beëindigd
zal worden.

e. Etk studieadvies van de loopbaanbegeteider aan de student wordt voorafgegaan door een
evatuatie van de vastgetegde afspraken in de opleidingsovereenkomst en eventuete
gemaakte aanvuttende afspraken in het kader van deze procedure.

f . Bij etk studieadvies wordt met student besproken en in ieder geval schriftelijk in het
studieadviesformutier vastgetegd :. in hoeverre de studieresultaten en voortgang van de student voldoen aan de

eisen van de opteiding. in hoeverre presentie en motivatie votdoen aan hetgeen van student vertangd
wordt. in hoeverre student op dat moment redetijkerwijs in staat wordt geacht het
Entree diptoma te behaten

. of extra ondersteuning aan student wordt aangeboden en zo ja welke
ondersteuning het betreft, wie de ondersteuning zal bieden en in wetke periode
ondersteuning geboden zal worden

. of met student aanvutlende afspraken gemaakt moeten worden om tot de
noodzaketijke verbeteringen te komen en zo ja welke afspraken het betreft

. de datum waarop het studieadvies met student geëvalueerd zal worden en een

volgend studieadvies aan student zal worden gegeven
. of dit votgend studieadvies een bindend karakter kan hebben

g. Zo nodig worden de ouders of vertegenwoordigers van de student en vertegenwoordiger(s)
van de betrokken externe partner(s) door de school uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het
bespreken van het studieadvies.

h. lndien de student zich vooraf met geoortoofde reden heeft afgemetd bij de

loopbaanbegeteider voor het bespreken van het studieadvies, zal met student een nieuwe

datum worden afgesproken, voor zover dit mogetijk is uitertijk binnen 2 weken na de

oorspronketijk geptande datum. Voor het 2" studieadvies getdt voorts dat een nieuwe datum
met student overeengekomen moet kunnen worden uitertijk binnen 4 maanden na start van

de opteiding.
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i. lndien de student zonder geoortoofde reden afwezig is bij het bespreken van het
studieadvies of bespreking niet conform het hiervoor bepaalde bij h niet mogetijk is, zal de
loopbaanbegeteider het studieadviesformulier opstetten zonder met de student besproken
te hebben.

j. Het studieadviesformulier wordt ondertekend door de loopbaanbegeleider en ter
ondertekening aangeboden aan de student.

k. De school zal aan de student, de ouders/vertegenwoordigers van de student en de
vertegenwoordiger(s) van de externe partner(s) die de opteidingsovereenkomst mede
ondertekend heeft/hebben, een kopie van het ondertekende studieadviesformutier doen
toekomen.

C3. Besluit studieadvies

a. Het 2e, 3" en 4" studieadvies gaat vergezetd van een besluit (bindend) studieadvies
over a[ dan niet voortzetting van de opteiding door de student.

b. Ats in de opteidingsovereenkomst afspraken zijn vastgetegd met externe partners,
zallzulten de vertegenwoordiger(s) van die externe partner(s) gehoord worden
voorafgaand aan de totstandkoming van het besluit bindend 2e studieadvies. Zo nodig
kunnen betreffende externe partners gehoord worden voorafgaand aan de
totstandkoming van het besluit 3" en/of 4e studieadvies.

c. Het besluit studieadvies is:
. Positief over de voorzetting van de opteiding ats de student op basis van de

studieresuttaten, voortgang, presentie en motivatie redetijkerwijs in staat wordt
geacht het Entree diptoma te behaten, of;

. Negatief en bindend en teidt tot beëindiging van de opteiding ats de student op
basis van de studieresuttaten, voortgang, presentie en motivatie en met
inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden niet redetijkerwijs in staat
wordt geacht het diptoma te kunnen behalen voor de Entree opteiding waaryoor
tussen bevoegd gezag en student de ondenrvijsovereenkomst is gesloten.

l. Besluit positief studieadvies

d. Een bestuit positief studieadvies over voortzetting van de opteiding wordt door de
toopbaanbegeteider met de student en zo nodig de ouders/vertegenwoordigers van de
student en vertegenwoordiger(s) van de externe partner(s) besproken.

e. ln het bestuit positief studieadvies wordt de student zo mogetijk schriftetijk
geadviseerd over meest passende mogetijkheden tot het doorstromen naar een vervotg
opteiding dan wel het uitstromen naar werk.

f. Bij het 4" studieadvies wordt tevens door de loopbaanbegeleider vastgetegd of de
student mag deelnemen aan het examen en zo ja in welke kwalificatie. lndien de
student op dat moment nog niet mag deelnemen aan het examen, wordt dit bestuit
met redenen omkleed aan de student medegedeeld en schriftetijk vastgetegd. Zo

mogetijk worden met de student afspraken gemaakt en schriftelijk vastgetegd over
verlenging van de opteiding , de voorwaarden waaronder en het moment waarop de
student alsnog examen mag doen.
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g. Het bestuit positief studieadvies wordt ondertekend door de loopbaanbegeteider en

ter ondertekening aangeboden aan de student.
h. Het bestuit positief advies kan aan de vertegenwoordiger(s) van de externe partner(s)

die de opteidingsovereenkomst mede heeft/ hebben ondertekend ter ondertekening
worden aangeboden. ln gevat de student nog geen 18 jaar is, kan het bestuit positief

studieadvies ter ondertekening worden aangeboden aan de
ouders/vertegenwoordigers van de student.

i. De school za[ aan de student, de ouders/vertegenwoordigers van de student en de

vertegenwoordiger(s) van de externe partner(s) die de opteidingsovereenkomst mede

ondertekend heeft/hebben, een kopie van het ondertekende studieadviesformutier en

bestuit positief studieadvies doen toekomen.

ll. Besluit Negatief bindend studieadvies

j. ln het gevat van een bestuit negatief bindend advies nodigt de Manager onderwijs de

student en zo mogetijk de ouders/vertegenwoordigers in geval de student de teeftijd
van 23 jaar nog niet heeft bereikt en zo nodig de vertegenwoordiger(s) van de

betrokken externe partner(s) uit voor een mondelinge bespreking van het
studieadvies. Bij dit gesprek zal de toopbaanbegeteider aanwezigzijn.

k. lndien de student geen gevotg geeft aan de uitnodiging om het studieadvies te
bespreken, zal eenmatig een herinnering aan student worden gezonden waarbij
student in de getegenheid wordt gestetd om binnen 3 schooldagen na veaending van

de herinnering btijk te geven atsnog de uitnodiging te aanvaarden. lndien na de
gestetde termijn van 3 schootdagen de student geen gevotg geeft aan de herhaalde

uitnodiging of bespreking van het studieadvies kan conform het bij C2.h bepaatde niet
meer tijdig ptaatsvinden, dan zal het studieadviesformutier en besluit negatief
bindend studieadvies worden opgesteld zonder de student gehoord te hebben.

t. Het schriftetijke bestuit negatief bindend studieadvies:
. ls met redenen omkteed
. vermetdt het bestuit de onderwijsovereenkomst met de student te ontbinden
. vermeldt de mogetijkheid voor de student de mogetijkheid om tegen het besluit

in beroep te gaan
. wordt ondertekend door de Manager Onderwijs en de loopbaanbegeteider

m. Zo mogetijk worden met de student vervotgafspraken gemaakt over begeteiding en

nazorg, wetke afspraken schriftetijk worden vastgetegd.
n. Het besluit bindend negatief studieadvies wordt ter ondertekening aangeboden aan de

student, aan de ouders/verzorgers van de student in geval de student de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt en aan de vertegenwoordiger(s) van de externe
partner(s) die de opteidingsovereenkomst mede ondertekend hebben.

o. Met de ondertekening van het negatief bindend studieadvies door de student en de

ouders/vezorgers in geval de student de teeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,
eindigt de onderwijsovereenkomst met wedeaijds goedvinden ats bedoetd in de

atgemene voorwaarden van de onderwij sovereenkomst.
p. Als de student en de ouders/vezorgers in geval de student de teeftijd van 18 jaar nog

niet heeft bereikt, het bestuit bindend negatief studieadvies niet ondertekenen,
beëindigt het bevoegd gezag de onderwijsovereenkomst conform de atgemene

voorwaarden van de onderwijsovereenkomst.
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q. Beëindiging van de ondenvijsovereenkomst van een student op wie de leerplichtwet
1969 van toepassing is, za[ pas ptaatsvinden nadat het bevoegd gezag zich heeft
ingespannen om een andere school bereid te vinden om student toe te laten. Met een
andere schoot wordt bedoetd een school voor (speciaat) voortgezet onderwijs of een
instetting voor (educatie en) beroepsondenvijs. Ats aangetoond kan worden dat er 8
weken zonder succes is gezocht naar een andere school waarnaar de student kan

worden verwezen, zal de onderwijsovereenkomst door het bevoegd gezag worden
ontbonden en wordt de inschrijving van student voor betreffende Entree opteiding
beëindigd. Bevoegd gezagzal de leerplichtambtenaar informeren over het voornemen
de onderwijsovereenkomst te beëindigen.

r. De school zal aan de student, de ouders/vertegenwoordigers van de student en de
vertegenwoordiger(s) van de externe partner(s) die de opteidingsovereenkomst mede
ondertekend heeft/hebben, een kopie van het ondertekende studieadviesformutier en
besluit negatief bindend studieadvies doen toekomen.
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D: Geschillenregeling

Wanneer de student het niet eens is met het bindend studieadvies is het mogetijk een formete
ktacht in te dienen:

a. Studenten die een opteiding volgen op mbo-niveau 2, 3 of 4 dienen gebruik te maken
van de klachtenprocedure algemene zaken zoats gepubticeerd op
www.summacotleqe.nt.

b. ln geval van een bindend studieadvies binnen de Entree opteiding getdt het votgende:
. ln geval van een negatief bindend studieadvies binnen 4 maanden na start van de

opteiding dient de student binnen twee weken na het uitbrengen van het negatief
advies beroep aan te tekenen bij de commissie van beroep voor de examens

. ln geval van een negatief bindend studieadvies later dan 4 maanden na start van de
opteiding dient de student gebruik te maken van de klachtenprocedure atgemene
zaken (zoals gepubticeerd op www. summacollqe. n ll )

¡ ln geval van een positief bindend 4e studieadvies waarbij is vastgelegd dat de
student nog geen examen mag doen, dient de student hiertegen conform het
bepaatde in de OER/Opteidingsgids bezwaar in te dienen bij de examencommissie
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