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1 Inleiding 
Op 1 augustus 2014 werd Focus op Vakmanschap ingevoerd en voor dat betekende dat in december 
2014 de eerste studieadviezen gegeven werden aan de studenten in de entree opleiding.  Dat was de 
eerste ervaring voor een grote groep studenten. Op basis hiervan hebben de scholen hun procedures 
nog eens onder de loep genomen.  
 
Half december 2015 hebben een xx tal scholen tijdens een bijeenkomst op de MBO Raad de 
ervaringen met elkaar gedeeld. Dit document is gebaseerd op die bijeenkomst. 
 
Het document start met de wettekst en een toelichting daarop. Die toelichting is gebaseerd op een 
tweetal servicedocumenten van de MBO Raad.1  
Daarna komen de ervaringen aan bod. Het Alfa College gaf een presentatie over hun opzet en deze is 
in dit document gevolgd.  
Tijdens het gesprek vulden de verschillende aanwezigen de ervaring van het Alfa College aan met 
hun eigen praktijk.  
In dit document wordt verwezen naar bijlagen waarin informatie over het studieadvies vanuit de 
verschillende scholen is opgenomen. Om recht te doen aan de inbreng van een ieder is er voor 
gekozen om de volledige documenten van de scholen op te nemen en niet slechts de verschillende 
onderdelen waarnaar in de tekst wordt verwezen.  
Dat maakt van dit document een wellicht lastig leesbaar document, maar doet mijns inziens wel recht 
aan de inbreng van iedere school. 
 
Dank voor een ieder die de informatie van de school zo heeft willen delen. 
 
Mieke de Haan 
MBO Raad, januari 2016 
 
  

                                                      
1 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies versie 2.0, september 2013 en Intake Entree en de relatie met 
het studie advies, versie 1.0 februari 2014 
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2 De wet  
Met ingang van schooljaar 2014-2015 kent de entree opleiding een studieadvies dat binnen maximaal 
vier maanden aan elke student moet worden gegeven.  
 

2.1 De wet 
Artikel 8.1.7a. 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, verbinden. 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 opleiding worden 
ingeschreven. 

4. Het bevoegd gezag stelt ter uitvoering van de voorgaande leden nadere regels vast. Deze regels 
hebben in elk geval betrekking op de te behalen studieresultaten en de voorziening 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 7.5.1. De 
artikelen 7.5.1 tot en met 7.5.4 zijn van overeenkomstige toepassing. 

 
Dit studieadvies kan een positief advies zijn, maar ook een advies zijn over een wenselijke 
verandering van leerweg dan wel de keuze voor een bepaald profiel. Dit advies kan de student naar 
eigen keuze opvolgen of niet. Wanneer er echter binnen deze vier maanden geen studieresultaten zijn 
die uitzicht bieden op diplomering in welk profiel dan ook, zal het advies negatief zijn: de student wordt 
geadviseerd de opleiding te beëindigen en iets anders te gaan doen. Een dergelijk negatief advies is 
bindend. De wet (artikel 8.1.7.a lid 2) zegt het zo: 
“De ontbinding (van de onderwijsovereenkomst) is slechts gerechtvaardigd indien de student naar het 
oordeel van het bevoegd gezag, met in achtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, 
onvoldoende vorderingen heeft gemaakt in de opleiding.” 
 
Een bindend studieadvies is geen studieverbod, overstappen naar een andere sector, profiel of 
leerweg is mogelijk. Ook een student van 18 jaar en ouder (18+) kan na een bindend studieadvies aan 
een andere entreeopleiding opnieuw beginnen. Het verschil met de student onder de 18 jaar (18-) is 
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dat de eerstgenoemde ook de keus heeft werk te zoeken, hij/zij is immers niet meer kwalificatie- 
plichtig.  
 
Een bindend studieadvies kan alleen gebaseerd zijn op onvoldoende vorderingen in de opleiding. Dat 
betekent dat voor de student vanaf het begin duidelijk moet zijn welke vorderingen binnen vier 
maanden gemaakt moeten zijn.  
De vraag of doorstromen naar een niveau-2-opleiding mogelijk is, hangt af van de resultaat van het 
examen Nederlands. Is de uitslag hiervan hoger of gelijk aan het cijfer 5, dan is doorstroming naar 
niveau-2 mogelijk.  

2.1.1 Studieadvies  

Om tot een studieadvies te komen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze zijn: 
• Het moet uiterlijk binnen vier maanden gegeven worden;  
• Het moet voorafgegaan worden door gesprekken met de student over de afspraken die bij de 

toelating zijn gemaakt en zijn vastgelegd  in de onderwijsovereenkomst. De uitkomst van het 
studieadvies, en dus ook van een negatief bindend studieadvies, mag nooit een verrassing zijn 
voor de student;  

• Het negatieve (en dus) bindende advies moet op papier staan, met redenen omkleed zijn, een 
verwijzing bevatten naar afspraken in de onderwijsovereenkomst en er moet een 
beroepsmogelijkheid in opgenomen zijn.  

 

2.1.2 Opstellen studieadvies 

Het studieadvies komt tot stand op basis van gesprekken met de student over de studievoortgang en 
over de afspraken die in de onderwijsovereenkomst en/of de bijlage zijn gemaakt.  
Het studieadvies geeft aan op welke kwalificatie en in welke leerweg de student naar verwachting van 
de instelling zal uitstromen.  
Het is belangrijk bij minderjarigheid (18-) van de student, ook zijn ouder en/of wettelijk 
vertegenwoordiger voor ontvangst van het advies te laten tekenen. Hoewel het wettelijk niet vereist is, 
kan het een positief effect hebben iemand van het thuisfront bij het gesprek uit te nodigen en ook voor 
ontvangst te laten tekenen als de student 18 jaar of ouder is.  
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.   
En uiteraard kan alles naar wens verlopen. Dan is het na vier maanden een opsteker dat de student 
op de goede weg zit.  
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2.1.3 Na een negatief bindend studieadvies 

Een negatief bindend studieadvies kan verstrekkende gevolgen hebben voor de studenten.  
Het kan betekenen dat geadviseerd wordt de opleiding te verlaten. Een student die nog geen  
18 jaar is moet door de instelling een alternatief geboden worden aan de eigen instelling of 
daarbuiten. Lukt  plaatsing na acht weken niet, dan mag de student toch uitgeschreven worden. De 
leerplichtambtenaar moet hierover geïnformeerd worden. Als dat tijdig gebeurt kan er in 
gezamenlijkheid naar alternatieven gezocht worden.  
Is de student 18 + dan kan hij of zij uitgeschreven worden als er geen passend alternatief in de 
instelling aanwezig is. In dat geval is ook de RMC-functie (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) van 
belang. Ook hier is tijdig overleg belangrijk om ervoor te zorgen dat er een passende oplossing 
gevonden wordt.  
Voor alle studenten geldt dat als zij zich willen inschrijven voor een entreeopleiding bij een andere 
instelling, dat deze instelling hen moet accepteren. Er wordt dan opnieuw een onderwijsovereenkomst 
gesloten met alle rechten en verplichtingen. Weigeren kan alleen als hij of zij al twee jaar 
ingeschreven is geweest in een entreeopleiding of als de opleiding van de keuze ook voor ieder ander 
niet toegankelijk meer is. 
Een student kan binnen twee weken na het uitbrengen van een negatief advies beroep aan tekenen 
bij de commissie van beroep voor de examens, bedoeld in artikel 7.5.1 van de WEB.  De artikelen 
7.5.1 tot en met 7.5.4 zijn van overeenkomstige toepassing, zo stelt de wettekst (Artikel 8.a.7a 
Bindend studieadvies, lid 5). Dan volgt een procedure die ook op zorgvuldigheid getoetst zal worden. 
Dit betekent dat er een vaste procedure moet zijn die voor alle studenten van de entreeopleiding 
binnen de onderwijsinstelling gelijk is.  
Als het negatief bindend studieadvies eenmaal is uitgebracht is de nazorg belangrijk. Is de student op 
een andere opleiding terecht gekomen bij de andere instelling? Is leerplicht en RMC-functie 
geïnformeerd en hoe verloopt de klachtenprocedure? Wat gebeurt er met de student terwijl de 
procedure loopt? Nazorg is een punt van aandacht en ook de nazorg zal voor alle entreestudenten 
binnen de instelling op gelijke wijze vorm en inhoud moeten krijgen. 
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3 Onderzoek en Ontwikkeling 

3.1 Onderzoek  
Karin Hol-Kruimink (Deltion College) heeft onderzoek gedaan naar de vraag hoe docenten een 
bindend studieadvies geven. In het verlengde daarvan ligt de vraag of docenten wel over de 
competenties beschikken om een dergelijk advies te verstrekken.  
“Bij het monitoren van de voortang en het geven van een advies moeten de volgende stappen 
genomen worden:  
• Raadplegen van het dossier van de student (het dossier bevat intakegegevens, 

gespreksverslagen, aanwezigheidsregistratie etc) 
• Analyseren van de beschikbare gegevens; voorbeeld hiervan is de absentie van de betreffende 

student 
• Raadplegen van de kwalificerende resultaten 
• Raadplegen van de ontwikkelingsgerichte toetsing. Hoever is de student op de ontwikkelingslijnen 

op het gebied van motivatie, respect laten zien, samenwerken, initiatief nemen, plannen en 
ontwikkelen en de ontwikkelingslijn die de student voor zichzelf heeft geformuleerd (Deltion) 

• Opvragen van aanvullende informatie bij collega’s of derden 
• Bepalen advies 
• Plannen advies gesprek “ 
 
Uit het onderzoek op het Deltion College wordt duidelijk dat het belangrijk is dat bij het monitoren van 
voortgang er eenduidigheid moet zijn in het gebruik van beoordelingsinstrumenten. Hol constateert: 
“Elke leraar gebruikt zijn eigen manier van observeren en heeft daar geen standaardprocedure voor.” 
Leraren geven aan te observeren op gedrag en werkhouding, maar hanteren daarvoor niet een 
eenduidige definitie. Daarnaast blijkt dat studenten vooral op algemene vaardigheden beoordeeld 
worden en minder op beroep specifieke vaardigheden. De wijze van verslaglegging is ook niet altijd 
uniform. Om te komen tot meer transparantie is het belangrijk de prestatie-indicatoren te expliciteren 
en om bij de beoordeling ook steeds uit te gaan van het “vier ogen principe”.  
Hol noemt nog een ander punt dat van invloed is bij het geven van een studieadvies door docenten. 
Groenenberg en Hermanussen geven aan dat leraren op niveau 1 en 2 zich het meest herkennen in 
de professionele oriëntaties “pedagoog” en “leermeester”. De pedagoog is een leraar die de nadruk 
legt op de relatie en de verbinding met de student. Leraren ervaren een spanning tussen hun gevoel 
voor de relationele aspecten van hun werk en de zakelijke, meer afstandelijke houding die een 
beoordeling van hen vraagt. Die spanning kan enigszins worden weggenomen door anderen te 
betrekken bij de beoordeling, het vier ogen principe.  
Het onderzoek van Hol heeft binnen het Deltion geleid tot een viertal interventies: 
• Het ontwikkelen van een format BSA 
• Het ontwikkelen van een procedure voor het geven van een BSA 
• Het laten uitbrengen van een gezamenlijk BSA 
• Het professionaliseren van leraren van de entree opleiding dmv een trainingsaanbod gericht op 

het uitbrengen van een BSA 
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3.2 Ontwikkeling 
Deze interventies hebben geleid tot een vastgestelde procedure en een format voor het BSA. De 
procedure en het format zijn opgenomen in de bijlage a. Deltion College 
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4 Uitvoeringspraktijk 
De uitvoeringspraktijk wordt beschreven aan de hand van een voorbeeld van een van de scholen, het 
Alfa college in Groningen.  
 

4.1 Toelatingsbeleid 
Annet Klappe en Eline Brink schetsen de aanpak aan de hand van de cyclus: intake, studieadviezen 
en uitstroom,  die het Alfa-college monitort. Klappe: “In Groningen zijn tussen de 3 ROC’s die entree 
aanbieden, Alfa-college, Noorderpoort en Terra afspraken gemaakt over de scores bij de intake.”. Het 
gaat om de volgende aandachtsgebieden: 
onderwijsgeschiedenis, de persoonlijke situatie, het zelfbeeld, motivatie, opleidingsbeeld, 
beroepsbeeld, de kwaliteiten en competenties en persoonlijke belemmeringen. (Zie bijlage b) 
Uit het intake gesprek kan blijken dat een potentiele student niet ingeschreven kan worden in de 
entree opleiding. Klappe: In Groningen hebben we ook het STEG (Specialisten team Groningen), 
waar jongeren besproken worden die niet op de Entree geplaatst kunnen worden of die zonder 
diploma de opleiding verlaten. Gezamenlijk met zorg-werk- en gemeentepartners wordt daar gekeken 
wat het beste traject voor deze jongeren zou kunnen zijn. (zie bijlage c) 
Het STEG is een goed instrument om er voor te zorgen dat jongeren in beeld zijn en op een juiste 
manier het meest passende traject aangeboden krijgen. Het is een initiatief dat landelijke navolging 
verdient.  
 
In de praktijk blijkt dat in de regio scholen als het gaat om de entree opleiding elkaar wel opzoeken en 
met elkaar afspraken maken, om te voorkomen dat potentiele leerlingen gaan “hoppen”. Ook zijn er in 
dit kader vaak afspraken gemaakt met toeleverende scholen zoals het praktijkonderwijs en het vso. 
 
Het ROC Ter AA  legt een duidelijke link tussen de opleidingsovereenkomst en het studieadvies. De 
verwachtingen zijn duidelijk en daar waar nodig zijn extra afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat 
ook aan de verwachtingen kan worden voldaan.  
 

4.2 Het studieadvies 
De drie samenwerkende scholen hebben wel overleg gehad over het studieadvies en opzet die zij 
door voor kiezen. Klappe: “De formulieren voor het studieadvies zijn wel met elkaar uitgewisseld en 
we hebben over en weer van elkaar geleend maar wel zelf formulieren gemaakt. Dat heeft ook te 
maken met de gekozen leerlingvolgsystemen. Er zijn wel afspraken gemaakt om na een jaar weer met 
de coaches bij elkaar te komen en wellicht tot meer eenduidige afspraken te komen over het format en 
de score, uiteraard zouden de gemeentes dit ook toejuichten”.  
In Groningen wordt gewerkt met drie studieadviezen. Een voorlopig studieadvies, een studieadvies, 
dat negatief en bindend kan zijn, en een eindstudieadvies. 
Klappe: “In schooljaar 2014-2015 bleek dat na februari de motivatie bij veel studenten die een positief 
studieadvies hadden gekregen zakte, net alsof iedereen na het studieadvies van december dacht dat 
ze er al waren. Daarom hebben we ook nog een eindstudieadvies in gesteld”. 
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Het blijkt dat meer scholen dat gedaan hebben. Zo kent het  Summa College vier studieadviezen. 
 

4.3 Beoordelingscriteria  
Wat zijn vervolgens de beoordelingscriteria op basis waarvan een studieadvies tot stand komt. 
Het Alfa-college onderscheidt criteria op school en in de bpv. 
Op school en in de bpv gaat het om de beroepshouding die wordt uitgesplitst in 
Presentie, op tijd komen, inzet tonen, afspraken nakomen en communiceren. 
In de school situatie wordt dan ook een beoordeling gegeven voor Nederlands, Rekenen, 
Burgerschap, Beroepsvaardigheden en sectorspecifieke kennis. In de beroep situatie worden de BPV 
opdrachten en Beroepsvaardigheden beoordeeld.  
 
In grote lijnen komen de beoordelingscriteria op de verschillende scholen wel overeen. Het Regio 
College maakt een verdere uitsplitsing. Zij gebruiken de begrippen studiehouding, studievoortgang en 
studievaardigheden en ook zij benaderen de BPV als apart item. 
De studiehouding wordt uitgewerkt in: inzet tonen, respectvol gedrag t.o.v. docenten, respectvol 
gedrag t.o.v. medecursisten, interesse 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 en presentie. Bij studievaardigheden gaat het om:  zelfstandig kunnen werken na 
instructie, begrip van de leerstof en taalbeheersing Nederlands voor het functioneren op school.  
(zie ook de bijlage Regio College).  
Op het Summa College worden voortgang houding en gedrag en studieresultaten als items 
gehanteerd. Houding en gedrag worden onderscheiden in aanwezigheid, werkhouding samenwerken, 
werktempo en werkvolgorde en leren. Alle thema’s worden in statements uitgewerkt, zoals 
bijvoorbeeld 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 leer-/werkhouding, je werkt nauwkeurig en netjes, je 
zet door, ook als je iets moeilijk, veel of saai vindt, je kunt omgaan met nieuwe situaties en je ruimt je 
werkplek op. Bij de voortgang studieresultaten gaat het om loopbaanbegeleiding, uitgesplitst in werk 
en opleiding, burgerschap en sociale vaardigheden. Algemeen vormende vakken, uitgesplitst naar 
vaardigheid, de praktijk vakken en de stand van zaken in de BPV. (zie ook bijlage Summa college, 
school 23).  
Een aardig voorbeeld is ook het Rijn IJssel. Ook de student zelf vult een feedback formulier in. “De 
student geeft een oordeel over zichzelf en de docent/praktijkinstructeur geeft ook een oordeel over de 
student. Bekeken wordt of dat overeenkomt , dus in hoeverre de student een reëel beeld heeft van 
zichzelf. Op deze manier kan de student leren reflecteren. In elke tabel hangt een cesuurberekening 
(x0,6 etc) waardoor de mening van de student over zichzelf gedurende de eerste 15 weken heen 
steeds een beetje zwaarder telt.” (zie bijlage Rijn IJssel) 
 
In de bijlagen zijn voorbeelden van meer scholen opgenomen. Handig om de verschillende 
formulieren met beoordelingscriteria naast elkaar te leggen. Het ROC van Amsterdam werkt met 
Persoonlijke Ontwikkelingsplannen voor de studenten en laat evenals het Rijn IJssel de studenten ook 
zichzelf beoordelen. 
(zie bijlage ROC van Amsterdam) 
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4.4 Het studieadvies binnen vier maanden 
Het studie advies dat binnen vier maanden wordt gegeven kent op het Alfa-college drie smaken.  
(zie bijlage d, voorlopige studieadvies en studieadvies) 
A. Er is diploma perspectief 
B. We twijfelen aan diplomaperspectief; er volgt een studievoortgangscontract 
C. Er is geen diploma perspectief, je moet stoppen. Dit besluit is bindend.  
 
Tegelijkertijd is er bij A en B een vervolgadvies: 
1. Richting werk 
2. Richting niveau 2 
 
Het Alfa-college gaf aan in schooljaar 2014-2015 in het totaal 5 negatieve bindende studieadviezen te 
hebben verstrekt, eigenlijk alleen aan studenten die geen studievoortgang toonden, omdat zij heel 
veel afwezig waren. Dat beeld is bij veel scholen het zelfde.  
Het Graafschap College gaf aan dat in schooljaar 2014-2015 122 van de 125 studenten die zich 
meldden zijn aangenomen, en dat 14 studenten een negatief studieadvies hebben gekregen. Over 
deze studenten is contact gelegd met leerplicht en RMC. 
 
Het Da Vinci College gebruikt de studieadviezen ook om met studenten bindende afspraken te maken. 
Deze worden dan vastgelegd in een contract. Een derde studieadvies geeft toegang tot het examen, 
stelt daartoe nog een aantal voorwaarden of stelt voor de opleiding te verlengen. Ook hier wordt een 
advies gegeven door te stromen naar werk of naar niveau 2. (zie bijlage Da Vinci College)  
 
Discussiepunt is of leerlingen waarvan we verwachten dat ze het diploma voor hun kwalificatie kunnen 
behalen wel een advies richting werk moeten krijgen, nu rekenen tot 2020 voor de entree opleiding 
niet meetelt in de slaag/zakregeling en de cesuur voor het vak Nederlands wordt aangepast (voor het 
school- en voor het centrale examen wordt een punt extra gegeven) en studenten met een afgeronde 
5 kunnen slagen. Met een startkwalificatie maken ze meer kans op de arbeidsmarkt. In niveau 2 zijn 
er dan nog twee studie jaren om het taalniveau te verbeteren.  
 

4.5 Wie geven de beoordeling 
Het onderzoek van Hol geeft aan dat docenten, met een groot hart voor de entree leerling, niet altijd 
degenen zijn die hun studenten objectief kunnen beoordelen.  
Dit wordt door veel scholen herkent. Overal is men op zoek om tot de juiste objectiviteit te komen. In 
het Regio College gebruikt men een score formulier om tot een objectief beeld te komen. Maar de 
ervaring leert dat er ook dan twijfels zijn. Op veel scholen is het studieadvies dan ook een team 
aangelegenheid. Het advies wordt in veel gevallen door de coach of SLB’er opgesteld in vervolgens in 
het team besproken. In het Kellebeek College wordt het gesprek met de student als er sprake is van 
een “oranje” of “rood” advies met de student (en zijn of haar ouders) gevoerd door de 
verantwoordelijke sterrolhouder Studentenzaken van het team (zie bijlage Kellebeek College). 
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4.6 Waardering voor het studieadvies 
Op de meeste scholen zorgt het studieadvies wel voor meer administratieve last voor de docent, maar 
wordt het resultaat door de studenten en door de docenten wel als positief ervaren. 
De opleiding duurt maar een jaar, de studenten hebben over het algemeen veel aandacht nodig en op 
deze manier ervaren de meeste scholen wel dat de begeleidingsstructuur beter geborgd is dan 
voorheen.  
 

4.7 De monitor van het Alfa-college 
Annet Klappe en Eline Brink gaven aan dat het Alfa-college de cyclus van intake, studieadviezen en 
uitstroom, de bestemming van de student na het volgen van de entree opleiding monitoren . 
Doel van deze monitor is om de deelnemers die naar niveau 2 zijn doorgestroomd te volgen en de 
resultaten weer terug te leiden naar het Studieadvies en de behaalde cijfers voor Nederlands en 
rekenen op de entree om zodoende het doorstroom advies te kunnen verfijnen. Een voorbeeld van 
een groep die in schooljaar 2014-2015 gevolgd is is opgenomen in bijlage e. 
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5 Dank en bijlagen 

5.1 Met dank aan: 
Alfa College   Annette Klappe 
Alfa College   Eline Brink 
Aventus    Jan Buijsend 
Aventus    Sandra Beuwer 
Da Vinci College  Astrid Schuurman 
Friesland College  Peter van den Heijden 
Gilde Opleidingen  Nettie Huisman 
Graafschap College  Esther van Driel 
Graafschap College  Hans Assink 
Regio College   Hetty ten Hoope 
ROC ter AA   Mark van Knegsel 
ROC van Twente  Bert Roerink 
ROC West Brabant  Jasmijn Plug 
ROC West Brabant  Ronald Broos 
Summa College   Jetje Jung 
Zadkine    Marelle Pronk 
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5.2 Bijlagen 
a. Deltion College 
b. Alfa-college Intake Entree 
c. STEG, interview Annet Klappe in Nieuwsbrief Passend Onderwijs 
d. Alfa-college Voorlopig Studieadvies en Studieadvies Entree opleiding 
e. Alfa-college monitor cyclus: intake-studieadviezen-resultaat 
 
 
Op de laatste pagina van dit document vindt u links naar de verschillende BSA’s van  

• Summa College 
• Regio College 
• ROC van Amsterdam 
• Da Vinci College 
• Kellebeek College 
• Rijn IJssel  
• ROC Ter AA  
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Bijlage a, Deltion College 
 
1. Wat is het doel van het proces bindend studieadvies entreeopleiding. 

Het doel van het proces bindend studieadvies entreeopleiding is om studenten die een 

entreeopleiding volgen en die onvoldoende vorderingen laten zien, te informeren over het 
vervolg van de studieloopbaan en dit vast te leggen in een studieadvies. De entreeopleidingen 

kennen een studieadvies dat na maximaal vier maanden aan elke student moet worden gegeven. 
Als de afspraken, zoals genoemd in artikel 8.1.7a, lid 3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 

(WEB) niet nagekomen worden kan de instelling overgaan tot een bindend studieadvies. Een 
bindend studieadvies kan leiden tot ontbinding van de onderwijsovereenkomst.  

 
2. Welke eisen worden aan het proces bindend studieadvies entreeopleiding gesteld. 

Aan welke eisen moet het proces voldoen Hoe wordt dit 
gecontroleerd 

Voordat een bindend studieadvies wordt afgegeven moeten minimaal de 
volgende acties hebben plaatsgevonden: 
a. Er moet een getekende onderwijsovereenkomst met de student zijn 

afgesloten; 
b. Er moet worden aangetoond dat de begeleiding conform de 

standaarden SLB is uitgevoerd; 
c. Er moet voldaan zijn aan het tijdspad (bindend) studieadvies 

Entreeopleidingen; 
d. Gesprekken met studenten, ouders en begeleiders worden vastgelegd 

op het daarvoor bestemde gespreksformulier entreeopleidingen. 

 
 
KRD 
 
Studenten begeleidings-
systeem 
Bindend studieadvies 
 
Gespreksformulieren 

 
3. Welke producten moet het proces opleveren 

Bindend studieadvies 
  

4. Verwijzing naar verwante processen en formulieren, beleid en applicaties 
• Onderwijsovereenkomst (N14026CvB ingaand op 01-08-2014) 
• Wet Educatie en Beroepsopleidingen (WEB) 
• Servicedocument MBOraad Entreeopleidingen en het bindend studieadvies versie 2.0, 

september 2013 
• Servicedocument MBOraad Intake Entree en de relatie met het studieadvies, versie 1.0, 

februari 2014 
• Standaarden Studieloopbaanbegeleiding (SLB) 
• F128.1 Gespreksformulier entreeopleiding 
• F128.2 Studievoortgang student entreeopleiding 
• F128.3 Bindend studieadvies entreeopleiding 
• OK 208 Regeling Beroep Examens 

 



 

5.  Processchema 

OK208 Regeling 
beroep Examens

Gesprekformulier 
entreeopleiding

Studievoortgang

Studievoortgang

OK128 Bindend 
studieadvies 

entreeopleidingen

4. Voortgang

Nee

ja

6. Vervolg opleiding

 Einde

2. Bespreken

1. Inventariseren 
mogelijke uitvallers, 

voeren gesprek

5. Afspraken 
nagekomen?

7. Bindend studieadvies

Toekomst Traject

3. Gesprek voeren 

Bindend 
studieadvies 

entreeopleiding

8. Voorstel voorleggen

10. Verwijzen naar SSC

9. Akkoord?

Nee

ja

Studievoortgang

Gespreksformulier 
entreeopleiding

Studievoortgang

Verslag

 
 

Formulier /
Document Activiteit

Aansluitend
proces

beschrijving
BeslissingProcesnaam Einde

Vervolg
volgende
pagina

Data



 

6.  Activiteitentabel 
Verantwoordelijkheden: Referenties (verwijzing 

naar): 
B= beslissen W = werkinstructie 
U= uitvoeren P = Procesbeschrijving 
O= ontvangen F = formulier 
/ = en / of  

 

Activiteit Verantwoordelijkheden  Termijn Referenties 
1. De opleidingsmanager (OLM’er) inventariseert 

mogelijke uitvallers.  Er vindt gesprekken met 
potentiele uitvallers plaats, gesprek wordt 
vastgelegd op het daarvoor bestemde formulier.  

U: OLM’er 
U: Studieloopbaan- 
     Begeleider (SLB’er) 

Na 8 
weken 

W1 
Gesprekform. 
Entreeopl. 
 

2. Mogelijke uitvallers worden besproken in een 
casusbespreking in het kernteam samen met het 
SSC, hiervan wordt een verslag gemaakt.  

U: Kernteam 
U: SSC 
 

 Verslag 

3. De SLB’er voert een gesprek met betreffende 
student, waarbij gedragsverwachtingen worden 
uitgesproken en vastgelegd (zie ook artikel 12.6 
OOK). Hierbij kan het SSC en eventuele andere 
ketenpartners aanwezig zijn. Als de student een 
schriftelijke waarschuwing krijgt worden 
Leerplichtambtenaar (LP) en het RMC worden 
hierover geïnformeerd.  

U: SLB’er / SSC  
/U: Ketenpartners 
O: Student 
O: LP / RMC 

Na 10 
weken 

W2 
Studievoortgang 
Regeling OOK 

4. Er vindt een gesprek met de student plaats m.b.t. 
de voortgang. Bij geen verandering in 
verwachtingen krijgt de student opnieuw een 
waarschuwing. Bij positieve verandering krijgt de 
student een positief studieadvies. 

U: SLB’er  
O: Student 

Na 14 
weken 

Studievoortgang 
Gesprekform. 
Entreeopl. 
 

5. Afspraken in stap 4 nagekomen? 
Ja, stap 6; 
Nee, stap 7. 

B: SLB’er / LGT / OLM’er Na 17 
weken 

 

6. Student vervolgt de opleiding.  U: Student  Studievoortgang 
7. Er vindt een eindgesprek met de student plaats 

die geen positieve verandering heeft laten zien. 
Bindend studieadvies wordt op papier gezet, de 
student ontvangt origineel, een kopie gaat in het 
dossier van de student. Een bindend 
studieadvies, afgegeven door de sectordirectie, 
kan leiden tot ontbinding van de OOK. 

U: SLB’er / LGT /  
     Sectordirectie 
O: Student 

 Bindend 
studieadvies 
entreeopleiding 
Studievoortgang 
 

8. Het voorstel tot bindend studieadvies wordt door 
de sectordirectie voorgelegd aan de 
toetsingscommissie. 

U: Sectordirectie 
O: Toetsingscommissie 
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9. Toetsingscommissie akkoord met bindend 
studieadvies? 
Ja, stap 10. 
Nee, stap 4. 

B: Toetsingscommissie   

10. De SLB’er verwijst de student naar het SSC voor 
verdere begeleiding naar een ander traject. De 
student kan tegen het besluit beroep aantekenen 
bij de Commissie van beroep voor de Examens.  

U: SLB’er / SSC 
O: SSC / Student 

 W3 
Toekomst Traject 
OK208 Regeling 
beroep Examens 

Einde    
 
7. . Werkinstructies 

W1 • Alle mogelijke uitvallers worden door de opleidingsmanager geïnventariseerd en 
ingebracht in een casusbespreking met het kernteam en het SSC. Daarna volgen 
mogelijke interventies en een gesprek met de student, waarbij hij al een waarschuwing 
krijgt plus gedragsverwachtingen.  

W2 • Indien de student minderjarig is wordt het studieadvies door ouders/verzorger/voogd 
‘voor gezien’ ondertekend.  

• De instelling betrekt ook zoveel mogelijk relevante ketenpartners bij het maken van 
gezamenlijke afspraken. Met ketenpartners worden bedoeld, jeugdhulpverlening, 
voorafgaand onderwijs, sociale dienst etc.   

• Wanneer de student de voorwaarden van het studentenstatuut of de 
onderwijsovereenkomst van het Deltion College overtreedt kan hij/zij een schriftelijke 
waarschuwing ontvangen (zie artikel 12.6 regeling onderwijsovereenkomst). De 
leerplichtambtenaar en het RMC worden hierover geïnformeerd en voeren ook een 
gesprek met de student.  

W3 • Wanneer het komt tot een bindend studieadvies (formulier), afgegeven door de 
sectordirectie, verwijst de SLB’er de student naar het StudentenSuccesCentrum (SSC) 
voor verdere ondersteuning (Toekomst Traject).    

• Wanneer de student het niet eens is met het bindend studieadvies, dan kan hij beroep 
aantekenen bij de Commissie van beroep voor de Examens, Postbus 565, 8000AN te 
Zwolle of klachtencommissie@deltion.nl. 

 
 

8. Eigenaar / Deskundige 
Het Bureau O&K is als proceseigenaar verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van dit 
proces. De sectordirectie en de opleidingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de implementatie 

van het proces in de eigen sector. Het bureau O&K, de adviseurs kwaliteitszorg en de 
medewerkers van het SSC monitoren het proces, signaleren eventuele knelpunten en kunnen als 

deskundige op het onderwerp van dit proces geraadpleegd worden. 

 
 
 
 

mailto:klachtencommissie@deltion.nl
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Naam: 

OV Nummer: 

Leeftijd:                                                            Jonger dan 18 / 18 jaar of ouder2 

Opleiding: 

Startdatum van de opleiding: 

Datum bindend studieadvies: 

 

Datum voortgangsgesprekken met de SLB-er: 

Waarschuwing voor bindend studieadvies gekregen?  Nee, Ja d.d. …………. 

In ZAT team besproken? Nee, Ja d.d. …………. 

 

Het bindend studieadvies is: 

� Je moet deze opleiding verlaten. Je wordt gemeld bij het SSC. 

� Je moet een ander profiel kiezen. 

Toelichting: 

 

 

We adviseren je: 

� Werk te zoeken. 

� Een andere opleiding te zoeken. 

� Contact op te nemen met het SSC. 

� Anders:  

 

 
Op de volgende bladzijde kun je lezen waarom we dit vinden. 
Als je een bindend studieadvies hebt gekregen en je de opleiding moet verlaten, kun je in beroep 
gaan tegen deze beslissing. Je moet dan binnen 10 werkdagen een brief sturen aan de Commissie van 
Beroep voor de Examens. 

                                                      
2 Doorhalen wat niet van toepassing is 



CME/245445/2015 20/30 

 
Het bindend studieadvies is gebaseerd op het volgende: 

School/studievoortgang  - - - + + + 
 Ontwikkelingslijnen      
 Burgerschap      
 Nederlands      
 Rekenen      
 Voert taken uit die bij het profiel horen      
 Geschikt voor profiel  Nee Ja 
 Absentie  > 

20% 
10-
20% 

5-
10% 

0-
5% 

 
BPV  - - - + + + 

 Komt afspraken na in de BPV      
 Voert taken uit in de BPV      
 BPV behouden   Nee Ja 
 Absentie BPV, zie urenverantwoording BPV  > 

20% 
10-
20% 

5-
10% 

0-
5% 

 
Individuele factoren  - - - + + 

+ 
 Student heeft meer begeleiding nodig dan geboden 

kan worden volgens de SLB standaarden en extra 
begeleiding.  

 
    

 Student creëert een onveilige situatie voor zichzelf 
of anderen binnen school  

     

 Afspraken die gemaakt zijn worden niet 
nagekomen 

     

 
Handtekening student: 
 
 
 
 
 
Indien minderjarig: 
Handtekening wettelijke 
vertegenwoordiger (voor gezien) 
 
 

Namens de opleiding: 
 
Naam: 
 
Functie: 
 
Handtekening: 

 
  



CME/245445/2015 21/30 

 
Bijlage b, Alfa College 
 
Versie april 2015 Intake Entree         
Naam deelnemer:                                                opleiding: 
Onderwijsgeschiedenis. (input te verkrijgen dmv : intakeformulier en Doorstroomdossier) 
Heeft recent 2 
jaar 
geschiedenis  op 
entree/niv1.  
Heeft toelating 
tot niv.  2,3,4. 

Heeft 
geschiedenis van 
1x 1oktober 
telling in entree 
AKA/niv 1 

Komt vanuit 
PRO of VSO 
Of via 
gemeente 

Komt rechtstreeks 
van V(MB)O –BBL 
zonder diploma. 

Wellicht 
overgekwalificeerd 
 

Persoonlijke/thuissituatie/ financiën/wonen/relatie etc( input uit: vragen en intakeformulier) 
Overbelaste 
jongere, geen 
ruimte voor een 
opleiding. 

Belemmerende 
factoren vanuit  
van uit thuis-  of 
woonsituatie. 

Weinig 
ondersteunend 
netwerk. 

Wellicht 
overbeschermd 
 
 

Stabiele 
ondersteunende 
thuissituatie 

Zelfbeeld/vertrouwen ( input te verkrijgen door observatie, Talentenmap, vragen ed) 
Geen realistisch 
beeld van zich 
zelf. 

Risico op onder/ 
overschatting 
van eigen 
handelen en 
prestaties 

Onzeker door  
negatieve 
ervaringen 

Wellicht te 
rooskleurig. 
 

Realistisch beeld 
van zichzelf 
 

Motivatie ( vragen, intakeformulier  en dossier onderzoek) 
Bekend bij 
leerplicht/RMC 
als notoir 
absent 
 

Historie van 
spijbelgedrag op 
vorige 
school/opleiding 

Weleens 
moeite met 
afspraken na 
komen. 

Inzet past bij de 
opleiding 
 

Nooit gespijbeld, 
nooit te laat. 

Opleidingsbeeld ( vragen, intakeformulier , talentenmap en deelnemersprofiel) 
Totaal geen 
beeld en /of 
verwachtingen. 
 

Onvoldoende 
voorbereid geen 
scherp beeld. 

Verwacht wel 
problemen met 
bepaalde 
onderdelen 

2e keuze maar wel 
gemotiveerd. 
 

Heeft zich goed 
voorbereid en 
georiënteerd 

Beroepsbeeld ( vragen, intakeformulier, Talentenmap en werknemersprofiel) 
Heeft geen idee 
wat wel of wat 
niet passend 
werk zou zijn.  

Summier,  
Maar weet wel 
duidelijke wat 
niet. 

Heeft geen 
ervaring in 
werkgebied 

2e keuze maar 
wel gemotiveerd 

Heeft zich goed 
voorbereid en 
georiënteerd. 
Werkervaring. 

Kwaliteiten/competenties en tekortkomingen/deficiënties ( op basis van cijferlijsten en testen) 
Diplomakans 
nihil op basis 
van niveau 
en/of opleiding. 

Grote 
achterstand met 
TR. 

 Kan TR op 
niveau volgen. 

Passend bij de 
Entree opleiding. 
TR op doorstroom 
niveau haalbaar 

Wellicht over 
gekwalificeerd 

Persoonlijke Belemmeringen ( vragen, intakeformulier, observatie en dossier) 
Diplomakans  
nihil op basis 
van beperking. 

Problemen op 
meerdere 
vlakken. 

Verwacht 
problemen met 
een bepaald 
vak 
(bv dyslexie) 

In het verleden 
een LGF indicatie 
Doet beroep op 
PassendOnderwijs 

Geen 
belemmeringen 
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Eindadvies van de intaker, op basis van gemiddeld totaal beeld: 
- 2x blauw en rest alles Groen: is aanmelding bij een hoger niveau een optie ?? Anders groen.  
- Overwegend Groen: profiel A: aannemen, er is diplomaperspectief 
- Overwegend Geel: profiel B: Er is diplomaperspectief, als er gebruik gemaakt wordt van extra 
ondersteuning.  
- Overwegend Oranje: profiel C: Geen diplomaperspectief, tenzij er gebruik gemaakt wordt van 
extra ondersteuning die intern of extern aangeboden wordt ihkv van Passend Onderwijs. 
Aannemen met een ondersteuningsplan, met concrete afspraken.  
- Rood:  profiel D: er is geen diploma perspectief. 
18- overleg met RMC, LPA, andere ROCs, of  STEG anders toch aannemen met zsm SA 
18+ niet aannemen, doorverwijzen naar  STEG, gemeente/RMC of elders. 

  



CME/245445/2015 23/30 

Bijlage c, Interview Annette Klappe, Alfa College 
 
Annet Klappe, Afgewezen voor de entree-opleiding? Het STEG weet raad 
Jongeren die afgewezen worden voor een entree-opleiding melden zich vaak bij andere mbo-
instellingen of voor meerdere profielen. “Het kan gebeuren dat ze zeven keer tevergeefs voor een 
intake op komen draven,” zegt Annet Klappe van het Alfa-college. In de provincie Groningen buigt het 
STEG zich meteen na de eerste afwijzing over hun lot. “We voorkomen dat jongeren met de ziel onder 
de arm lopen of gaan shoppen.” 
STEG staat voor specialistenteam entree Groningen. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van 
drie mbo-scholen, van het regionale meldpunt voortijdig schoolverlaters, van zorgpartners, van de 
werkpleinen en van de provincie Groningen. Binnen het team komt veel kennis en ervaring samen. 
“Eenmaal per week zitten er acht mensen aan tafel om dossiers van jongeren te bespreken,” vertelt 
Annet Klappe, die deel uitmaakt van de stuurgroep STEG. “Het is een mooie tafel voor jongeren die 
nog niet aan een entree-opleiding toe zijn, of die zich te laat aangemeld hebben, of die van school 
gestuurd zijn zonder diploma.”  
 
Drempelloos qua niveau 
Omdat ook gemeenten vertegenwoordigd zijn, wordt voorkomen dat jongeren vanuit die hoek steeds 
opnieuw naar een entree-opleiding worden gedirigeerd. De entree-opleiding is qua niveau 
drempelloos, maar jongeren met ernstige persoonlijke problemen, of met een verslaving, of jongeren 
die geen woord Nederlands spreken, horen er niet thuis. Eerst zal er iets aan hun probleem gedaan 
moeten worden. En jongeren die zich te laat aangemeld hebben, moeten de tijd overbruggen voor de 
start van een volgende opleiding. Aan de STEG-tafel wordt besproken welk werk-, school- of 
zorgtraject op korte termijn passend is. 
 
Leeftijd is een issue 
Niet alleen jongeren, maar ook volwassenen melden zich voor een intake. “Het mbo mag niet afwijzen 
op leeftijd, maar het is wel een issue,” zegt Annet. “Een 46-jarige meldde zich voor een horeca-
opleiding, maar dat kon niet op entreeniveau. Dertien jongeren runnen er een restaurant, samen met 
een kok. Het gaat om jonge, onzekere mensen die een beschermde leer-werkplek geboden wordt. 
Pedagogisch past een volwassene daar niet tussen. Dat was sneu, want hij wilde heel graag. Hij is 
naar het STEG verwezen om een andere plek te vinden.” 
 
Doelgroep in beeld 
“Een voordeel is dat de doelgroep ook getalsmatig beter in beeld komt. Kranten schatten het aantal 
Groningse jongeren dat thuis op de bank zit doorgaans te hoog in, omdat ze zich baseren op het 
aantal dat afgewezen wordt voor de intake,” stelt Annet. Jongeren worden daardoor dubbel of nog 
vaker geteld.” 
Het STEG is in april gestart en heeft tot nu toe dossiers besproken van 50 jongeren. Het gaat om 
jongeren die voor de entree-opleiding zijn afgewezen. Daarnaast is er een groep die niet bij de intake 
is komen opdagen. “Nu richten we ons ook op de no shows. Wat doen ze? Wat zou het beste voor ze 
zijn?” 
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Heel efficiënt 
Is een STEG ook voor andere provincies aan te raden? Annet: “Dat hangt van de infrastructuur van de 
provincie af. Voor ons is het heel efficiënt, omdat er in Groningen gemeenten zijn waar weinig 
jongeren wonen en waar het dus lastig is om expertise te ontwikkelen. 
Wij zijn er heel tevreden over. Het is mooi dat het uit VSV-geld wordt betaald, maar dat stopt. Als de 
partners er het nut van inzien, zal het uit reguliere middelen betaald moeten worden. Met elkaar 
moeten we toch op zoek naar een passende plek voor jongeren. Dat kost minder als het 
overgedragen kan worden aan een ervaren team.” 
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Bijlage d, Alfa-college Voorlopig Studieadvies en Studieadvies Entree opleiding 
 
 

Voorlopig  Studieadvies Entree opleiding 
 
 

Naam:  

Geboortedatum:  

Entree richting:  

Datum studieadvies:  

 
 

Studievoortgang: (omcirkel) 
A Er is diplomaperspectief 

B We twijfelen aan diplomaperspectief;  er volgt een studievoortgangscontract 

C Er is geen diplomaperspectief, we adviseren om te stoppen 

 
 
Als C van toepassing is, maar je wilt toch doorgaan dan volgt een studievoortgangcontract en 
nemen we contact op met je woongemeente (LPA/ RMC)voor bemiddeling of advies.  
 
Gezien door student, handtekening :  
 
 
 
Bij 18- gezien door ouders, 
handtekening:  
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Datum:  

Naam student:  

Naam coach:  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

School Voldoende Onvoldoende 
 
 

Beroepshouding:    

Presentie      

Op tijd komen      

Inzet tonen      

Afspraken nakomen      

Communiceren      

    

Beoordeling:  Voldoende  Onvoldoende  

Nederlands      

Rekenen      

Burgerschap                              

Beroepsvaardigheden      

Sector kennis      

 

 
 
  

 

BPV Voldoende Onvoldoende N.v.t. 

Beroepshouding:    

Presentie      

Op tijd komen      

Inzet tonen      

Afspraken nakomen      

Communiceren      

Beoordeling:    

BPV opdrachten    

Beroepsvaardigheden     
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Studieadvies Entree opleiding 
 

Naam:  

Geboortedatum:  

Entree richting:  

Datum 
studieadvies: 

 

 

Studievoortgang: (omcirkel)  

A Er is diplomaperspectief 

B We twijfelen aan diplomaperspectief;  er volgt een studievoortgangscontract 

C Er is geen diplomaperspectief, je moet stoppen. Dit besluit is bindend 

 
Vervolgadvies bij A en B (omcirkel) 

1. Richting werk 

2. Richting niveau 2 

 
 

Moet je de opleiding verlaten? Is voor jou C van toepassing? 
Als je 18 jaar of ouder bent, verwijzen we je naar de woongemeente voor bemiddeling. 
Ben je nog geen 18 jaar dan gaan we 8 weken zoeken naar een andere opleiding. Lukt dat niet 
dan verwijzen we je naar je woongemeente.  
 
Gezien door student, handtekening :    
 
Bij 18- gezien door ouders, 
handtekening:    
 
Handtekening opleidingsmanager:      
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Datum:  

Naam student:  

Naam coach:  

 
                
 

 
 

School Voldoende Onvoldoende 
 
 

Beroepshouding:    

Presentie      

Op tijd komen      

Inzet tonen      

Afspraken nakomen      

Communiceren      

    

Beoordeling:  Voldoende  Onvoldoende  

Nederlands      

Rekenen      

Burgerschap                              

Beroepsvaardigheden      

Sector kennis      

 

 
 
  

 

BPV Voldoende Onvoldoende N.v.t. 

Beroepshouding:    

Presentie      

Op tijd komen      

Inzet tonen      

Afspraken nakomen      

Communiceren      

Beoordeling:    

BPV opdrachten    

Beroepsvaardigheden     



 

Bijlage e, Alfa-college monitor cyclus: intake-studieadviezen-resultaat 
 
Voorbeeld van beoogde monitor van intake, Studieadvies tot eindresultaat, bedoeling is om de deelnemers die naar niveau -2 zijn doorstroom te volgen in hun 
succes en dat weer terug te leiden naar SA en cijfers T/R op de entree, en zo doende het doorstroom advies te verfijnen..  

 
Geslacht Geboorted intake VSA SA ESA dipl 1 eind R eind T bestemming indien 

niv2AC 
bijzonderheden   

Man 1-1-1994 B A A A j 5 6,4 niv2AC S&B Naar leerjaar 2; niveau 2   

Man 20-5-1994 B A A A j 3 6,3 niv2AC S&B     

Man 19-6-1997 C B B B j 1 4,8 anders   MC Donalds zat op 1-10 nog 
in proefperiode voor 
contract 12 uur. 
Zomervakantie nekt daar in 

  

Man 4-10-1997 C B B B j 2 4,1 niv2eld HZW Negatief studieadvies 
meegekregen. NPC HZW 
Veendam heeft Remon toch 
aangenomen. 

  

Man 18-9-1997 B B B A j 1 5,4 anders   Voor 1-10-2015 
uitgeschreven bij UB van AC. 
Reden: negatief 
omgangsgedrag. 

Wil in februari starten met 
een nieuwe opleiding. 
Angelo bekend bij RMC, 
werkt nu via 
uitzendbureau 

Man 27-11-1997 C B B A j 3 6,3 niv2AC UB     

Man 2-7-1997 B A A A j 6 6,2 niv2AC S&B Naar leerjaar 2; niveau 2   

Man 28-12-1996 B A A A j 1 3,3 niv2eld VEVA Op 1-10 nog ingeschreven, 
op 1-11 uitgeschreven. 
Kwam sinds 14 september 
niet meer opdagen. 

  

Man 20-8-1994 B B A A j 1 4 niv2AC S&B     

Man 3-3-1998 B B B A j 3 6,3 niv2AC UB     

Man 12-1-1998 C B B A j 3 4,3 niv2AC S&B     

Vrouw 17-1-1995 C B B   n     anders   Halverwege schooljaar 
gestopt met school. Was 
eigen keuze. Had een pij 
(jeugd TBS), was op een 
gegeven moment in 
afwachting van gewongen 
behandeling. 

gedwongen behandeling 

Vrouw 17-1-1995 C B B   n     anders       

Man 10-6-1998 B A A A j 4 6,4 niv2AC Instaltech   G 

Man 29-5-1996 B A A A j 2 3,8 niv2AC S&B   G 

Man 23-12-1997 B B B A j 5 4,8 niv2AC S&B     

 



 

                                                        
BSA Summa College     BSA Aventus 
 
 
 
 

                                             
BSA Regio College      BSA ROC Ter AA 
 
 
 
 

                                                           
BSA ROC van Amsterdam    BSA Rijn IJssel 
 
 
 
 

                                                                
BSA Da Vinci College      BSA Kellebeek College 

http://www.mboraad.nl/media/uploads/platforms/platform_entree/literatuur/BSA_Summa_College_-_School23.pdf
http://www.mboraad.nl/media/uploads/platforms/platform_entree/literatuur/BSA_Aventus.pdf
http://www.mboraad.nl/media/uploads/platforms/platform_entree/literatuur/BSA_Regio_College.pdf
http://www.mboraad.nl/media/uploads/platforms/platform_entree/literatuur/BSA_ROC_ter_AA.pdf
http://www.mboraad.nl/media/uploads/platforms/platform_entree/literatuur/BSA_ROC_van_Amsterdam.pdf
http://www.mboraad.nl/media/uploads/platforms/platform_entree/literatuur/BSA_Rijn_IJssel.pdf
http://www.mboraad.nl/media/uploads/platforms/platform_entree/literatuur/BSA_Da_Vinci_College.pdf
http://www.mboraad.nl/media/uploads/platforms/platform_entree/literatuur/BSA_Kellebeek_College.pdf
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