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Belangrijke begrippen: 

Aanvang van de opleiding De aanvang van de opleiding is het moment 
dat de lessen beginnen volgens het rooster. 

Bindend studieadvies (BSA) Iedere student krijgt in het eerste jaar een 
BSA. Dit bindend studiekeuze advies kan po-
sitief of negatief zijn en bepaald of de student 
de opleiding al dan niet mag voortzetten.  

Studiekeuzeadvies Het studiekeuzeadvies is een finale check 
voor de student of de opleiding bij hem past. 



 

Het is niet bindend, en ondersteunt de stu-
dent bij het maken van een keuze voor een 
opleiding. 

Studiejaar Het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en 
eindigt op 31 juli van het daarop volgend jaar. 

Toetsingsdocument voorlopig negatief bin-
dend studieadvies 

Document met toetsings- en controle criteria 
dat wordt gebruikt voor het vaststellen van 
het voorlopig negatief bindend studieadvies. 

Toetsingsdocument definitief negatief bin-
dend studieadvies 

Document met toetsings- en controle criteria 
dat wordt gebruikt voor het vaststellen van 
het definitief negatief bindend studieadvies. 

Toetsingscriteria Vooraf vastgestelde criteria die worden ge-
bruikt bij het toetsen of een student een 
(voorlopig) negatief bindend studieadvies 
mag ontvangen.  

 
Tijdpad harmonisatie BSA-regeling Yuverta 
 
Per 1 augustus 2021 

• Gezamenlijke Yuverta BSA regeling 

• Gescheiden systemen/documenten 

• Gebruik van eigen toetsingscriteria en controlecriteria 
 

Per 1 augustus 2022 

• Volledig uniforme BSA regeling/procedure etc. met waaronder 

• Gezamenlijke Yuverta regeling 

• Gezamenlijke systemen/documenten 

• Gezamenlijk toetsingscriteria en controle criteria 

• Aanvullende wens: gezamenlijke workshops 
 

 
 
Gekoppelde wet:  

• Artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies 
 
Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo 
Met de invoering van de Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrechts tot het mbo worden 
studenten automatisch toegelaten tot de opleiding wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaar-
den. Onderdeel van deze wet is dat zij in het eerste leerjaar een bindend studieadvies krijgen.  
 
Meer informatie over toelatingsrecht staat in de intakeprocedure van Yuverta. 
 
Het bindend studieadvies (BSA). 
Op grond van artikel 8.1.7a WEB brengt Yuverta aan iedere student die zich inschrijft, advies uit 
over de voorzetting van zijn of haar opleiding. Dit betekent dat in het eerste studiejaar na aan-
vang van de opleiding de school verplicht is aan de student een bindend studieadvies (BSA) af 
te geven.  
Het bindend studieadvies heeft betrekking op de studievoortgang en kan positief of negatief zijn. 
Bij een positief bindend studieadvies mag de student de opleiding voortzetten, bij een negatief 
bindend studieadvies kan de instelling de onderwijsovereenkomst met de student ontbinden. De 
student moet dan stoppen met de opleiding. Een student met een negatief bindend studieadvies 
kan zich niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding bij Yuverta.   
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8&titeldeel=1&artikel=8.1.7a&z=2021-01-01&g=2021-01-01


 

Het bindend studieadvies is een aanvullende regeling op de bestaande onderwijsondersteuning. 
 
Termijnen bindend studieadvies 
Het bindend studieadvies moet binnen een bepaalde termijn na de aanvang van de opleiding 
worden afgegeven. Voor studenten met een eenjarige opleiding (entree) moet het bindend stu-
dieadvies tussen de 3 en 4 maanden na aanvang van de opleiding worden afgegeven. Voor de 
opleidingen niveau 2, 3 en 4 moet het bindend studieadvies na ten minste 9 maanden na aan-
vang van de opleiding en uiterlijk aan het eind van het eerste studiejaar van de opleiding worden 
afgegeven. De aanvang van de opleiding is het moment dat de lessen beginnen volgens het 
rooster. Het eind van het studiejaar is 31 juli van het betreffende jaar. Als een student later in het 
1e leerjaar instroomt heeft dit geen effect op de termijnen.  
 
 
Het bindend studieadvies in Yuverta 
Alle studenten ontvangen in het eerste jaar van de opleiding een bindend studieadvies. Bij een 
voldoende studievoortgang ontvangt de student automatisch een positief bindend studieadvies. 
Dit positief bindend studieadvies wordt mondeling gecommuniceerd.  
 
Wanneer de studievoortgang onvoldoende is kan de procedure negatief bindend studieadvies 
worden gestart. De procedure is als volgt: 

1. De student krijgt een voorlopig bindend studieadvies 
2. De student krijgt een definitief bindend studieadvies 

 
Een negatief BSA heeft voor de student grote gevolgen. Aan het verstrekken van een negatief 
BSA dient daarom een zorgvuldig traject vooraf te gaan. 
 

 
Voorlopig negatief bindend studieadvies 
Alle studenten krijgen een positief bindend studieadvies, tenzij het docententeam acht én kan 
aantonen dat er sprake is van onvoldoende studievoortgang over de gehele breedte van de op-
leiding (totaaloordeel). Voorafgaand aan een definitief negatief bindend studieadvies krijgt de 
student altijd een voorlopig negatief bindend studieadvies. Blijkt op dat moment dat de studie-
voortgang onvoldoende is dan kan er worden gestart met de procedure negatief bindend studie-
advies. In deze procedure wordt gekeken of de student met (extra)onderwijsondersteuning, een 
schriftelijke waarschuwing inclusief een verbeterplan, uitzicht heeft op diplomering.  
De opleiding moet middels bewijslast aantoonbaar kunnen maken dat de student volgens vooraf 
vastgestelde criteria in aanmerking komt voor een voorlopig negatief bindend studieadvies.  
 
Bij het voorlopig negatief bindend studieadvies wordt samen met de student een verbeterplan 
opgesteld en wordt er een verbetertermijn van minimaal 6 weken afgesproken. In deze periode 
krijgt de student de kans zich te verbeteren. Yuverta ondersteunt en begeleidt de student daar-
bij. Deze afspraken worden meegenomen in het verbeterplan. Het afgeven van een voorlopig 
negatief bindend studieadvies en het opstellen van een verbeterplan verloopt via vaste docu-
menten.  
 
Definitief negatief bindend studieadvies 
Een negatief bindend studieadvies mag niet als een verrassing komen. Dit betekent dat aan het 
verstrekken van een negatief bindend studieadvies altijd een schriftelijke waarschuwing inclusief 
verbetertermijn vooraf moet zijn gegaan.  
 
Na tenminste 6 weken worden de resultaten en de voortgang van het verbeterplan met de stu-
dent besproken. Als door middel van het toetsingsdocument negatief bindend studieadvies blijkt 
dat student niet voldoet aan de criteria en op basis van het verbeterplan niet voldoende vooruit-
gang laat zien dan wordt er een definitief negatief bindend studieadvies gegeven.   



 

 
Persoonlijke omstandigheden 
Bij het besluit om wel/geen negatief bindend studieadvies af te geven dienen de persoonlijke 
omstandigheden te worden meegewogen. Het gaat hierbij om de volgende persoonlijke omstan-
digheden: 

• ziekte van de student; 

• handicap of chronische ziekte van de student; 

• zwangerschap en bevalling van de student; 

• bijzondere familieomstandigheden; 

• het lidmaatschap van de studentenraad; 

• andere dan de hierboven genoemde persoonlijke omstandigheden die, indien zij niet in 
de beoordeling zouden worden betrokken, zouden leiden tot een onbillijkheid van over-
wegende aard. 
 

De persoonlijke omstandigheden kunnen alleen in overweging worden genomen indien:  

• De student de persoonlijke omstandigheid tijdig meldt bij de studieloopbaanbegeleider.  

• Er is een logisch verband is tussen de persoonlijke omstandigheden en het aantal ge-
miste of niet behaalde onderdelen.  

• Indien er dermate veel onderdelen open staan waardoor onvoldoende beoordeeld kan 
worden of de student de opleiding (met vertraging) kan afronden, dan kan de instelling  
hier niet coulant in zijn en ontvangt de student een negatief bindend studieadvies.  

 
 
Positief bindend studieadvies 
Wordt de procedure negatief bindend studieadvies niet ingezet dan ontvangt de student een 
(voorlopig) positief bindend studieadvies. Het definitief positief bindend studieadvies wordt tus-
sen de 9 maanden na aanvang van de opleiding en uiterlijk aan het eind van het eerste studie-
jaar van de opleiding mondeling aan de student gecommuniceerd. Tijdens de voortgangsge-
sprekken met de studieloopbaanbegeleider komt het (voorlopig) positief bindend studieadvies 
aan de orde.  
Bij positief bindend studieadvies geldt dat de student door gaat naar het volgende leerjaar 
(eventueel met herstelwerk). Dit zou kunnen betekenen dat de student een verlenging van de 
opleiding krijgt.  
 
Procedure Yuverta – Wellant 2021-2022: 
De procedure negatief bindend studieadvies wordt voor studenten die zich hebben aangemeld 
bij een opleiding van Wellantcollege volgens de hieronder beschreven werkwijze uitgevoerd en 
door middel van de toetsingsdocument in bijlage I en bijlage II.  
 
Door middel van het document ‘toetsingsdocument voorlopig negatief bindend studieadvies’1 
wordt bepaald of de student in aanmerking komt voor een voorlopig negatief bindend studiead-
vies. Wanneer bij het toetsingsformulier deel I tenminste 3 punten zijn aangekruist én bij deel II 
alle punten, kan worden besloten een negatief bindend studieadvies te geven.  
De studieloopbaanbegeleider gaat hierover met de student in gesprek. Met de student worden 
concrete afspraken gemaakt en vastgelegd. De student wordt geïnformeerd middels de schrifte-
lijke brief over het voorlopig bindend studieadvies. Deze brief is door de opleidingsmanager on-
dertekend.  
Na tenminste 6 weken worden de resultaten en de voortgang van de student besproken. Door 
middel van het formulier ‘toetsingsdocument negatief bindend studieadvies’¹ wordt de voortgang 
van de student beoordeeld. Wanneer bij het toetsingsformulier deel I tenminste 3 punten zijn 

 
 
1 De toetsingsdocumenten voorlopig en definitief BSA zijn voor de meerjarige opleiding (2,3,4) en de entree opleiding verschillend. 
De criteria zijn hetzelfde, maar in de toetsingsdocumenten entree zijn de uitstroomprofielen toegevoegd 



 

aangekruist én bij deel II alle punten, kan worden besloten een negatief bindend studieadvies te 
geven. De student ontvangt het negatief bindend studieadvies schriftelijk. De brief met het nega-
tief bindend studieadvies wordt door de opleidingsmanager ondertekend.  
 
Procedure Yuverta –Helicon 2021-2022: 
De procedure negatief bindend studieadvies wordt voor studenten die zich hebben aangemeld 
bij een opleiding van Helicon volgens de hieronder beschreven werkwijze uitgevoerd en door 
middel van de toetsingsdocument in bijlage III en bijlage IV  
 
We gebruiken het ‘Formulier voorlopig negatief bindend studieadvies’ in EduArte. Wanneer in 
deel I van het formulier criterium 1 en/of 2 van toepassing zijn, kan een voorlopig negatief bin-
dend studieadvies verstrekt worden. Op basis van alleen criterium 3 kan nooit een voorlopig ne-
gatief bindend studieadvies verstrekt worden. Dit kan alleen in combinatie met criterium 1 en/of 
2 aanleiding zijn voor het verstrekken van een voorlopig negatief bindend studieadvies. Krijg je 
een voorlopig negatief bindend studieadvies, dan gaat de slb-er hierover met jou in gesprek. Er 
worden concrete afspraken gemaakt. Het gaat om een verbeterplan met een verbetertermijn die 
worden vastgelegd in een formulier. Je ontvangt dit ingevulde formulier schriftelijk. Na tenminste 
6 weken worden de resultaten en de voortgang van de student besproken. Door middel van het 
formulier ‘toetsingsdocument negatief bindend studieadvies’¹ wordt de voortgang van de student 
beoordeeld. De student ontvangt het negatief bindend studieadvies schriftelijk. 
 
Procedure Yuverta – Citaverde 2021-2022:  
De procedure negatief bindend studieadvies wordt voor studenten die zich hebben aangemeld 
bij een opleiding van Citaverde volgens de hieronder beschreven werkwijze uitgevoerd en door 
middel van het formulier bindend studieadvies in bijlage V.   
 
Door middel van het formulier bindend studieadvies wordt de geïnventariseerd of er sprake is 
van in eerste instantie een voorlopig negatief studieadvies aan hand van de behaalde resultaten 
(waarbij het voortgangsbeleid wordt gehanteerd), studiehouding en BPV. Een negatief advies 
wordt nooit op basis van slechts één van deze aspecten afgegeven, het geheel van resultaten, 
inzet en houding wordt bekeken in het licht van de vraag of er uitzicht is op het behalen van een 
diploma. Op het formulier worden tevens afspraken met de student vastgelegd ter verbetering. 
Na ten minste 6 weken worden de resultaten en voortgang van de student opnieuw geïnventari-
seerd en besproken om te komen tot een definitief negatief bindend studieadvies. De student 
ontvangt het negatief bindend studieadvies schriftelijk. 
 
Na het negatief bindend studieadvies. 
Nadat er een definitief bindend studieadvies is afgegeven wordt in de meeste gevallen de onder-
wijsovereenkomst ontbonden. De student moet dan stoppen met de opleiding en mag zich niet 
nogmaals inschrijving voor dezelfde opleiding bij Yuverta. De instelling is verplicht om de student 
te ondersteunen en te begeleiden naar een andere opleiding al dan niet aan Yuverta. Bij deze 
ondersteuning en begeleiding wordt rekening gehouden met de voorkeuren van de student. Pas 
als de student is toegelaten tot een andere opleiding of de instelling aantoonbaar gedurende 
tenminste acht weken heeft gezocht naar een andere opleiding of instelling mag de student wor-
den uitgeschreven.  
De exit-ondersteuning bestaat tenminste uit een gesprek waarin zowel het advies nogmaals 
wordt toegelicht, als de vervolgstappen worden besproken. Bij dit gesprek is de coach en bij 
voorkeur ook ouders/verzorgers, RMC2 of onderwijsondersteuner aanwezig. Zo nodig wordt de 
deelnemer geholpen bij de overstap naar werk of opleiding. En tot slot vindt een exitgesprek met 
de studieloopbaanbegeleider en coördinator onderwijsondersteuning of opleidingsmanager 
plaats, waarna uitschrijving bij Yuverta plaatsvindt. 

 
 
2 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie: melding en registratie van voortijdige schoolverlaters, coördineert en draagt zorg voor mo-
gelijkheden van doorverwijzing en herplaatsing in het onderwijs. 



 

Wanneer er geen passend alternatief beschikbaar is neemt de school tijdig contact op met leer-
plicht (18-)  of de RMC-coördinator.  
De student heeft – als hij voldoet aan de voorwaarden - na het negatief bindend studieadvies 
weer toelatingsrecht tot een andere opleiding. Indien het negatief bindend studieadvies op een 
dusdanig moment wordt afgegeven dat de student zich niet kon aanmelden op uiterlijk 1 april, 
dan geldt deze aanmelddatum niet als voorwaarde voor het toelatingsrecht. 
 
Het negatief bindend studieadvies en studiefinanciering. 
Voor een mbo opleiding niveau 1 of 2 is de basisbeurs, het reisproduct en een eventueel aanvul-
lende beurs altijd een gift.  
Wat betreft een mbo opleiding niveau 3 of 4 geldt dat de beurs en het reisproduct pas een gift 
wordt als de student binnen 10 jaar een diploma haalt. De student die voor 1 februari een nega-
tief bindend studieadvies ontvangt kan onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de fe-
bruariregeling. Een eventuele lening moet de student altijd terugbetalen. 
Klik hier voor de website van DUO voor de actuele voorwaarden. 
 
De student is het niet eens met het negatief bindend studieadvies 

Als de student het niet eens in met het negatief bindend studieadvies kan hij/zij in beroep gaan 

bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Binnen twee weken nadat de student het nega-

tief bindend studieadvies heeft ontvangen, kan hij/zij beroep aantekenen. De commissie neemt 

binnen vier weken gerekend vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van het beroep-

schrift is verstreken een besluit over het verzoek, tenzij de commissie deze termijn heeft ver-

lengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt een onderzoek in voordat zij een besluit 

nemen. De opleiding moet de student over de mogelijkheden informeren. De gehele beroeps-

procedure is te vinden in het Reglement Commissie van Beroep voor de Examens.  

 

 

 

 

 

FAQ bindend studieadvies. 
 
Krijgt de student een bindend studieadvies wanneer hij/zij later in een opleiding instroomt 
en niet start in het eerste jaar van zijn/haar opleiding? Nee, wanneer de student instroomt in 
het tweede jaar van eenzelfde of andersoortige opleiding dan heeft hij al voldaan aan de eisen 
die de school stelt voor een positief BSA, anders zou de student niet in het tweede jaar kunnen 
instromen. De school kan altijd nog een studieadvies geven, maar dan zonder bindende 
consequenties.  
 
Krijgt een student ook een bindend studieadvies bij doubleren in het eerste jaar? Nee, 
want als een student doubleert, vervolgt deze in principe zijn/haar opleiding (de inschrijving loopt 
door). In het tweede jaar mag niet opnieuw een bindend studieadvies gegeven mag worden.  
Wanneer de inschrijving niet wordt beëindigd maar de student het eerste jaar mag overdoen, 
dan is er sprake van een positief bindend studieadvies.  

 

Opleidingen met een wettelijke studieduur van 2, 3 of 4 jaar worden soms in verkorte tra-
jecten aangeboden en kunnen in de praktijk een studieduur van één jaar hebben. Geldt in 
dit geval de bindend studieadvies-termijnen zoals die wettelijk gelden voor de éénjarige 
opleidingen? Ja, dat is juist. In een dergelijke situatie kan worden uitgegaan van de feitelijke 
opleidingsduur zoals vastgelegd in de OOK. 
 

https://duo.nl/particulier/terugbetaler/
https://www.duo.nl/particulier/opleiding-stoppen-of-wijzigen/stoppen-in-je-eerste-jaar.jsp


 

Moet de school in een nieuw bindend studieadvies afgeven wanneer de student door-
stroomt naar een hoger niveau? Ja, hierbij geldt een nieuwe inschrijving, dus een nieuw bin-
dend studieadvies.  
 
Mag het bindend studieadvies ook op een later moment worden afgegeven? Nee, een bin-
dend studieadvies móet in het eerste jaar van een nieuwe opleiding van de student worden ge-
geven; dit mag niet later. Als de student zijn eerste studiejaar met positief gevolg heeft afgerond, 
moet hij of zij de kans krijgen om de rest van de opleiding af te maken.  
 
Wanneer krijgt een student die later in het 1e leerjaar instroomt een BSA? 
Van een student die later instroomt, is de aanname dat de opleiding verwacht dat de student de 
aansluiting met het onderwijsprogramma kan vinden, waardoor de student aan het einde van het 
studiejaar op hetzelfde niveau zit. Vanuit de ‘gelijke’ positie krijgt de student gelijktijdig met de 
termijnen van de rest van de klas het BSA.  
 
Wanneer is de aanvang van de opleiding? De aanvang van de opleiding is het moment dat de 
lessen beginnen volgens het rooster. In de meeste gevallen zal dit ongeveer tussen 1 augustus 
en 1 september zijn. Als de student later instroomt, heeft dit geen effect op de termijnen. Het 
bindend studieadvies dient voor het einde van het eerste studiejaar te worden gegeven.  
Van een student die later instroomt is de aanname dat de opleiding verwacht dat de student de 
aansluiting met het onderwijsprogramma kan vinden, waardoor de student aan het einde van het 
studiejaar op hetzelfde niveau zit. Vanuit de ‘gelijke’ positie krijgt de student gelijktijdig met de 
termijnen van de rest van de klas het bindend studieadvies. 
 
Geldt de inspanningsverplichting om te ondersteunen en te begeleiden na ontbinding van 
de onderwijsovereenkomst na een negatief bindend studieadvies ook voor niet-kwalifica-
tieplichtige studenten? Ja, dit geldt voor alle studenten die een negatief bindend studieadvies 
hebben ontvangen. Yuverta ondersteunt en begeleidt alle studenten naar een andere opleiding 
en mag de student pas uitschrijven wanneer de student is toegelaten tot een andere opleiding of 
wanneer Yuverta aantoonbaar ten minste acht weken heeft gezocht naar een andere opleiding 
of instelling. 
 
Weigeren van studenten met een negatief bindend studieadvies.  
Wanneer een student een negatief bindend studieadvies heeft ontvangen en daardoor de onder-
wijsovereenkomst is ontboden, dan kan die student niet opnieuw bij Yuverta voor die opleiding 
worden ingeschreven3. Studenten met een negatief bindend studieadvies afkomstig van een an-
dere onderwijsinstellingen mogen niet worden geweigerd bij Yuverta en studenten met een ne-
gatief bindend studieadvies van Yuverta mogen niet worden geweigerd bij een gelijke opleiding 
aan een andere onderwijsinstelling. Als de student drie keer of vaker een negatief bindend stu-
dieadvies heeft ontvangen, dan mág een student geweigerd worden door elke opleiding (mits de 
student niet meer kwalificatie plichtig is).  
Wanneer een student met een negatief bindend studieadvies zich niet direct inschrijft bij de-
zelfde opleiding maar na een tussenstap (bijv. eerst op een niveau lager diplomeert) zich weer 
aanmeldt, kan de school de beslissen de student weer toe te laten.

 
 
3 De student kan drie jaar lang niet voor de betreffende opleiding inschrijven. 



 

Datum 7 oktober 2021 
Versie Definitief  

Bijlage I  Toetsingsdocument voorlopig negatief bindend studieadvies (W) – entree, niveau 2, 3 en 4 

 

Naam student: Studentnummer: 

Deel I: Toetsingscriteria 

Richtlijnen voorlopig negatief bindend studieadvies Aankruisen in-
dien van toepas-

sing 

Op welke wijze wordt voldaan aan de 
bewijslast? 

R
e

s
u
lt
a

te
n
 Het resultaat van meer dan 75% van de toetsen/opdrachten is lager 

dan een cijfer 5,5.(incl. BPV, generieke eisen, Loopbaan en burger-
schap) 

  

Het aantal niet gemaakte toetsen/opdrachten ligt gelijk of hoger dan 
50% 
(incl. BPV, generieke eisen, Loopbaan en burgerschap) 

  

H
o

u
d

in
g
 &

 

g
e
d

ra
g
 

Het is minimaal 2x of meer voorgevallen dat in een periode van 4 we-
ken het ongeoorloofd verzuim gelijk of hoger is dan 16 uur 

  

De student komt gemaakte afspraken en doelstellingen niet na waar-
door de voortgang van de opleiding stagneert. 

  

De student volgt geen aanwijzingen en instructies op waardoor de 
voortgang van gemaakte afspraken en doelstellingen wordt verstoord.  

  

Deel II: controle criteria 
Voor uitgeven van een negatief bindend studieadvies moeten alle controle criteria afgevinkt kunnen worden.  

 Aankruisen indien van toepassing 

c
o

n
tr

o
le

 

Op de student zijn minimaal drie van bovenstaande richtlijnen van toe-
passing.  

 

De persoonlijke omstandigheden van de student zijn meegewogen  

De student is besproken in het docententeam en het docententeam is 
gezamenlijk tot bovenstaande conclusie gekomen. 

 

A
fs

p
ra

k
e
n
 

Met de student zijn concrete afspraken gemaakt over het verbeteren 
van de resultaten en/of houding & gedrag. Deze afspraken zijn vastge-
legd en door de student ondertekend.  
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A
 Het voorlopig negatief bindend studieadvies is afgegeven d.m.v. brief  



 

 
Afspraken n.a.v. voorlopig negatief bindend studieadvies 

1. 

2. 

3. 

4. 

Afgesproken datum wanneer aan gemaakte afspraken moet worden voldaan (minimaal zes weken na ondertekening):   
Indien de student minderjarig is ook ondertekening ouder/ wettelijke vertegenwoordiger 
vereist. 

Datum ondertekening ouder/wettelijke vertegenwoordiger: 

                                                                                                                  
Datum ondertekening student: 

Handtekening ouder/ wettelijke vertegenwoordiger: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handtekening student 

Datum ondertekening studieloopbaanbegeleider: 

Handtekening studieloopbaanbegeleider: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bijlage II Toetsingsdocument negatief bindend studieadvies (W) – entree, niveau 2, 3 en 4 
  

Naam student:  Studentnummer: 

Deel I: Toetsingscriteria 

Richtlijnen negatief bindend studieadvies Aankruisen 
indien van 
toepassing 

Op welke wijze wordt voldaan aan de 
bewijslast? 

R
e
s
u
lt
a
te

n
 Het resultaat van meer dan 75% van de toetsen/opdrachten is lager dan 

een cijfer 5,5.(incl. BPV, generieke eisen, Loopbaan en burgerschap) 
  

Het aantal niet gemaakte toetsen/opdrachten ligt gelijk of hoger dan 50% 
(incl. BPV, generieke eisen, Loopbaan en burgerschap) 

  

H
o
u
d

in
g

 &
 g

e
-

d
ra

g
 

Het is minimaal 2x of meer voorgevallen dat in een periode van 4 weken 
het ongeoorloofd verzuim gelijk of hoger is dan 16 uur 

  

De student komt gemaakte afspraken en doelstellingen niet na waardoor 
de voortgang van de opleiding wordt verstoord. 

  

De student volgt geen aanwijzingen en instructies op waardoor de voort-
gang van gemaakte afspraken en doelstellingen stagneert.  

  

Deel II: controle criteria 
Voor uitgeven van een negatief bindend studieadvies moeten alle controle criteria afgevinkt kunnen worden.  

 Aankruisen indien van toepassing 

c
o
n
tr

o
le

 

Op de student zijn minimaal drie van bovenstaande richtlijnen van toepas-
sing waarvan minimaal 2 overeenkomen met het oordeel van het voorlopig 
negatief bindend studieadvies.  

 

De persoonlijke omstandigheden van de student zijn meegewogen.  

De student is besproken in het docententeam en het docententeam is ge-
zamenlijk tot bovenstaande conclusie gekomen. 

 

De student heeft meerdere begeleidingsmomenten gehad.   

De student heeft tenminste 6 weken verbeteringstermijn gehad.  
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A
 Het voorlopig negatief bindend studieadvies is afgegeven d.m.v. brief.  



 

 

Bijlage III  Toetsingsdocument voorlopig negatief bindend studieadvies (H) – entree, niveau 2, 3 en 4 
Naam student: Studentnummer: 

Deel I: Toetsingscriteria 

Richtlijnen voorlopig negatief bindend studieadvies Aankruisen in-

dien van toepas-

sing 

Op welke wijze wordt voldaan aan de 

bewijslast? 

Resulta-

ten 

1. Je hebt 50% of meer van al je onderwijsonderdelen onvol-

doende afgesloten (lager dan een cijfer 5,5). 

  

2. Je bpv-eindbeoordeling is onvoldoende en je bpv-urenregistra-

tie is niet voldaan. 

  

Houding 

& gedrag 

3. Je komt gemaakte afspraken en doelstelling niet na waardoor 

de voortgang van de opleiding wordt verstoord (vb. door onvol-

doende aanwezigheid in de lessen of in de bpv, door het niet 

maken van opdrachten, het niet nakomen van afspraken en 

doelstellingen (inzet tonen, samenwerken, plannen en organi-

seren is onvoldoende). 

  

Deel II: controle criteria 

Voor uitgeven van een negatief bindend studieadvies moeten alle controle criteria afgevinkt kunnen worden.  

 Aankruisen indien van toepassing 

controle Criterium 1 en/of 2 zijn van toepassing voor het verstrekken van een 

negatief bindend studieadvies. 

 

Criterium 3 kan alleen in combinatie met criteria 1 en/of 2 aanleiding 

zijn voor het verstrekken van een negatief bindend studieadvies. 

 

Jouw persoonlijke omstandigheden zijn meegewogen.*   

Het besluit tot een voorlopig negatief bindend studieadvies is door het 

gehele onderwijsteam genomen: de onderwijscommissie heeft op dit 

moment geen vertrouwen in het behalen van het diploma.** 

 

Afspraken Met de student zijn concrete afspraken gemaakt over het verbeteren 

van de resultaten en/of houding & gedrag. Deze afspraken zijn vastge-

legd en door de student ondertekend.  

 



 

Afgeven 

negatief 

BSA 

Het voorlopig negatief bindend studieadvies is afgegeven d.m.v. 

brief/mail. 

 

Afspraken n.a.v. voorlopig negatief bindend studieadvies 

1. 

2. 

3. 

4. 

Afgesproken datum wanneer aan gemaakte afspraken moet worden voldaan (minimaal zes weken na ondertekening):   

Indien de student minderjarig is ook ondertekening ouder/ wettelijke vertegenwoordiger 

vereist. 

Datum ondertekening ouder/wettelijke vertegenwoordiger: 

                                                                                                                  

Datum ondertekening student: 

Handtekening ouder/ wettelijke vertegenwoordiger: 

 

 

 

Handtekening student 

Datum ondertekening opleidingsmanager/studieloopbaanbegeleider: 

Handtekening opleidingsmanager/studieloopbaanbegeleider: 

 

 

 

 

 

*Denk aan ziekte, zwangerschap, problemen in de thuissituatie en/of familie. 

Indien in deel I één of meerdere punten zijn aangekruist, maar vanuit het team, rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden, wel voldoende 

vertrouwen is dat je de opleiding (mogelijk met vertraging) kan afronden, wordt er geen negatief bindend studieadvies gegeven.  

 

Je dient de persoonlijke omstandigheid tijdig te melden bij de mentor/coach.  

Er is een logisch verband tussen de persoonlijke omstandigheden en het aantal gemiste of niet behaalde onderdelen. 

Indien er dermate veel onderdelen open staan waardoor de onderwijscommissie onvoldoende kan beoordelen of je de opleiding (met vertraging) zou kun-

nen afronden, kan de onderwijscommissie hier niet coulant in zijn en ontvang je dus een negatief bindend studieadvies.  

 

**Indien je wel aan de toetsingscriteria voor een negatief bindend studieadvies voldoet maar de onderwijscommissie wel vertrouwen heeft in het behalen 

van een diploma dan wordt er geen negatief bindend studieadvies verstrekt. Samen met jou worden maatwerkafspraken gemaakt over het vervolgen van de 

opleiding.  
 

  



 

Bijlage IV Toetsingsdocument negatief bindend studieadvies (H) – entree, niveau 2, 3 en 4 
Naam student:  Studentnummer: 

Deel I: Toetsingscriteria 

Richtlijnen negatief bindend studieadvies Aankruisen in-

dien van toepas-

sing 

Op welke wijze wordt voldaan aan de 

bewijslast? 

Resulta-

ten 

1. Je hebt 50% of meer van al je onderwijsonderdelen onvol-

doende afgesloten (lager dan een cijfer 5,5). 

  

2. Je bpv-eindbeoordeling is onvoldoende en je bpv-urenregistra-

tie is niet voldaan. 

  

Houding 

& gedrag 

3. Je komt gemaakte afspraken en doelstelling niet na waardoor 

de voortgang van de opleiding wordt verstoord vb. door onvol-

doende aanwezigheid in de lessen of in de bpv, door het niet 

maken van opdrachten, het niet nakomen van afspraken en 

doelstellingen (inzet tonen, samenwerken, plannen en organi-

seren is onvoldoende). 

  

Deel II: controle criteria 

Voor uitgeven van een negatief bindend studieadvies moeten alle controle criteria afgevinkt kunnen worden.  

 Aankruisen indien van toepassing 

controle Criterium 1 en/of 2 zijn van toepassing voor het verstrekken van een 

negatief bindend studieadvies. 

 

Criterium 3 kan alleen in combinatie met criterium 1 en/of 2 aanleiding 

zijn voor het verstrekken van een negatief bindend studieadvies. 

 

Jouw persoonlijke omstandigheden zijn meegewogen*  

Het besluit tot negatief bindend studieadvies is door het gehele onder-

wijsteam genomen: de onderwijscommissie heeft geen vertrouwen in 

het behalen van het diploma.** 

 

De school heeft voldoende voorzieningen getroffen om jou te begelei-

den in het verbetertraject. 

 

Je hebt minimaal 6 weken de kans gekregen om jezelf te verbeteren  

Afgeven 

negatief 

BSA 

Het voorlopig negatief bindend studieadvies is afgegeven d.m.v. 

brief/mail. 

 

 

*Denk aan ziekte, zwangerschap, problemen in de thuissituatie en/of familie. 

Indien in deel I één of meerdere punten zijn aangekruist, maar vanuit het team, rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden, wel voldoende 

vertrouwen is dat je de opleiding (mogelijk met vertraging) kan afronden, wordt er geen negatief bindend studieadvies gegeven.  



 

 

Je dient de persoonlijke omstandigheid tijdig te melden bij de mentor/coach.  

Er is een logisch verband tussen de persoonlijke omstandigheden en het aantal gemiste of niet behaalde onderdelen. 

Indien er dermate veel onderdelen open staan waardoor de onderwijscommissie onvoldoende kan beoordelen of je de opleiding (met vertraging) zou kun-

nen afronden, kan de onderwijscommissie hier niet coulant in zijn en ontvang je dus een negatief bindend studieadvies.  

 

**Indien je wel aan de toetsingscriteria voor een negatief bindend studieadvies voldoet maar de onderwijscommissie wel vertrouwen heeft in het behalen 

van een diploma dan wordt er geen negatief bindend studieadvies verstrekt. Samen met jou worden maatwerkafspraken gemaakt over het vervolgen van de 

opleiding. 
 

  



 

Bijlage V Formulier bindend studieadvies (C) – entree, niveau 2, 3 en 4 
Formulier bindend studieadvies 
  

Naam:        

Opleiding:        

Naam praktijkopleider:        

Naam studieloopbaanbegeleider:        

  
Studievoortgang op school 

Voldoende studieresultaten behaald volgens het studievoortgangsbeleid.  

Onvoldoende studieresultaten behaald volgens het studievoortgangsbeleid.  

  

Activiteit:                                          - - - + ++ Toelichting: 

Op tijd komen:           

Op tijd inleveren van opdrachten:           

Samenwerken:           

Inzet tonen:           

Afspraken nakomen:           



 

Communiceren:           

  
Opmerkingen: 
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Voortgang Beroepspraktijkvorming (BPV) 

De BPV is voldoende beoordeeld:       

De BPV is onvoldoende beoordeeld:       

Opmerkingen: 

      

  
Loopbaan & vervolgafspraken 

Waar sta je voor, waar ga je voor? 



 

      

Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat gaat het best? 

      

Zit je op de goede plek? Heb je de goede keuze gemaakt? Wil je hier verder? 

      

Waar ga je de komende periode aan werken?  
Hoe krijg je dat voor elkaar?  
Wat zijn je vervolgstappen?  
Wie heb je daarbij nodig? 
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