Procedure bindend
studieadvies 2021 - 2022

Voorwoord
De wet ‘vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’ is in het leven
geroepen om de overstap van jongeren naar het mbo goed te laten verlopen en daarbij de positie van
de student te versterken. Dit wordt bereikt door betere (studiekeuze)begeleiding voor en tijdens de
overstap, door de introductie van een vroege aanmelddatum voor alle leerlingen die de overstap naar
het mbo maken en door de introductie van een toelatingsrecht in samenhang met een bindend
studieadvies in het eerste jaar na aanvang van een mbo-opleiding.
Iedere student die begint aan een mbo-opleiding, krijgt in het eerste jaar een bindend studieadvies
(BSA). Dit advies wordt in een entree opleiding uiterlijk binnen vier maanden na aanvang van de
opleiding gegeven en in een meerjarige opleiding binnen negen tot twaalf maanden.
Een bindend studieadvies kan positief of negatief zijn. Bij een positief advies kan de student zijn
opleiding vervolgen. Bij een negatief advies moet de student met de opleiding stoppen.
In dit document zijn de kaders en de procedure uitgewerkt voor het bindend studieadvies binnen Aeres
MBO.
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1 Kaders
1.1.
-

-

Wettelijke kaders
Het bevoegd gezag brengt aan iedere student die zich inschrijft, advies uit over de voortzetting
van zijn opleiding. Aan degenen die zijn ingeschreven voor een opleiding waarvan studieduur
één volledig studiejaar bedraagt, wordt dit advies uiterlijk binnen vier kalendermaanden na
aanvang van de opleiding gegeven, doch niet eerder dan drie maanden na aanvang. Aan
degenen die zijn ingeschreven voor een opleiding die meer dan één volledig studiejaar bedraagt
wordt dit advies na ten minste negen kalendermaanden en uiterlijk aan het eind van het eerste
studiejaar van de opleiding gegeven.
Aan een advies als bedoeld in het eerste lid kan het bevoegd gezag een besluit tot ontbinding
van de onderwijsovereenkomst verbinden. Tot ontbinding wordt slechts overgaan indien:
o

de student naar het oordeel van het bevoegd gezag, met inachtneming van zijn
persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vordering heeft gemaakt in de opleiding;

o

het bevoegd gezag heeft gezorgd voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden
voor goede voortgang van de opleiding zijn gewaarborgd, en

o

het bevoegd gezag de desbetreffende student een schriftelijke waarschuwing heeft
gegeven onder bepaling van een redelijke termijn waarbinnen de studieresultaten ten
genoegen van het bevoegd gezag dienen te zijn verbeterd.

-

De persoonlijke omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden bij het afgeven van een
bindend studieadvies (zie regeling persoonlijke omstandigheden bindend studieadvies mbo)
zijn: a. ziekte van de student; b. een handicap of chronische ziekte van de student; c.
zwangerschap en bevalling van de student; d. bijzondere familieomstandigheden; e. het
lidmaatschap van de studentenraad, bedoeld in artikel 8a.1.2 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs; f. andere dan in de onderdelen a tot en met e bedoelde persoonlijke
omstandigheden die, indien zij door het bevoegd gezag niet in de beoordeling zouden worden
betrokken, zouden leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

-

Van de student waarvan de onderwijsovereenkomst op grond van een negatief bindend
studieadvies is ontbonden, wordt de inschrijving voor de desbetreffende opleiding binnen
Aeres beëindigd. Het bevoegd gezag spant zich in de student te ondersteunen en begeleiden
naar een andere opleiding (binnen of buiten Aeres) rekening houdend met de voorkeuren van
de student. De student mag pas worden uitgeschreven wanneer de student is toegelaten tot
een andere opleiding of wanneer de instelling aantoonbaar gedurende tenminste acht weken
heeft gezocht naar een andere opleiding of instelling.

-

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 voorzieningen, bedoeld
in het tweede lid.

-

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 van
de wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). De artikelen 7.5.1 tot en met 7.5.4 zijn van
overeenkomstige toepassing.

-

De procedure m.b.t. het bindend studieadvies wordt bij wijzigingen ter instemming aangeboden
aan de studentenraad.
4

AERES MBO • Procedure bindend studieadvies 2021 - 2022 •

Pagina 4 van 8

1.2.
-

-

-

-

-

-

-

-

Kaders Aeres MBO
Reguliere begeleiding en ondersteuning leidt voor het grootste deel van de studenten tot
succes. Een negatief bindend studieadvies wordt alleen afgegeven indien de verwachting van
meerdere teamleden is dat uiteindelijk het diploma niet kan worden behaald. Persoonlijke
omstandigheden, houdingsaspecten en aan/afwezigheid worden in de afweging tot het geven
van een negatief bindend studieadvies meegenomen.
De studievoortgang is voldoende wanneer de student voor niet meer dan 20% van het aantal
thema’s of vakken een berekende vijf staat.
Voor studenten met ondersteuningsbehoefte, studenten met mantelzorgtaken en studenten
met specifieke persoonlijke omstandigheden kan een uitzondering worden gemaakt op de
norm voor het bepalen van de studievoortgang. Dit is ter beoordeling aan het team.
Wanneer een student voor meer dan 20% van het aantal thema’s of vakken een berekende vijf
staat op het meetmoment per 1 februari, en er is geen sprake van bijzondere persoonlijke
omstandigheden, ontvangt hij/zij (en ouder(s)/ verzorger(s) bij minderjarigen) een schriftelijke
waarschuwing: het voorlopig studieadvies.
Als een student na het ontvangen van de schriftelijke waarschuwing aangeeft van het
studievoortgangsgesprek met de mentor/ studieloopbaanbegeleider af te zien of twee keer niet
is verschenen en binnen 10 schooldagen geen reactie geeft, wordt het negatief bindend
studieadvies zonder gesprek uitgebracht. Dit alleen indien de norm (voor maximaal 20% van het
aantal thema’s of vakken mag de student een berekende vijf staan) op dat moment alsnog niet
behaald is.
In het voorlopig studieadvies wordt duidelijk aangegeven welke verbetering t.a.v. de
studieresultaten de student moet laten zien en welke begeleiding daarbij wordt geboden.
Hierbij wordt een verbetertermijn van drie maanden afgesproken.
Het voorlopig en definitief studieadvies worden vastgelegd middels het hiervoor ontwikkelde
gespreksformulier in Eduarte. Ook het verbeterplan wordt opgesteld volgens het format dat
hiervoor is opgesteld in Eduarte. De stukken worden opgeslagen in het (digitale)
studentendossier (bij voorkeur Eduarte).
Studenten met een voorlopig negatief studieadvies en negatief bindend studieadvies worden
geregistreerd in Eduarte zodat het aantal afgegeven studieadviezen gemonitord kan worden.
Dit kan onder “personalia, kenmerken, kenmerk toevoegen, kies categorie: negatief BSA, kies
kenmerk: BSA, toelichting is optioneel, begindatum is de datum van vandaag, einddatum is
optioneel, kies Opslaan.
Voor studenten die zijn ingeschreven voor een opleiding waarvan de studieduur één volledig
studiejaar bedraagt wordt het studieadvies tussen de drie en vier kalendermaanden na aanvang
van de opleiding gegeven. Afspraken over de studievoortgang worden bij deze opleidingen bij
aanvang van de opleiding gemaakt middels het gebruik van een bijlage bij de OOK voor
aanvullende ondersteuning. De studieloopbaanbegeleider/ mentor begeleidt en monitort de
student. Minimaal twee personen bepalen na 3 tot 4 maanden of de studievoortgang
voldoende is aan de hand van de afspraken zoals gemaakt in de bijlage bij de OOK en de
behaalde cijfers. Indien de studievoortgang onvoldoende is volgen stap 6 en stap 7 uit de
procedure zoals beschreven in de procedure voor meerjarige opleidingen zoals beschreven in
hoofdstuk 2.
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2 Procedure

2.1.

Procedure bindend studieadvies meerjarige opleidingen

1. Uiterlijk een half jaar na de start van de opleiding (voor 1 februari) vindt binnen de teams een
studievoortgangsvergadering plaats waarin de studievoortgang van alle studenten wordt
besproken.
2. Studenten met onvoldoende studievoortgang, rekening houdend met persoonlijke
omstandigheden, krijgen z.s.m. na de studievoortgangsvergadering een voorlopig studieadvies*
waarin staat dat de student indien de studievoortgang niet verbetert binnen nu en 3 maanden,
een negatief bindend studieadvies krijgt. Dit voorlopig studieadvies wordt getekend door de
locatiedirecteur en door de administratie per brief opgestuurd naar het postadres van de
student 18+ en ouders/ verzorgers 18- en opgeslagen in het (digitale) studentendossier.
3. De studieloopbaangebeleider/ mentor maakt een afspraak met de studenten met onvoldoende
studievorderingen en stelt uiterlijk voor 15 februari een verbeterplan met hen op volgens het
format “verbeterplan n.a.v. een voorlopig negatief studieadvies”. Hierin worden afspraken
gemaakt over de te behalen doelstellingen voor de aankomende maanden. Dit verbeterplan
wordt opgeslagen in het (digitale) studentendossier.
4. In de studievoortgangsvergadering aan het eind van het schooljaar (uiterlijk 1 juni) wordt
bepaald welke studenten een negatief bindend studieadvies krijgen.
5. De studieloopbaanbegeleider/ mentor heeft uiterlijk 15 juni een gesprek met de studenten met
een negatief bindend studieadvies waarin een toelichting wordt gegeven op het negatief
bindend studieadvies. Het verslag van dit gesprek wordt opgeslagen in het (digitale)
studentendossier.
6. Het negatief bindend studieadvies wordt getekend door de locatiedirecteur en door de
administratie per aangetekende post opgestuurd naar het woonadres van de student en bij
minderjarige studenten (ook) naar het woonadres van de ouder(s)/verzorger(s). De student
heeft het recht om in beroep te gaan tegen dit besluit bij de commissie van beroep voor de
examens. Het beroep kan worden ingediend via het “formulier loket rechtsbescherming“, zoals
te vinden is op de website van Aeres.
7. De studieloopbaanbegeleider/ mentor heeft een inspanningsplicht van 8 weken om studenten
met een negatief BSA te begeleiden naar een passende vervolgopleiding of vervolgtraject.
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