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Regeling Bindend Studieadvies 

Een onderdeel van de wet ‘vroegtijdig aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ 
is het Bindend Studieadvies (BSA). Dit houdt in dat elke student in het 1e leerjaar (vanaf de 
start van de lessen) tussen de 9 en de 12 maanden een Bindend Studieadvies krijgt. Als een 
student later start met de opleiding krijgt hij/zij, net als de klasgenoten, in het eerste leerjaar 
een Bindend Studieadvies. Bij éénjarige opleidingen krijgt de student een BSA tussen de 3 
en 4 maanden. 

Voortgangsgesprekken 
Bij het Summa College krijgt elke student in het eerste leerjaar minimaal twee 
voortgangsgesprekken, die leiden naar een studieadvies. Bij éénjarige opleidingen krijgt de 
student minimaal één keer een voortgangsgesprek. Tijdens het studievoortgangsgesprek 
wordt bekeken of de studieresultaten van de student voldoende zijn. 

Positief of negatief 

Een studieadvies kan positief of negatief zijn. Een studieadvies wordt alleen gegeven op 

basis van de studievoortgang. Onder strikte voorwaarden mag de beroepshouding 

meegenomen worden in het studieadvies. Een negatieve beroepshouding kan van invloed 

zijn op de studievoortgang. Een negatief studieadvies kan worden gegeven bij onvoldoende 

voortgang in het studieverloop over de gehele linie in het 1e jaar. In de Onderwijs en 

Examenregeling (OER) staat wat een student moet behalen om een positief advies te 
krijgen. 

Persoonlijke omstandigheden 

Een negatief studieadvies kan leiden tot beëindiging van de onderwijsovereenkomst. Bij dit 

besluit wordt rekening gehouden met de persoonlijke bijzondere omstandigheden zoals 

bijvoorbeeld zwangerschap, ziekte, familieomstandigheden of een beperking (psychisch of 

lichamelijk). Vertraging die een student oploopt onder een bijzondere situatie hoeft niet te 

leiden tot beëindiging van de opleiding. Het besluit in aanloop naar een eventueel negatief 

studieadvies moet zorgvuldig worden doorlopen, waarbij bij voorkeur het hele 

onderwijsteam betrokken is. 

Geen verrassing 

Een negatief BSA mag geen verrassing voor een student zijn. Hij/zij heeft dan twee 

gesprekken gehad met Voorlopige Studieadviezen (VSA). (Bij éénjarige opleidingen één 

gesprek). Deze gesprekken richten zich op de ontwikkeling van de student. Bij onvoldoende 

voortgang worden afspraken en verbeteracties gemaakt. Een negatief Voorlopig 

Studieadvies wordt schriftelijk vastgelegd door de LOB’ er of de mentor en komt in het 

Studenten - Ouderportaal te staan. Daarin wordt beschreven welke verbeteringen hij/zij moet 

laten zien binnen welk termijn én welke ondersteuning de student krijgt van de opleiding. 

Evalueren afspraken en voortgang 
Na de afgesproken termijn worden de afspraken en de studievoortgang van de student 
geëvalueerd. Als er onvoldoende studievoortgang te zien is, kan de termijn (als het nodig is) 



verlengd worden. Bij onvoldoende voortgang kan er een negatief Bindend Studieadvies 
afgegeven worden. Bij meerjarige opleidingen mag dit niet eerder dan 9 maanden na de start 
van de opleiding gegeven worden. Bij éénjarige opleidingen mag het negatief Bindend 
studieadvies niet eerder gegeven worden dan 3 maanden, na de start van de opleiding. 

Andere oplossingen 
Wanneer de studievoortgang onvoldoende is, wordt een negatief BSA uitgebracht. Indien dit 
leidt tot beëindiging van de onderwijsovereenkomst wordt samen met de student en met het 
zorgteam gezocht naar andere oplossingen. Na een negatief BSA kan de student zich niet 
meer voor dezelfde opleiding inschrijven. Gedurende 8 weken wordt de student begeleid 
naar een ander opleiding of wordt naar een andere passende oplossing gezocht. 

Nieuwe opleiding 
Als je je inschrijft bij een nieuwe opleiding (ook bij doorstroom naar een hoger niveau of bij zij 
-instroom) dan wordt in het eerste jaar van de nieuwe opleiding weer een BSA verstrekt. Dit 
geldt ook als de student in het derde jaar instroomt van de nieuwe opleiding.

Ontbinden van de Onderwijsovereenkomst 
De onderwijsdirecteur beslist op advies van het onderwijsteam of op basis van het negatief 
BSA de onderwijsovereenkomst ontbonden wordt, waarbij hij/zij rekening houdt met de 
persoonlijke omstandigheden van de student. Hierbij wordt de zorgcoördinator betrokken. 
Het kan dus betekenen dat een student met een negatief studieadvies (op basis van 
voortgang) toch door mag gaan met de opleiding. 

Leeftijd of startkwalificatie behaald 
Als de onderwijsovereenkomst wordt beëindigd neemt de opleiding contact op met de 
leerplicht- of RMC-ambtenaar. Als de student jonger is dan 18 jaar, kan de 
onderwijsovereenkomst pas verbroken worden als is aangetoond dat er 8 weken zonder 
succes is gezocht naar een andere opleiding. Er wordt bij het geven van een BSA geen 
onderscheid gemaakt in leeftijd. Ook wordt niet gekeken of de student al een startkwalificatie 
heeft behaald. 

Beroepsmogelijkheid 
De student kan tegen het besluit tot verstrekking van een negatief BSA in beroep gaan bij de 
Commissie voor beroep Examens. Binnen twee weken moet de student het beroep indienen 
via het klachtenformulier op de website van het Summa College. De commissie neemt 
binnen vier weken een besluit over het beroep. 

Heb je vragen? 
Mail deze naar meldpuntbsa-instroom@summacollege.nl 
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