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Waarom deze wet?

Beoogde oplossing voor:

• Zomerlek

• Verminderen uitval in het eerste jaar

Inwerkingtreding:
• 1 augustus 2017 Aanpassing WEB

• 1 april 2018 Vroegtijdige aanmelding

• 1 augustus 2018 Bindend studieadvies



Bindend Studie Advies (BSA)

• Studiekeuzeadvies ≠ Bindend studieadvies

• IJkpunt in de opleiding gezamenlijk kijken naar de opleiding

• Advies kan zowel positief als negatief zijn

• Staat op zichzelf (geen relatie met latere studiejaren)



Voor wie is het BSA?

• Bsa is voor iedere student, 

• geen onderscheid 18+ en 18-

• Geen onderscheid kwalificatieplichtig of niet

• Iedereen die start met een nieuwe opleiding



Wanneer een BSA?

• Iedere student heeft in zijn eerste jaar van de opleiding een 
studievoortgangsgesprek

• Gesprek mondt uit in een BSA
• Voor eenjarige opleidingen tussen 3 en 4 maanden

• Voor meerjarige opleiding tussen 9-12 maanden 



Wat wordt van de school verwacht?

• Voorzieningen dat de mogelijkheden voor een goede voortgang van 
de opleiding zijn geborgd

• Een schriftelijke waarschuwing afgegeven met verbetertermijnen

• De regels rondom BSA zijn opgenomen in het deelnemersstatuut dat 
is voorgelegd aan de deelnemersraad.

• Betrokkenheid van het hele onderwijsteam



Hoe een BSA afgeven?

• Positief advies
• mag mondeling

• Negatief advies (= nooit een verrassing)
• Altijd schriftelijk

• Met redenen omkleed

• Wettelijke vertegenwoordigers ook informeren bij minderjarige student

• Persoonlijke omstandigheden moeten meegewogen zijn



Wanneer een negatief BSA?

• De verwachting is dat de student geen diploma gaat behalen gezien 
de getoonde studievoortgang en de eisen die het diploma stelt. 





Een negatief BSA en dan nu?

• Student kan in beroep gaan bij Commissie voor Beroep 
Examinering(CBE)

• Indien nodig RMC/Leerplicht, etc. informeren

• School heeft inspanningsverplichting gedurende 8 weken

• Pas na nieuwe inschrijving mag de student uitgeschreven worden



Andere opleiding, nieuwe kansen

• Student mag niet geweigerd worden bij nieuwe opleiding (wel bij 
dezelfde opleiding en dezelfde instelling)

• Er mag niet teruggrepen worden op BSA, schone lei

• Als de student niet kwalificatieplichtig is en drie keer of vaker een 
negatief BSA heeft gehad, mag de student geweigerd worden



Meer informatie

• www.onderwijsenexaminering.nl

• Vragen: info@kennispuntmbo.nl

http://www.onderwijsenexaminering.nl/
mailto:info@kennispuntmbo.nl

