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Wettelijke uitgangspunten Bindend studieadvies (BSA) 
De wetgeving omtrent het BSA is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Zo moet een 
negatief BSA een uitzondering zijn en daarom zo min mogelijk gegeven worden. De 
studieloopbaanbegeleiding die binnen een onderwijsinstelling is georganiseerd is er primair op 
gericht om studenten te begeleiden naar het succesvol afronden van hun studie. Het negatief 
bindend studieadvies is dan ook een laatste, meer dwingend, redmiddel om de student te 
beschermen als die zelf niet kiest voor een andere opleiding of ander niveau.  
 
De wettelijke uitganspunten op een rij: 
• Iedere student ontvangt een bindend studieadvies in het eerste jaar van zijn 

opleiding/inschrijving. Dit geldt ook voor studenten die instromen in een hoger jaar. Voor 
deze student is dit immers het eerste jaar van de opleiding.  

• De termijnen voor het afgeven van een BSA worden bepaald op basis van de feitelijke 
opleidingsduur in de OOK. Hiervoor geldt: 
- Wanneer een student een meerjarige opleiding volgt, wordt er minimaal negen 

maanden en vóór twaalf maanden na de start van de opleiding een bindend 
studieadvies gegeven.  

- Wanneer een student een opleiding volgt die één volledig studiejaar beslaat, wordt er 
vier maanden na de start van de opleiding een BSA gegeven. 

• Het bindend studieadvies moet gebaseerd zijn op de studievoortgang van een student over 
de gehele breedte van de opleiding, in een objectief oordeel, dat afkomstig is van meer 
dan één persoon. 

• Voorafgaand aan een negatief BSA moet er minimaal één schriftelijke waarschuwing 
worden gegeven. In deze waarschuwing geeft de opleiding aan wat de student moet 
verbeteren en wanneer de student het bewijs van deze verbetering zichtbaar moet laten 
zien. Het definitieve BSA moet, indien negatief, schriftelijk worden gecommuniceerd met 
de student. Indien een student minderjarig is worden ook de ouders/verzorgers, zowel bij 
de waarschuwing als over het besluit tot het definitieve negatieve BSA, schriftelijk 
geïnformeerd.  

• Als een student een negatief BSA heeft ontvangen, is de student niet meer toelaatbaar op 
dezelfde opleiding (crebo) binnen dezelfde instelling. Is de student het niet eens met een 
negatief BSA, dan heeft de student de mogelijkheid om – binnen twee weken na afgifte 
van het negatieve BSA -  bezwaar in te dienen bij de commissie van beroep voor 
examinering. 

Studievoortgang voor BSA; wat wordt gemeten? 
Het BSA wordt gegeven op basis van de studieresultaten over de gehele breedte. Per 
opleiding is aangegeven welke studievoortgang er nodig is voor het behalen van een positief 
BSA. Studenten zijn bij start van de opleiding op de hoogte gebracht van de 
opleidingsspecifieke eisen voor het BSA. 
 
Afhankelijk van de inrichting van de opleiding wordt ook de bpv meegenomen in de beoordeling 
van de studievoortgang. Als de bpv nog niet volledig is afgerond, kan er een tussentijdse 
beoordeling worden gegeven om de bpv mee te laten tellen voor het BSA. Indien er geen 
(tussentijdse) beoordeling wordt gegeven voor de bpv, kan de bpv ook niet meetellen voor het 
BSA.  
 
Als er persoonlijke omstandigheden zijn die invloed kunnen hebben -of hebben gehad- op het 
behalen van een negatief BSA, worden deze door het team meegenomen in het uiteindelijke 
BSA. Dit kan ertoe leiden dat het team ondanks onvoldoende studievoortgang geen negatief 
BSA verstrekt. 
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Uitvoering Vonk (Clusius College) 
De wettelijke uitganspunten voor het BSA vormen de input voor de werkwijze waarop het Vonk 
(Clusius College) met het BSA omgaat. 
 
Ieder opleidingsteam heeft voor de opleidingen waarvoor zij verantwoordelijk zijn 
opleidingsspecifieke criteria opgesteld waaraan de student moet voldoen om een voldoende 
voorlopig advies en een definitief positief BSA te krijgen.  
Om  een positief bindend studieadvies te kunnen afgeven moet de student voor minimaal 75% 
van de te behalen formatieve resultaten een voldoende hebben behaald. De volle breedte van 
de opleiding is in de opleidingsspecifieke criteria verwerkt en de minimale norm is helder 
geformuleerd.  
Deze criteria worden vanaf de start van de opleiding besproken met de student en zijn voor de 
student terug te vinden op de leeromgeving van de student onder het kopje 
onderwijsdocumenten van de betreffende opleiding. Hierdoor is voor iedere student vanaf de 
start van de opleiding duidelijk aan welke criteria de student moet voldoen om een positief BSA 
te ontvangen.  
 
De studiebegeleider houdt, samen met de andere docenten van de student, de 
studievoortgang van de student in de gaten en bespreekt deze met de student tijdens de SB-
uren. Naast de studievoortgang wordt ook de beroepshouding en de motivatie met de student 
besproken. 
 
Een negatief BSA mag alleen worden afgegeven bij onvoldoende studievoortgang over de 
breedte van de opleiding, waarbij extra begeleiding en een schriftelijke waarschuwing geen 
gewenst effect hebben gehad waardoor de student geen uitzicht  heeft op het behalen van het 
diploma van de opleiding.  
Omdat een negatief BSA nooit als verrassing mag komen volgt er voor het uitgeven van het 
definitieve BSA altijd een voorlopig studieadvies. Tussen dit voorlopige advies en het 
definitieve advies moet voldoende tijd zitten zodat de student, indien nodig, aan de 
afgesproken verbeterpunten kan werken.  
Er wordt in de wet geen onderscheid gemaakt in het leerjaar waarin een student start. 
Uitgangspunt van de wet is immers dat elke student die zich inschrijft voor een opleiding in het 
eerste jaar van zijn inschrijving een (bindend) advies over de voortzetting van zijn opleiding 
ontvangt. 
De duur van een opleiding bepaalt de termijnen waarbinnen een voorlopig advies en een 
definitief BSA gegeven moeten worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen meerjarige 
en eenjarige opleidingen. 
 

BSA bij meerjarige opleidingen 
Bij Vonk (Clusius College) geldt het BSA in ieder geval voor studenten die starten in het eerste 
jaar van een reguliere niveau 2, 3, of 4 opleiding OF studenten die starten in een nieuwe 
opleiding (inschrijving ) in een hoger jaar leerjaar waarvan de resterende opleidingsduur langer 
dan een jaar is. 
 
Tijdpad voor het afgeven van het voorlopig studieadvies en het definitief BSA voor 
meerjarige opleidingen: 
 

- Voorlopig studieadvies : aan einde van periode 2.  
- Definitief BSA; 9 maanden na start opleiding (uiterlijk in ieder geval voor 12 maanden 

na start van de opleiding.) 
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BSA bij eenjarige opleidingen: 
Bij Vonk (Clusius College) zijn dit in ieder geval de studenten die starten in een reguliere niveau 
1 opleiding (Entree) OF studenten die starten in een nieuwe opleiding (inschrijving) waarvan 
de resterende opleidingsduur niet meer dan één jaar is. 
 
 
Tijdpad voor het afgeven van het voorlopig studieadvies en het definitief BSA eenjarige 
opleidingen: 

- Voorlopig studieadvies : aan einde van periode 1. 
- Definitief BSA; 4 maanden na start van de opleiding.  

 

Voorlopig studieadvies; varianten en acties 
Het voorlopig studieadvies kent twee varianten: 

- Studieadvies: Voldoende voortgang. 
- Studieadvies: Onvoldoende studievoortgang. 

 
Voldoende voortgang: 
Bij een voldoende voortgangsbeoordeling over de gehele linie krijgt de student een voorlopig 
studieadvies met de beoordeling voldoende. 
Als een student deze beoordeling krijgt, wordt dit in een individueel gesprek besproken en 
toegelicht. In dit gesprek wordt er samen met de student over nieuwe leerdoelen gesproken 
om ervoor te zorgen dat de studievoortgang zich op eenzelfde positieve wijze voortzet. Dit 
gesprek vindt plaats tussen de student en de studiebegeleider. Een verslag van dit gesprek 
wordt door de studiebegeleider opgenomen in EduArte. 
 
Onvoldoende voortgang: 
Indien de studievoortgang onvoldoende is, ontvangt de student ook een schriftelijke 
waarschuwing. Indien de student minderjarig is ontvangen ook de ouders/verzorgers een 
afschrift. Deze waarschuwing wordt gegeven nadat de studievoortgang van de student is 
besproken in de studentbesprekingen van het team. 
Indien een student een waarschuwing heeft ontvangen, zal er moeten worden gewerkt aan 
een verbetering van de studieresultaten. Hoe de student dit gaat doen, wanneer het resultaat 
van de inspanning zichtbaar moet zijn en welke faciliteiten school hiervoor kan bieden, wordt 
besproken met de student en vastgelegd in de bijlage bij de onderwijsovereenkomst (OOK). 
Deze bijlage kan overigens ook worden gebruikt wanneer er een positief advies is gegeven bij 
voldoende studievoorgang maar de student heeft aangegeven een ondersteuningsbehoefte te 
hebben. 
 

Definitief BSA; varianten en acties 
Het definitieve BSA kent ook twee varianten: 

• Positief BSA, voldoende studievooruitgang. 
• Negatief BSA, onvoldoende studievooruitgang. 

Bij een positief BSA kan de student zijn opleiding vervolgen, bij een negatief BSA wordt de 
onderwijsovereenkomst ontbonden. In dat geval moet de student met de opleiding stoppen. 
Het opleidingsteam bepaalt welk BSA een student ontvangt. Uitgangspunt hierbij zijn de 
opgestelde opleidingsspecifieke criteria. Daarnaast weegt het team eventuele persoonlijke 
omstandigheden mee die invloed hebben gehad op de studieresultaten van de student. Dit 
kan ertoe leiden dat het team ondanks onvoldoende studievoortgang een positief BSA 
verstrekt. De inschatting van het team dat de student het diploma voor de opleiding, eventueel 
met studieverlenging, toch kan behalen is daarbij leidend.  
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Positief BSA 

Als de student voldoende vordering heeft gemaakt in de opleiding wordt een positief BSA 
gegeven. 
Als de student een positief BSA krijgt, wordt dit in een individueel gesprek met de student 
besproken en toegelicht. In dit gesprek wordt er samen met de student over nieuwe leerdoelen 
gesproken om ervoor te zorgen dat de studievoortgang zich op eenzelfde positieve wijze 
voortzet. Dit gesprek vindt plaats tussen de student en de studiebegeleider. Een verslag van 
dit gesprek wordt door de studiebegeleider opgenomen in EduArte. 
 
Negatief BSA 

Als de uitkomst van de toetsing van de studievoortgang een negatief BSA is, dient het team 
een gemotiveerd voorstel voor negatief BSA in bij de directeur van de vestiging. De directeur 
laat het voorgestelde advies op de vooraf gestelde eisen BSA controleren door minimaal twee, 
niet bij de student betrokken, medewerkers. Indien er niet is afgeweken van de van tevoren 
vastgestelde eisen, wordt het studieadvies door de directeur overgenomen. Indien er is 
afgeweken van de van tevoren vastgestelde eisen zal de directeur een ander BSA uitbrengen.  

Een negatief BSA wordt altijd gemotiveerd en schriftelijk aan de student kenbaar gemaakt. De 
vestigingsdirecteur ondertekent het negatieve BSA. Indien de student minderjarig is ontvangen 
ook de ouders/verzorgers van de student een afschrift. In het definitieve BSA wordt een 
bezwaarclausule opgenomen. Hierin staat aangeven dat een bezwaar tegen het advies binnen 
veertien dagen ingediend kan worden bij de commissie van beroep voor examens.  

Taken en verantwoordelijkheden bij het afgeven van een negatief BSA zijn: 

• Het voorgestelde definitieve negatieve BSA controleren aan de hand van de van 
tevoren vastgestelde eisen. 

• Bij constatering dat er niet is afgeweken van de van tevoren vastgestelde eisen, wordt 
het advies overgenomen.  

• Indien er is afgeweken van de van tevoren vastgestelde eisen kan de directeur een 
ander advies uitbrengen.  
 

Opvolging negatief BSA 

Een negatief BSA leidt tot ontbinding van de onderwijsovereenkomst (OOK). Om tot 
uitschrijving over te kunnen gaan is Vonk verplicht om de student te ondersteunen en te 
begeleiden naar een andere opleiding, daarbij rekening houdend met de voorkeuren van de 
student.  De student mag pas worden uitgeschreven als  

• de student is toegelaten tot een andere opleiding, 
of 

• Vonk aantoonbaar kan maken dat er gedurende tenminste acht weken actieve 
ondersteuning is geboden bij het zoeken naar een andere opleiding of instelling.  

Deze inspanningsverplichting geldt voor alle studenten die een negatief BSA hebben 
ontvangen. 
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Proces BSA  

 

 
1* Afgeven voorlopig studieadvies 2* Afgeven definitief BSA 
Niveau 1 en andere eenjarige opleidingen: aan einde periode 1 Niveau 1 en andere eenjarige opleidingen: 4 maanden na start opleiding 

(rond 15 december) 
Niveau 2, 3 en 4: aan einde periode 2. Niveau 2, 3 en 4: 9 maanden na start opleiding (rond 15 mei) 
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