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Studieadvies 
 
Een entree opleiding kan worden aangeboden in een bol- of bbl variant. Een 
entreeopleiding kent een nominale studieduur van een jaar en bevat 1600 
studiebelastingsuren. Een bol opleiding heeft een onderwijsprogramma van minimaal 
1000 klokuren. Minimaal 600 klokuren daarvan zijn begeleide onderwijsuren. Een bbl 
opleiding heeft een programma van minimaal 850 uur en daarvan worden minimaal 200 
begeleide onderwijsuren aangeboden. 
 
De entree opleiding richt zich zowel op de doorstroom naar mbo niveau 2 als op de 
arbeidsmarkt. De opleiding is gericht op degenen die onvoldoende vooropleiding hebben 
genoten voor een opleiding op mbo niveau 2 of hoger en die niet als volledig leerplichtig in 
het voortgezet onderwijs thuishoren. Voor hen is de opleiding drempelloos. 
 
Het studie advies kan een positief advies zijn, maar ook een advies zijn over een 
wenselijke verandering van leerweg dan wel de keuze voor een bepaald profiel. Dit advies 
kan de student naar eigen keuze opvolgen of niet. Wanneer er echter na 4 maanden geen 
studieresultaten zijn die uitzicht bieden op diplomering in welk profiel dan ook, zal het 
advies negatief zijn: de student wordt geadviseerd de opleiding te beëindigen en iets 
anders te gaan doen. 
 
De wet (artikel 8.1.7. a lid2) zegt het zo: “de ontbinding van de onderwijsovereenkomst is 
slechts gerechtvaardigd indien de student naar het oordeel van het bevoegd gezag, met 
inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vorderingen heeft 
gemaakt in de opleiding.” 
Een  bindend studieadvies kan alleen gebaseerd zijn op onvoldoende vorderingen in de 
opleiding. Dat betekent dat voor de student vanaf het begin duidelijk moet zijn welke 
vorderingen na 4 maanden gemaakt moeten zijn. 
 

Doelen van het studieadvies 
 De student die in het voortraject onvoldoende studievoortgang toont en/of zijn 

inspanningsverplichting niet nakomt, te stimuleren tot verbetering. 

 De student voor wie de opleiding te zwaar is en/of die onvoldoende inzet toont in 
vroegtijdig stadium erop te attenderen dat de studievoortgang over de hele linie 
onvoldoende is en/of dat de inzet te wensen overlaat. 

 Betreffende student tijdig naar een andere oplossing te verwijzen, zoals een gepaster 
opleidingstraject. 

Voorwaarden om tot het bindend studieadvies te komen 
Hieronder volgen 3 voorwaarden waaraan een student moet voldoen binnen 4 maanden 
en die mede het studieadvies bepalen. 
 
1. Je hebt het lesprogramma gevolgd conform de jaarlijnen van de onderdelen. 
2. Je hebt 80 BPV uren bij het voorlopig studieadvies gemaakt (week 45) en 160 uur 

BPV bij het bindend studieadvies (week 51).  Er is groei in je beroepshouding.  
3. Je toont groei in houding en gedrag.  
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De studenten krijgen na 2 maanden, na de 1e voortgangsweek, een voorlopig advies. Zie 
voortgangsrapportage. Het team, de mentor, bepalen het voorlopig advies voor de 
studenten. Er wordt gekeken naar de totale gang van zaken rondom de student. 
 
Ouders kunnen zich inschrijven voor een 10 minuten gesprek waar het voorlopige advies 
wordt toegelicht. In dit gesprek worden ook afspraken gemaakt om het advies een 
positieve wending te kunnen geven de komende 2 maanden. 
 
Binnen 4 maanden krijgen de studenten een definitief advies. 
De mentor brengt na de tweede voortgangsweek het definitieve advies uit. 
In dit advies gaan we uit van 2 adviezen: 

 Positief:  …...................... 

 Negatief: ………………… 

Wanneer volgens het onderwijsteam de studie inspanningen van een student ernstig te 
wensen overlaten en/of studieresultaten (de 3 criteria) aantoonbaar te gering zijn, kan het 
team een negatief bindend studie advies uitbrengen aan de directeur. 
 
Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als meerdere van bovenstaande 
factoren een rol spelen waardoor geen uitzicht meer bestaat op diplomering na een jaar. 
Wanneer de directeur de bewijsvoering voldoende acht  zal zij desbetreffende student en 
ouders schriftelijk uitnodigen voor een gesprek. 
 
Binnen het negatief studie advies zijn er 3 opties. 
a. De OOK wordt ontbonden. Student wordt na de inspanningsverplichting 

uitgeschreven. 
b. De student wordt binnen FBO gemuteerd. 
c. De student vervolgt in en na overleg met derden, een zorg/leer traject. 

 
 


