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Definities
Aanvang van de studie
Dit is de datum zoals vermeld op de onderwijsovereenkomst met de betreffende student.
Andere opleiding
Een opleiding anders dan de opleiding waarop het studieadvies betrekking heeft, niet zijnde
een andere variant van diezelfde opleiding of dezelfde opleiding op een andere locatie van de
onderwijsinstelling.
Domein
Een cluster van aan elkaar gerelateerde opleidingen. Binnen de onderwijsinstelling is een
programmamanager verantwoordelijk voor de coördinatie van de opleidingen binnen een
domein en waar gesproken wordt over “het domein” wordt op deze programmamanager
gedoeld.
Onderwijsinstelling
Het ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland, met de respectievelijke Colleges van Bestuur
als eindverantwoordelijken.
Onderwijsovereenkomst
De overeenkomst tussen de student en de onderwijsinstelling, waarin de toelating tot de
opleiding door de onderwijsinstelling is bevestigd en door ondertekening van de overeenkomst
door de student is aanvaard.
Ontbinding
Het eenzijdig beëindigen van de onderwijsovereenkomst gevolgd door het uitschrijven van de
student voor de betreffende opleiding.
(Onverwachte) persoonlijke omstandigheden
Persoonlijke omstandigheden zijn omstandigheden die de studievoortgang van de student
mogelijk belemmeren en die bijvoorbeeld van toepassing zijn op bijzondere doelgroepen (zie
Reglement Speciale Doelgroepen). Onverwachte persoonlijke omstandigheden zijn persoonlijke
omstandigheden die zich pas tijdens de studie manifesteren.
Opleiding
Een beroepsopleiding zoals de onderwijsinstelling die aanbiedt op een specifieke locatie, binnen
een specifiek mbo-college, die gericht is op één of meer landelijk vastgestelde kwalificatiedossiers
en / of op één of meerdere kwalificaties en die is ingericht conform de eisen uit de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs.
Plaatsingscoördinator
De functionaris die als taak heeft om te checken welk vervolgtraject voor een student met een
negatief studieadvies gewenst is en dit in gang te zetten. De doelstelling van de plaatsingscoördinator is dat de student in beeld blijft, het resultaat is dat de student (opnieuw) geplaatst is.
Student
Een deelnemer aan een opleiding.
Studie
Een traject binnen een opleiding, of variant van een opleiding, zoals deze door een individuele
student gevolgd wordt.
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Studieadvies
Het studieadvies is een (voorlopig of definitief) advies van de onderwijsinstelling aan een student
over de studievoortgang van de student binnen een bepaalde opleiding, conform het hieromtrent
bepaalde in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De schriftelijke mededeling van de onderwijsinstelling aan de student waarin een negatief voorlopig studieadvies wordt uitgebracht, is de in de
wet bedoelde schriftelijke waarschuwing. Een definitief studieadvies kan positief of negatief zijn
en is bindend.
Studievoortgang
De voortgang van de studie zoals deze wordt bepaald door de van de student geregistreerde
studieresultaten af te zetten tegen de voor de betreffende opleiding vastgestelde studievoortgangsnormen.
Studievoortgangsgesprek
Een gesprek met de student, in een door de onderwijsinstelling bij aanvang van het studiejaar
bepaalde periode, waarin de studievoortgang zoals deze door de onderwijsinstelling is vastgesteld
tot dat moment, wordt besproken met de student.
Studievoortgangsnormen
De eisen die gesteld worden aan de studievoortgang in het eerste jaar van de opleiding.
Verbetertermijn
De periode tussen het uitbrengen van een negatief voorlopig studieadvies en het uitbrengen
van het definitieve, bindende, studieadvies.
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Regeling Bindend Studieadvies eerste studiejaar
1. Doelstellingen en uitgangspunten
1. Met ingang van 1 augustus 2018 bestaat een wettelijke plicht voor iedere mbo-instelling
om een studieadvies te geven aan alle ingeschreven studenten in het eerste jaar van
hun studie. Onderhavige regeling geeft voor de onderwijsinstelling invulling aan deze
verplichting.
2. In het verlengde van het toelatingsbeleid (zie Toelatingsbeleid ROCvA - ROCvF DEF), is
deze regeling erop gericht om studenten zoveel mogelijk hun voorkeursopleiding te laten
volgen en hen hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen. In die gevallen dat dit niet (meer)
mogelijk is omdat onvoldoende studievoortgang bestaat, kan een negatief studieadvies
gegeven worden dat voor de betreffende student een bindend karakter heeft en dat kan
leiden tot het eenzijdig door de onderwijsinstelling beëindigen van de onderwijsovereenkomst met de student.
3. Onvoldoende studievoortgang als bedoeld in 1.2 betreft niet de situatie waarin een student
door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de opleiding opleidt, dan wel voor de
praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening. Deze studenten kunnen, op grond van
de wet, door de onderwijsinstelling op ieder moment worden uitgesloten, ongeacht hun
studievoortgang.
4. Deze regeling bestaat uit de volgende onderdelen:
- bepalen studievoortgangsnormen;
- vaststellen van de studievoortgang en het voorlopig studieadvies;
- uitbrengen definitief studieadvies;
- opvolging negatief definitief studieadvies;
- klacht en beroep.
2. Bepalen studievoortgangsnormen
1. De onderwijsinstelling stelt vóór de aanvang van de studie vast welke normen gesteld
wordt aan de studievoortgang in het eerste jaar van de studie. Uit de studievoortgangsnormen blijkt welke studievoortgang minimaal gerealiseerd moet zijn op de uiterste datum
waarop door de onderwijsinstelling een definitief studieadvies moet worden uitgebracht
(zie ook 4.1).
2. De algemene studievoortgangsnorm is gesteld in een percentage van het studieaanbod
dat, tot het moment van het vaststellen van de studievoortgang (zie ook 3.2), door de
student met voldoende resultaat moet zijn afgelegd. De hier bedoelde algemene norm
geldt voor alle opleidingen van de instelling.
3. Naast de algemene norm als benoemd in 2.2 kunnen per opleiding aanvullende specifieke
studievoortgangsnormen bepaald worden die betrekking kunnen hebben op:
- specifieke studieonderdelen die gevolgd moeten worden; en / of
- participatie in onderwijsactiviteiten, voor zover dit noodzakelijk is om de ontwikkeling
van vaardigheden vast te stellen; en / of
- resultaten die per studieonderdeel en/of op specifieke toetsen behaald moeten worden;
en / of
- vaardigheden waarvan de ontwikkeling in opdrachten en andere onderwijsactiviteiten
gedemonstreerd moet worden.
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4. De studievoortgangsnormen worden per opleiding gepubliceerd in de Onderwijs- en
Examenregeling (OER).
5. Per opleiding bepaalt de instelling de wijze waarop het resultaat per onderdeel van het
studieaanbod wordt vastgesteld en maakt dit uiterlijk bij aanvang van het studiejaar aan
de studenten bekend.
3. Vaststellen van de studievoortgang en het voorlopig studieadvies
1. De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor:
- het aanbieden van de opleiding en de voorzieningen voor het volgen van de opleiding,
inclusief specifiek overeengekomen begeleiding en faciliteiten, conform de onderwijsovereenkomst met de student;
- het registreren van de studievoortgang gedurende het eerste studiejaar en het hierover
op regelmatige basis communiceren met de student.
2. Onderdeel van de communicatie over de studievoortgang is een studievoortgangsgesprek
met de student in een door de onderwijsinstelling bij aanvang van het studiejaar bepaalde
periode, waarin de studievoortgang zoals deze door de onderwijsinstelling is vastgesteld tot
dat moment, wordt besproken met de student. Het resultaat van het studievoortgangsgesprek is een voorlopig studieadvies aan de student.
3. Mits de onderwijsinstelling voldaan heeft aan het gestelde in 3.1, kan een voorlopig studieadvies negatief zijn; dat wil zeggen dat naar het oordeel van de onderwijsinstelling bij ongewijzigde inzet en / of resultaten onvoldoende studievoortgang zal worden gerealiseerd.
In dat geval ontvangt de student hiervan een schriftelijke mededeling direct na afloop of zo
spoedig mogelijk na het studie-voortgangsgesprek. Een voorlopig positief advies hoeft niet
schriftelijk te worden afgegeven.
4. Indien de student zelf aangeeft af te zien van een studievoortgangsgesprek, dan wel minimaal twee keer is uitgenodigd voor een dergelijk gesprek en hier vanaf de tweede uitnodiging niet binnen 10 schooldagen op heeft gereageerd, kan de onderwijsinstelling ook
zonder dat dit gesprek heeft plaatsgevonden een negatief voorlopig studieadvies geven.
5. In een negatief voorlopig studieadvies wordt concreet aangegeven welke verbeteringen
de student minimaal zal moeten laten zien in de periode tussen het uitbrengen van dit
advies en het uitbrengen van het definitieve studieadvies teneinde alsnog een positief
advies te krijgen en welke begeleiding hierbij door de onderwijsinstelling wordt geboden.
Deze verbetertermijn bedraagt minimaal 4 en maximaal 8 weken voor Entreeopleidingen
en andere éénjarige trajecten, en minimaal 6 en maximaal 8 weken voor alle overige
opleidingen.
6. Tijdens de verbetertermijn zoals genoemd bij 3.5 is de opleiding gehouden om:
- ondersteuning en begeleiding aan te (blijven) bieden bij het realiseren van de
vereiste verbetering; en
- de student gelegenheid te bieden het realiseren van de vereiste verbetering aan te
tonen.
7. Indien onverwachte persoonlijke omstandigheden bestaan is de onderwijsinstelling, voor
zover nog niet datgene gedaan is wat redelijkerwijs mogelijk is om de student te ondersteunen bij het verminderen van de gevolgen van deze belemmeringen, gehouden om
dat alsnog te doen gedurende de verbetertermijn.
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Ter discretie van de onderwijsinstelling kan in dat geval tevens sprake zijn van:
- het aanbieden van extra kansen om de vereiste studievoortgang te realiseren binnen
de conform artikel 1.5 vastgestelde verbetertermijn en / of
- een verlenging van de verbetertermijn als genoemd in artikel 1.5, tot uiterlijk 12
maanden na aanvang van de studie.
8. Een negatief voorlopig studieadvies zoals bedoeld in artikel 3.3 wordt uitgebracht:
- bij Entreeopleidingen en andere éénjarige trajecten uiterlijk 3 maanden na aanvang
van de studie;
- bij alle overige opleidingen uiterlijk 9 maanden na aanvang van de studie.

4. Uitbrengen definitief (bindend) studieadvies
1. Na het geven van het voorlopig studieadvies en, indien van toepassing, na het aflopen
van de verbetertermijn (zie 3.5), geeft de onderwijsinstelling aan de student een
schriftelijk definitief (bindend) studieadvies:
- bij Entreeopleidingen en andere éénjarige trajecten niet eerder dan 3 maanden en
uiterlijk 3 maanden na aanvang van de studie;
- bij alle overige opleidingen niet eerder dan 9 maanden en doorgaans uiterlijk 10
maanden na aanvang van de studie.
2. Een definitief studieadvies is negatief indien de student gedurende de verbetertermijn
en met inachtneming van zijn / haar persoonlijke omstandigheden (zie 3.7), de minimaal
vereiste verbetering niet heeft aangetoond en daarmee de minimale studievoortgang
(zie onderdeel 2) niet heeft gerealiseerd. Een negatief definitief studieadvies houdt in
dat de student de studie niet kan vervolgen.
3. Een negatief definitief studieadvies dient zodanig onderbouwd te zijn dat duidelijk is
welke voortgangsnormen, in welke mate, niet behaald zijn en, indien van toepassing,
welke persoonlijke omstandigheden, op welke wijze, in acht zijn genomen. Een negatief
definitief studieadvies geeft tevens aan per welke datum de onderwijsovereenkomst met
de student zal worden ontbonden.
4. Een positief definitief studieadvies houdt in dat de student zijn / haar studie mag vervolgen. Een positief definitief studieadvies kan de vorm hebben van een rapport tot
bevordering naar een volgend studiejaar.
5. Onder omstandigheden kan een positief definitief studieadvies ook de voorwaarde(n)
inhouden dat de student:
- het studiejaar over doet (doubleert); en / of
- specifieke ondersteuning aangeboden krijgt en aanvaardt, zoals aanvullend
studieaanbod en / of studiebegeleiding; en / of
- zijn / haar studie vervolgt in een andere variant van dezelfde opleiding, al dan niet
op dezelfde locatie; of
- zijn / haar studie vervolgt in een specifieke variant van dezelfde opleiding, of de
opleiding vervolgt op een specifiek niveau van dezelfde opleiding.
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6. Voor een positief definitief studieadvies onder voorwaarden geldt dat:
- de voorwaarden, waaronder indien van toepassing die genoemd in 4.5, onderbouwd
dienen te zijn conform artikel 4.3;
- indien de student na het uitbrengen van het definitieve studieadvies niet instemt met
één of meerdere gestelde voorwaarden, het definitieve studieadvies alsnog geacht
wordt negatief te zijn geweest;
- hiertegen de mogelijkheden tot klacht en beroep open staan, conform artikel 6.1;
- indien de student eenmaal akkoord is, het advies na ingang van de voorwaarden niet
meer negatief kan worden.
5. Opvolging negatief definitief (bindend) studieadvies
1. De student die een negatief definitief (bindend) studieadvies heeft ontvangen wordt
onder leiding van het onderwijsteam, bijvoorbeeld door de plaatsingscoördinator van het
mbo-college waartoe de opleiding behoort, zo goed mogelijk ondersteund bij de
herplaatsing in een opleiding binnen of buiten de onderwijsinstelling. Daarbij werkt het
onderwijsteam samen met loopbaanadviseurs van het LEC, de overstapcoach mbo en
met ouders (studenten jonger dan 18) en Leerplicht / de RMC-adviseur. Ook als de
student herplaatst wordt, aan studenten die dat nodig hebben, gedurende de rest van
het schooljaar passende begeleiding of scholing aangeboden om het vervolg zo
succesvol mogelijk te laten verlopen.
2. De onderwijsovereenkomst met een student die een negatief definitief studieadvies heeft
ontvangen wordt ontbonden conform de uitschrijfprocedure maar niet voordat:
- de student geplaatst is in een andere opleiding; of
- minimaal 8 weken zijn verstreken na het uitbrengen van het negatief definitief studieadvies en de student, ondanks de begeleiding door de plaatsingscoördinator, niet
geplaatst is in een andere opleiding.
3. Deze bepaling heeft betrekking op alle studenten met een negatief definitief studieadvies,
dus zowel studenten op wie de Leerplichtwet 1969 van toepassing is als studenten op wie
deze wet niet meer van toepassing is.
4. De onderwijsovereenkomst met een student kan zonder instemming van de desbetreffende
student niet ontbonden worden indien een negatief definitief studieadvies:
- later dan op de in 4.1 genoemde datum is uitgebracht;
- is uitgebracht zonder dat voorafgaand een negatief voorlopig studieadvies is
uitgebracht in de periode zoals bepaald is in artikel 3.8.

6. Klacht en beroep
Een student kan met betrekking tot het gegeven negatief definitief (bindend) studieadvies:
- een klacht indienen conform het Klachtenreglement via de directeur Onderwijs;
- beroep aantekenen conform het Examenreglement, hoofdstuk 8, sub. 3 en 4
(zie Examenreglement ROCvA - ROCvF, oktober 2017).
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