
  

 

 

Bindend studieadvies 
Grafisch Lyceum Rotterdam 
 

 

Toelichting procedure  
Ingangsdatum: 1 augustus 2022  
 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
  
Bindend Studie Advies GLR 2022-2023   - Pagina 2 van 5 
 

Bindend studieadvies 
Met ingang van het studiejaar 2018-2019 brengen MBO instellingen zoals vastgelegd 
in artikel 8.1.7a lid 1 WEB  een bindend advies uit aan alle eerste jaars MBO 
studenten over de voortzetting van de opleiding. We noemen dit ook wel een BSA 
(Bindend Studie Advies). Dit advies is verplicht in het eerste studiejaar. 
 
Het studieadvies heeft gevolgen voor de voortzetting van de gekozen opleiding. 
De student ontvangt een positief of een negatief bindend studieadvies. 
Bij een negatief bindend studieadvies ontbindt de instelling de onderwijsoverkomst 
en dat betekent dat de student zijn of haar opleiding niet langer kan voortzetten. Een 
nieuwe inschrijving voor deze opleiding is niet mogelijk. 
 
Norm voor studieadvies 
Een studieadvies wordt gegeven op grond van de voortgang van studieresultaten. 
Het uitzicht op het verkrijgen van een diploma staat daarbij centraal. 

• Een negatief studieadvies wordt afgegeven bij onvoldoende studievordering, 
met inachtneming van de bij ministeriële regeling vastgestelde persoonlijke 
omstandigheden ( MBO/24897525) 

• Een positief studieadvies wordt gegeven bij een 5,5 gemiddeld of hoger op de 
leerlijnen.  

 
Toelichting procedure 
Iedere student die een opleiding volgt bij het Grafisch Lyceum  ontvangt in het eerste 
leerjaar van de betreffende opleiding een advies over de voortzetting van deze 
opleiding. We noemen dit een Bindend Studie Advies (BSA). 
Dit geldt niet voor doublurekandidaten. 
Wanneer een opleiding één studiejaar bedraagt, moet het bindend studieadvies 
tussen de derde en vierde kalendermaand na aanvang van de opleiding worden 
gegeven.  
Het schooljaar start op 1 augustus 2022. Voor het schooljaar 2022-2023 wordt het 
bindend studieadvies gegeven na 30 november en vóór 23 december 2022. 
 
Wanneer een opleiding langer dan één studiejaar bedraagt, wordt het bindend 
studieadvies niet eerder dan na 9 maanden na de start van de opleiding afgegeven.  
Het schooljaar start op 1 augustus 2022. Voor het schooljaar 2022-2023 wordt het 
bindend studieadvies gegeven na 31 mei  en vóór 24 juni 2023. 
 
Tijdspad 
Studenten die een eenjarige opleiding volgen, krijgen bij onvoldoende 
studievoortgang een schriftelijke waarschuwing voor: 15 november 2023. 
 
Bij studenten die een opleiding volgen met een studieduur van meer dan één 
studiejaar wordt de volgende procedure gehanteerd: 
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• Voor 23 december 2022, ontvangen alle studenten en/ of ouder(s) schriftelijk een 
A, een B of een C  signaal: 

 
A- het gaat goed, loopt op schema, alles is op de norm 
B- het gaat matig, enkele cijfers zijn niet op de norm 
C- het gaat niet goed, veel cijfers zijn niet op de norm. 

 
Bij de signalen die worden afgegeven, worden aanwezigheid op school en de 
werkhouding in de klas meegenomen omdat deze vaak in relatie staan met de 
voortgang en resultaten van de studie. 
 

• Studenten die een C  signaal ontvangen, worden uitgenodigd voor een gesprek. 
In dit gesprek wordt besproken wat de student gaat doen om de resultaten te 
verbeteren. Deze afspraken worden vastgelegd (voor een bepaalde periode) en 
worden ondertekend door student en/ of ouder(s), indien minderjarig. 

 
• Na de voorjaarsvakantie (tussen 6 maart 2023 en 31 maart 2023 ) wordt 

schriftelijk een tweede signaal aan de student en de ouder(s) gestuurd. Studenten 
die een C signaal ontvangen, worden uitgenodigd voor een gesprek. Eventuele 
eerder gemaakte afspraken worden geëvalueerd en er worden nieuwe afspraken 
gemaakt, vastgelegd en ondertekend door student en ouder(s), indien 
minderjarig. 

  
NB: Gelet de wet op toelating is het van belang dat een student zich voor 1 april aanmeldt voor 
een  nieuwe opleiding. 

 
 
Een positief studieadvies 
Een positief studieadvies wordt schriftelijk gegeven bij de overgang van leerjaar 1 
naar 2. Dat betekent niet dat de student vanzelfsprekend bevorderd is. Het kan zijn 
dat bij overgangsvergaderingen besloten wordt dat de student alsnog voor de zomer 
of direct na de zomervakantie specifieke taken moet inhalen om te kunnen starten in 
leerjaar 2. Dit geldt dus alleen met een positief studieadvies. 
In bijzondere omstandigheden bestaat de mogelijkheid aan het positief studieadvies 
voorwaarden toe te kennen. 

 
Een negatief bindend studieadvies 

- Het negatieve bindend studieadvies wordt tussen 1 juni en 24 juni schriftelijk 
gegeven.    

- Het negatief bindend studieadvies is het gevolg van onvoldoende 
studievorderingen. Het afgesproken plan van aanpak heeft niet geleid tot 
voldoende resultaten. 

- Als gevolg van het negatieve studieadvies wordt de onderwijsovereenkomst 
ontbonden aan het eind van het desbetreffende eerste schooljaar, 31 juli 
2023.  

- De student die een negatief bindend studieadvies heeft ontvangen kan niet 
opnieuw voor dezelfde opleiding op het GLR worden ingeschreven. 
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- De leerplichtambtenaar wordt zo nodig ingelicht. Indien een student nog 
leerplichtig en startkwalificatie plichtig is, moet de student op zoek naar een 
andere opleiding. 

 
Bezwaar 
De student kan binnen twee weken na dagtekening van de brief, schriftelijk bezwaar 
tegen het besluit van het negatief bindend studieadvies maken bij de Commissie van 
beroep voor de examens (zie regeling Bezwaar en beroepsregeling voor mbo 
examens en het bindend studieadvies 2022-2023). 
 
De commissie toetst het bindend negatief studieadvies zowel procedureel als 
inhoudelijk en zal -na hoor en wederhoor- op basis hiervan het besluit bekrachtigen 
of vernietigen. De student ontvangt hiervan tevens schriftelijk bericht.  
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