
Bijlage 1 Format bindend studieadvies geldig in schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 

Bindend studieadvies  
Wat is een studieadvies? 
Dat is een gesprek met de student en de coach / mentor van CITAVERDE College. In dit gesprek 
wordt een advies gegeven of je kunt doorgaan met de opleiding. Dit hangt af van de vraag of je 
voldoende vorderingen maakt en voldoende inspanning levert om het diploma te halen. CITAVERDE 
College  zal een negatief studieadvies geven, als je je diploma naar verwachting niet zult halen. Als je 
onvoldoende vorderingen maakt dus.  
Dat betekent dat je het advies krijgt te stoppen met de opleiding. Dat doen we niet zomaar, en daarom 
krijg je na ongeveer vijf maanden een voorlopig studieadvies. Dan heb je nog kans om je te 
verbeteren. Negen maanden na de start van de opleiding volgt het definitief bindend studieadvies. 
 
Wanneer krijg je een positief studieadvies? 
Je krijgt een positief studieadvies als je voldoende vorderingen laat zien tijdens de lessen en tijdens 
de BPV. De coach, de praktijkopleider en de docenten hebben de verwachting dat je je diploma kunt 
halen, als je je voldoende blijft inspannen.  
 
Wanneer krijg je een negatief studieadvies? 
Je krijgt een negatief studieadvies als je onvoldoende of geen vorderingen laat zien tijdens de lessen 
en tijdens de BPV. De coach, de praktijkopleider en de docenten denken dat je je diploma niet binnen 
een redelijke termijn zult halen. Dat kan komen omdat je onvoldoende aanwezig bent in de les of bij 
de BPV, doordat je je opdrachten niet maakt, of doordat je onvoldoende capaciteiten hebt. Als je een 
voorlopig negatief studieadvies krijgt, krijg je ook te horen hoe je jezelf kunt verbeteren en hoe je 
daarbij geholpen wordt.  
 
Wat gebeurt er bij een negatief studieadvies? 
Als je een negatief studieadvies krijgt, krijg je het advies te stoppen met deze opleiding.  
Dat kan betekenen dat je advies krijgt naar een andere opleiding over te stappen en/of een andere 
school. De Onderwijsovereenkomst kan dan worden ontbonden. Als je het daar niet mee eens bent 
kun je een klacht indienen via de klachtenregeling. (te vinden op onze website). 
 
Loopbaan 
Tijdens de gesprekken over het studieadvies praten we ook met je over je studiekeuze / loopbaan.  
We praten over jouw ervaringen en je denkt na of het beeld dat je hebt van het beroep nog steeds 
goed past bij jou. Je denkt na over je sterke kanten die van belang zijn voor de opleiding en het 
beroep. Je benoemt waar je voor gaat en hoe je jouw doel wilt bereiken. 
 
Formulier bindend studieadvies 
Op de volgende bladzijde zie je de onderdelen die we met je bespreken. Je kunt daarin ook zien op 
welke punten gelet wordt. Je kunt nooit op slechts één punt een negatief advies krijgen, het gaat altijd 
om de vraag of je je diploma kunt halen. Met deze lijst zie je wel waar je je gedrag, houding en inzet 
kunt of moet verbeteren. Jouw rapport, beoordeling van BPV-opdrachten en de beoordeling van je 
praktijkopleider worden meegenomen in het studieadvies. 
 
  



Voorlopig bindend studieadvies 

Naam:        

Opleiding:        

Datum voorlopig studieadvies:        

 
Studievoortgang: (omcirkel) 

A    Er is uitzicht op het halen van een diploma. 

B    We twijfelen aan de mogelijkheid een diploma te halen; er volgen nadere afspraken. 

C    Er is geen uitzicht op een diploma, we adviseren om te stoppen. 
 
Als C van toepassing is, maar je wilt toch doorgaan, dan volgen afspraken waarin we vastleggen welke 
herstelwerkzaamheden je moet doen. Bijvoorbeeld over veranderingen in inzet / gedrag, verzuim of verbeteringen 
in studieresultaten. 

 

Gezien door student,  
handtekening: 

Bij 18-, gezien door ouders of verzorgers,  
handtekening: 

Gezien door ……, 

handtekening: 

 

  



Bindend studieadvies 
 

Naam:        

Opleiding:        

Datum bindend studieadvies:        

 
Studievoortgang: (omcirkel) 

A    Er is uitzicht op het halen van een diploma. 

B    We twijfelen aan de mogelijkheid een diploma te halen; er volgen nadere afspraken. 

C    Er is geen uitzicht op een diploma, je krijgt het advies te stoppen. 

 

Moet je de opleiding verlaten? 

Je krijgt een gesprek over de mogelijkheden die er nog zijn, zoals een opleiding op een andere school. 
Ben je het niet eens met het negatief studieadvies? Dan kun je een klacht indienen via de 
klachtenregeling. Je hebt daarvoor 14 dagen de tijd. 
 

Gezien door student,  
handtekening: 

Bij 18-, gezien door ouders of verzorgers,  
handtekening: 

Gezien door ……, 
handtekening: 

 
  



Formulier bindend studieadvies 
 

Naam:        

Opleiding:        

Naam praktijkopleider:        

Naam coach:        

 
Studievoortgang op school 

Voldoende studieresultaten behaald volgens het studievoortgangsbeleid.  

Onvoldoende studieresultaten behaald volgens het studievoortgangsbeleid.  

 

Activiteit:           - - - + ++ Toelichting: 

Op tijd komen:           

Op tijd inleveren van opdrachten:           

Samenwerken:           

Inzet tonen:           

Afspraken nakomen:           

Communiceren:           

 
Opmerkingen: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voortgang Beroepspraktijkvorming (BPV) 

De BPV is voldoende beoordeeld:       

De BPV is onvoldoende beoordeeld:       

Opmerkingen: 

      

 
Loopbaan & vervolgafspraken 

Waar sta je voor, waar ga je voor? 

      

Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat gaat het best? 

      

Zit je op de goede plek? Heb je de goede keuze gemaakt? Wil je hier verder? 

      

Waar ga je de komende periode aan werken?  
Hoe krijg je dat voor elkaar?  
Wat zijn je vervolgstappen?  
Wie heb je daarbij nodig? 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


