
 
 
 
 
 

 

 

Bindend studieadvies in Entree-onderwijs  
 
Wat is het?  
Het bindend studieadvies is een advies dat de MBO-instelling binnen 4 maanden aan de student na de start 
van de opleiding af moet geven over de voortzetting van de opleiding.  
 
Welke soorten advies zijn er? 
 Juridisch gezien zijn er 2 soorten: voortzetting van de studie (positief) óf beëindiging van de b etreffende 
studierichting aan betreffende instelling (= negatief bindend studieadvies).  
 

"Van de deelnemer waarvan de onderwijsovereenkomst is ontbonden, wordt de inschrijving voor de desbetreffende entreeopleiding  aan de 

betrokken instelling beëindigd. De deelnemer kan niet opnieuw aan die instelling voor die opleiding worden ingeschreven."  

 

De MBO-instelling mag natuurlijk nader advies geven over het vervolg ("je kunt beter werk zoeken" 
bijvoorbeeld), andersoortig advies dan beëindiging van de studie is ni et bindend.  
 
Waar moet een studieadvies aan voldoen? 
 Belangrijke kenmerken waaraan het studieadvies moet voldoen zijn:  
 

 Het moet binnen 4 maanden na start van de opleiding worden afgegeven. Als de 4 maanden zijn 
verstreken en er geen advies is uitgebracht, is er automatisch sprake van een positief advies.  

 Er moeten gesprekken hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het advies. De student moet 
tussen start van de opleiding en bindend studieadvies zijn gesproken en gewezen op evt. niet 
voldoen aan eisen/voorwaarden, hoe de vorderingen zijn e.d.  

 Het advies moet met redenen omkleed zijn. Er moet een koppeling gelegd worden met de 
studieovereenkomst. Voor de student moet duidelijk zijn aan welke eisen hij/zij wel/niet heeft 
voldaan, op grond waarvan het advies wordt gegeven. De redenen mogen ook liggen op het vlak 
van presentie, op tijd komen, inzet tonen e.d.  

 Het advies moet schriftelijk worden gedaan met mogelijkheid tot beroep. De student die het niet 
eens is moet in de gelegenheid gesteld worden dit aan te tekenen bij de commissie van beroep 
voor de examens. O.a. de hier genoemde voorwaarden/criteria worden dan afgewogen door de 
commissie.  

 
Wat gebeurt er na een negatief bindend studieadvies? 
De student moet de betreffende opleiding verlaten.  
Is de student nog geen 18: De instelling heeft de verplichting binnen 8 weken een alternatief te bieden 
binnen de eigen instelling of elders. Lukt dit niet, dan moet de Leerplichtambtenaar worden betrokken, bij 
voorkeur al eerder. Pas 8 weken na het advies mag de student uitgeschreven worden als er nog geen 
alternatief is.  
Is de student 18+: De instelling kan de student uitschrijven zonder alternatief. In dat geval zal de RMC –
trajectbegeleider betrokken moeten worden. De instelling moet in elk geval nazorg bieden.  Het negatief 
bindend studieadvies is geen studieverbod, het staat de student vrij om een andere opleiding binnen de 
instelling of bij een andere instelling te volgen. Wel is het zo dat als een student reeds twee jaar een 
Entree-opleiding heeft gevolgd, dat dit een weigeringsgrond mag zijn om een student niet toe te laten.  



  

 

Juridisch kader WEB:  
 
Hoofdstuk 8. Inschrijving, toelating, bindend studieadvies, vooropleidingseisen, voortijdig schoolverlaten, 
samenwerking  
 
Titel 1. Inschrijving  
 
Artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies  
 
 

1.  Het bevoegd gezag brengt aan iedere deelnemer die is ingeschreven in een entreeopleiding 
uiterlijk binnen vier kalendermaanden na aanvang van de opleiding advies uit over de voortzetting 
van zijn opleiding.  
2.  Aan een advies als bedoeld in het eerste lid kan het bevoegd gezag een besluit tot ontbinding van 
de onderwijsovereenkomst, bedoeld in artikel 8.1.3, verbinden. De ontbinding is slechts 
gerechtvaardigd indien de deelnemer naar het oordeel van het bevoegd gezag, met inachtneming 
van zijn persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vordering heeft gemaakt in de opleiding. Het 
bevoegd gezag kan van de bevoegdheid krachtens dit lid slechts gebruikmaken indien het gezorgd 
heeft voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede voortgang van de opleiding 
zijn gewaarborgd.  
3.  Van de deelnemer waarvan de onderwijsovereenkomst op grond van het tweede lid is 
ontbonden, wordt de inschrijving voor de desbetreffende entreeopleiding aan de betrokken 
instelling beëindigd. De deelnemer kan niet opnieuw aan die instelling voor die opleiding worden 
ingeschreven.  
4.  Het bevoegd gezag stelt ter uitvoering van de voorgaande leden nadere regels vast. Deze regels 
hebben in elk geval betrekking op de te behalen studieresultaten en de voorzieningen, bedoeld in 
het tweede lid.  
5.  Tegen het advies, bedoeld in het eerste lid, staat binnen twee weken na het uitbrengen van het 

advies, beroep open bij de Commissie van beroep voor de examens, bedoeld in artikel 7.5.1. De 

artikelen 7.5.1 tot en met 7.5.4 zijn van overeenkomstige toepassing. 


