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Wettelijke verplichting
Binnen de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB, artikelnummer 8.1.7a) heeft het bindend
studieadvies (BSA) een vaste plaats gekregen. Iedere student die wordt ingeschreven op het
Mediacollege Amsterdam (Ma) krijgt in het eerste jaar een BSA.
Uitwerking
Ma heeft deze verplichting voor het geven van een BSA vastgelegd in 4 samenhangende
documenten:
De onderwijsovereenkomst (OOK)
Het studentenstatuut
Het reglement BSA
De studiegids
Artikel 0: Inleiding
Het BSA heeft betrekking op de studievoortgang van de student. Het advies kent twee uitslagen:
positief of negatief. Bij een positief BSA kan de student zijn opleiding vervolgen, bij een negatief
BSA, wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden. In dat geval moet de student met de opleiding
stoppen.
Artikel 1: Bindend studieadvies
1. Iedere student ontvangt een bindend studieadvies (BSA) in het eerste jaar van zijn
opleiding na inschrijving.
2. Het BSA wordt gegeven tussen de negende en twaalfde maand na aanvang van de
opleiding, tellend vanaf 1 augustus. Het advies wordt op het Mediacollege Amsterdam
uitgebracht in de maand mei.
3. De student krijgt minimaal 2 maanden voorafgaand aan het BSA een voorlopig studieadvies
(VSA), dus uiterlijk 1 maart.
Artikel 2: Criteria
1. Het BSA is gebaseerd op vastgestelde criteria die staan beschreven in de studiegids van
de opleiding onder paragraaf 2.5: studievoortgang.
2. Het BSA geeft aan of de student door kan gaan met de opleiding of de opleiding moet
verlaten. We spreken van een positief BSA en een negatief BSA.
3. Het BSA is een advies van het opleidingsteam.
4. De opleidingsmanager stelt het advies vast.
5. De studieloopbaanbegeleider bespreekt zowel het voorlopig als het bindend studieadvies
met de student.
Artikel 3: Voorlopig studieadvies
1. Minimaal 2 maanden voorafgaand aan het BSA krijgt de student een VSA.
2. Een positief VSA wordt mondeling medegedeeld in een voortgangsgesprek tussen de
studieloopbaanbegeleider en de student.
3. Studenten met een negatief VSA krijgen een schriftelijke waarschuwing.
4. Daarbij krijgen ze de kans om zich te ontwikkelen en te komen tot een positief BSA. Naar
aanleiding van de schriftelijke waarschuwing worden in een gesprek met de
studieloopbaanbegeleider verbeteracties van de student en begeleidingsafspraken van de
instelling vastgelegd in een plan van aanpak.
5. Het plan van aanpak wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem en per brief of per mail
met de student gecommuniceerd.
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Artikel 4: Positief bindend studieadvies
1. Een positief BSA wordt mondeling medegedeeld in een voortgangsgesprek tussen de
studieloopbaanbegeleider en de student. Hier wordt een notitie van gemaakt op het rapport
of in Magister.
Artikel 5: Negatief bindend studieadvies
1. Een negatief BSA wordt schriftelijk uitgebracht voorzien van een motivering.
2. Een negatief BSA kan alleen worden gegeven nadat er een negatief VSA is gegeven en
een plan van aanpak is gemaakt met de student.
3. De student die een negatief BSA krijgt, heeft daarna nog recht op 8 weken begeleiding van
de school bij het zoeken naar een andere opleiding.
4. Bij een negatief BSA wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.
Artikel 7: Beroep
1. Tegen een negatief BSA kan binnen 10 schooldagen na dagtekening van het besluit beroep
worden aangetekend bij de Beroepscommissie Examinering.
Artikel 8: Wijzigingen en geldigheid van het reglement
1. Het Trajectbureau is eigenaar van het reglement BSA en stelt dit jaarlijks op- en bij.
2. Het reglement wordt jaarlijks vastgesteld door het college van bestuur.
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