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Samenvatting 
 
Het bindend studieadvies is een wettelijke maatregel die met ingang van 2014-2015 

ingevoerd wordt voor de Entreeopleiding. Ook de Entreeopleiding is een nieuwe wettelijke 

maatregel. Deze opleiding vervangt alle niveau 1 mbo opleidingen die tot nu toe bestonden. 

Beide maatregelen vloeien voort uit het actieplan “Focus op vakmanschap’ (2011) van het 

ministerie van OCW.  

Wij, twee onderzoekers van de masteropleiding Professioneel Meesterschap, beiden 

werkzaam in de AKA opleiding (die omgezet gaat worden in Entreeopleiding) bij resp. Nova 

College en Regio College, hebben besloten om onze krachten te bundelen en een ontwerp 

voor het bindend studieadvies uit te testen. 

In dit interventieverslag wordt voortgeborduurd op de twee separate analyseverslagen  van 

onderzoek naar het Bindend Studieadvies in de Entreeopleiding. Op basis van de uitkomsten 

daarvan is een gezamenlijke interventie, namelijk een diagnose-instrument voor het 

opstellen en onderbouwen van een bindend studieadvies in de Entreeopleiding, ontworpen 

en uitgetest. In de ontwerpprocedure is gebruik gemaakt van klankbordgroepen in de AKA-

teams van beide ROC’s.  Tevens werd het diagnose-instrument uitgetest op cursisten. Dit 

leverde een diagnose-instrument op wat bruikbaar en werkbaar is voor de ‘werkvloer’. 

Daarnaast is ook aandacht besteed aan de procedure die met het afgeven van een bindend 

studieadvies gepaard gaat.  

De uitkomsten van de ontwerp- en testfase zijn – naar het oordeel van de onderzoekers –

bemoedigend. Beide ROC’s kunnen hier in schooljaar 2013-2014 mee verder bouwen aan 

een verantwoord bindend studieadvies, door het op grotere schaal uit te proberen en te 

evalueren. In het daarop volgende schooljaar zal het bindend studieadvies een wettelijke 

basis krijgen. Beide ROC’s hebben zich daar degelijk op voor kunnen bereiden door middel 

van dit onderzoek. 
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1 Aanleiding voor het onderzoek 

 
In 2012 heb ik  analyseonderzoek gedaan naar het bindend studieadvies in de 

Entreeopleiding. Het bindend studie advies wordt m.i.v. schooljaar 2014-20151 een wettelijk 

instrument om cursisten die onvoldoende studievoortgang boeken binnen de eerste vier 

maanden van deze opleiding te adviseren de opleiding te verlaten en een ander traject te 

volgen.  

Op basis van de analyse-onderzoeksresultaten was mijn advies om als interventie een 

diagnose-instrument voor een bindend studieadvies te ontwerpen, uit te testen en te 

evalueren, om tot een bruikbaar instrument te komen dat met ingang van augustus 2014 op 

verantwoorde wijze gebruikt kan gaan worden. Studiegenoot Hetty ten Hoope van het Regio 

College (ten Hoope 2012) had ook analyseonderzoek gedaan naar het bindend studieadvies 

in de Entreeopleiding en kwam tot eenzelfde voorstel voor een interventie. Voor het 

ontwerpen en uittesten van de interventie besloten beide onderzoekers om de krachten te 

bundelen, gezien de vele raakvlakken. 

In dit verslag zal ik eerst de basis voor de interventie – namelijk het analyseonderzoek dat ik 

gedaan heb - bespreken. Vervolgens zal ik het verloop van het gezamenlijk ontwerpen en 

toepassen van de interventie bespreken. 

 

2 Theoretisch kader en conceptueel model 

De probleemstelling voor het analyseonderzoek in 2012 was: 

Welke factoren moeten betrokken worden bij een bindend studieadvies in de 

Entreeopleiding? 

Middels onderzoek in de theorie en het opstellen van een conceptueel middel werd de 

probleemstelling onderzocht. Hieronder volgt een beschrijving daarvan. 

 

2.1 Welke verplichting is er vanuit de overheid t.a.v. het bindend   
studieadvies? 

In het actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap’ maakt mw. Van Bijsterveldt (2011), minister 

van OCW, bekend dat er een voorziening Entreeopleiding komt, waarin alle mbo niveau 1 

opleidingen samenkomen, dus ook de AKA opleiding. Dit moet in 2014 zijn beslag krijgen. 

                                                      
1
 De beoogde invoeringsdatum is nog onderwerp van bespreking tussen werkveld en minister. 
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Strekking van het plan is dat binnen de doelgroep overbelaste jongeren meer onderscheid 

gemaakt gaat worden: de Entreeopleiding is alleen bedoeld voor diegenen die echt 

gemotiveerd zijn en in staat het mbo niveau 1 diploma te behalen.  

Momenteel (april 2012) ligt er een voorstel tot wijziging van de WEB (Wet Educatie en 

Beroepsonderwijs) bij de Tweede Kamer, waarin de plannen uit ‘Focus op vakmanschap’ 

uitgewerkt worden. 

Daaruit wordt ook duidelijk wat het ministerie beoogt met het bindend studieadvies. 

Het wetsvoorstel voor wijziging van de WEB (2012) stelt het volgende: 

 

“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.” 

 

We kunnen hieruit het volgende concluderen: 

De instelling geeft een bindend studieadvies bij onvoldoende vorderingen, maar moet 

daarbij wel zorgen voor voorzieningen die een goede voortgang mogelijk maken èn de 

persoonlijke omstandigheden in acht nemen. Een bindend studieadvies leidt tot ontbinding 
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van de onderwijsovereenkomst en uitschrijving. De instelling moet nadere regels vaststellen 

rond de te behalen studieresultaten en de te bieden voorzieningen (vast te leggen in de 

onderwijsovereenkomst). Tevens kan de deelnemer binnen twee weken beroep aantekenen 

tegen het advies. 

 

Uit de memorie van toelichting wordt meer duidelijk over het bindend studieadvies: 

 De instelling geeft een bindend advies aan de student om een andere 

(entree)opleiding of een andere leerweg te kiezen of om het onderwijs te verlaten. 

 Het gebrek aan studievorderingen kan veroorzaakt worden door een gebrek aan 

capaciteiten of door een niet of nauwelijks participeren in het onderwijs. 

 Het gaat om een gebrek aan vorderingen over de gehele linie en niet om 

onvoldoende vorderingen op één onderdeel of vak als bijvoorbeeld taal of rekenen. 

 Bij kwalificatieplichtige studenten jonger dan 18 jaar moet de onderwijsloopbaan 

voortgezet worden bij een andere Entreeopleiding aan dezelfde school of bij een 

andere school. Als het zoeken naar een passende andere opleiding niet binnen 8 

weken gelukt is, mag de student toch uitgeschreven worden. 

 Bij niet-kwalificatieplichtige studenten ouder dan 18 jaar kan volstaan worden met 

het advies een andere opleiding te kiezen ofwel een uitschrijving. 

 Verplichtingen omtrent de studie vanuit de school en vanuit de deelnemer moeten 

helder vastgelegd worden in de onderwijsovereenkomst. 

 Het bindend studieadvies mag niet uit de lucht komen vallen: het moet altijd 

voorafgegaan worden door gesprekken met de student.  

 De student moet tijdig gewaarschuwd worden en een reële termijn krijgen (2 

maanden wordt genoemd) om verbetering te laten zien. 

 Het advies moet schriftelijk gegeven worden en met redenen omkleed. 

 Daarnaast moet de instelling aan iedere student een studieadvies geven, ook uiterlijk 

na 4 maanden. Dit om studenten de zekerheid te geven in een passende opleiding te 

zitten en daarmee vertrouwen te geven op het verkrijgen van een diploma. Het gaat 

hier dus om een aanmoediging. Hier worden verder geen voorschriften voor gegeven 

door de wetgever. Als een student dit advies niet krijgt betekent dit automatisch dat 

hij of zij in staat is om de opleiding af te ronden. 
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Samenvattend kunnen we het volgende stellen: 

Er wordt gesproken van een bindend studieadvies als het gaat om het uitschrijven van een 

deelnemer uit de opleiding. Dit moet zorgvuldig en schriftelijk gebeuren, met goede 

voorlichting vooraf over rechten en plichten, een tijdige waarschuwing dat het niet goed 

gaat en er moeten gesprekken met de deelnemer plaatsvinden. 

Daarnaast wordt er gesproken over een studieadvies aan alle deelnemers van de opleiding 

als bekrachtiging van het positieve verloop van de studie. Dit studieadvies heeft een ander 

karakter en zal niet het onderwerp van dit onderzoek zijn. 

We kunnen concluderen dat een bindend studieadvies per definitie een negatieve 

beoordeling van het verloop van de studie inhoudt, met daaraan verbonden een advies om 

een andere opleiding of activiteit te gaan doen. 

 

2.2 Wat leert de literatuur ons? 

Om tot een verantwoord theoretisch kader voor dit onderzoek te komen is een aantal 

begrippen onderzocht in de wetenschappelijke literatuur. Zowel het bindend studieadvies in 

het mbo als de entreeopleiding zijn nieuw. Dit betekent dat er nog geen wetenschappelijk 

onderzoek naar gedaan is. Voor het theoretisch kader kunnen we alleen deelbegrippen 

onderzoeken die voorkomen in de probleemstelling.  

 

I. Entreeopleiding 

Het begrip  ‘Entreeopleiding’ is nieuw en kan niet worden onderzocht in de 

wetenschappelijke literatuur.  

 

II. Bindend studieadvies 

Dit begrip is nieuw voor het mbo. Bij wetenschappelijke en HBO opleidingen in Nederland is 

het begrip wel bekend.  In de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs van 1993 is 

voor het eerst de mogelijkheid van een bindend studieadvies opgenomen. De opzet daarvan 

is vergelijkbaar met het wetsvoorstel voor het bindend studieadvies in de Entreeopleiding, 

alleen de termijn waarbinnen het advies gegeven wordt bij de Entreeopleiding is korter, 

hetgeen zich laat verklaren uit de kortere opleidingsduur van de Entreeopleiding. 

Aan het eind van het eerste studiejaar in het hoger onderwijs krijgt de student een bindend 

studieadvies. Bij het behalen van onvoldoende studiepunten, onder meeweging van 
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persoonlijke omstandigheden die studievertraging kunnen opleveren, krijgt de student een 

negatief bindend studieadvies en moet stoppen met de studie. De student moet tijdig 

gewaarschuwd worden, begeleiding en studeerbaarheid van de opleiding moeten op orde 

zijn en er moet bezwaar tegen gemaakt kunnen worden. Een en ander is vastgeld in de Wet 

op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (artikel 7.8b). Instellingen zijn niet 

verplicht het bindend studieadvies in te voeren, maar als ze het invoeren dan dienen ze zich 

aan de wettelijke bepalingen te houden (Rijksoverheid.nl, 2012). 

 

Gijbels, van der Rijt en van de Watering (2012) concluderen in een artikel over het bindend 

studieadvies in het wetenschappelijk onderwijs dat het van kracht zijn van een bindend 

studieadvies het studiegedrag van studenten beïnvloedt. Daarmee wordt het bindend 

studieadvies tevens een instrument om het gedrag van studenten te beïnvloeden. 

Dit effect van het bindend studieadvies kan ook ontstaan bij de Entreeopleiding, omdat het 

wetsvoorstel spreekt van een tijdige waarschuwing, zodat de deelnemer zich nog kan 

verbeteren. 

 

De onderwijsinspectie constateert in een onderzoek naar het bindend studieadvies in het 

hoger en wetenschappelijk onderwijs (2010) dat aan bijna 20 procent van de studenten een 

bindend studieadvies werd gegeven. De inspectie maakt zich hier grote zorgen over in het 

kader van talentontwikkeling van jongeren en uit een oogpunt van doelmatige besteding van 

middelen. In hetzelfde rapport noemt de inspectie ook een aantal tegenargumenten tegen 

het bindend studieadvies: Ongeschiktheid voor een studie kan niet alleen worden afgeleid 

uit studieresultaten in het eerste jaar. Dit geeft maar een beperkt beeld en sluit uit dat 

studenten zich in de loop van hun studie anders ontwikkelen. 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat het bindend studieadvies een maatregel is 

die ook voor de Entreeopleiding nog wel enige discussie zal geven. Het is bijvoorbeeld maar 

de vraag of de gegevens van de eerste vier maanden studie voldoende input geven voor een 

verantwoord negatief advies. Belangrijk is daarom dat er zorgvuldig omgegaan wordt met 

ontwerp, implementatie en evaluatie. 

 

 

III. Voortijdig schoolverlaten en de doelgroep van de Entreeopleiding 
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Een belangrijke vraag die in het kader van het bindend studieadvies beantwoord moet 

worden, is de vraag wat de achtergronden zijn van schooluitval bij niveau 1 mbo studenten. 

Als wij de redenen leren kennen waarom zij hun studie niet voltooien, kunnen wij 

onderzoeken of het Nova College die factoren wil laten meewegen bij het opstellen van een 

bindend studieadvies in de Entreeopleiding. Oorzaken van voortijdig schoolverlaten zeggen 

immers ook iets over het omgekeerde, namelijk wat maakt dat je de opleiding met succes 

doorloopt. 

Aangezien de Entreeopleiding nog niet bestaat, kan alleen bestudeerd worden hoe 

schooluitval bij de huidige voorloper van de Entreeopleiding tot stand komt: De AKA 

opleiding. 

De doelgroep die aan de AKA opleiding deelneemt heeft het profiel risicojongere of 

overbelaste jongere, omdat het voortijdig schoolverlaters zijn: zij hebben het vmbo zonder 

diploma verlaten.  

De term ’overbelaste jongeren’ is langzamerhand in de plaats gekomen voor de term 

‘risicojongeren’ en werd geïntroduceerd door Winsemius (WRR 2009). De definities lopen 

uiteen. Eimers e.a. (2011) definiëren overbelasten als  jongeren die 12 tot 23 jaar oud zijn, 

nog geen startkwalificatie hebben behaald, en te maken hebben met meervoudige, zware 

problematiek. 

Een soortgelijke definitie, maar iets specifieker ten aanzien van de zware problematiek die 

Eimers e.a. noemen, kan gevonden worden in de 'Tijdelijke subsidieregeling 

plusvoorzieningen overbelaste jongeren' (2009, p.7)) : 

"‘Overbelaste’ jongeren beschikken in principe over de capaciteiten om hun schoolloopbaan 

met minimaal een startkwalificatie af te sluiten, maar lopen door een opeenstapeling van 

problemen (gedragsproblemen, psychische problemen, instabiele thuissituatie, schulden en 

criminaliteit in de directe omgeving) een groot risico op (maatschappelijke) uitval.." 

 

Peerboom, Schuit en Klaeijsen (2007) hebben specifiek (landelijk) onderzoek gedaan naar de 

redenen voor ongediplomeerde uitstroom bij de AKA opleiding, met de volgende 

uitkomsten: 

In 2006 is het landelijk gemiddelde uitvalpercentage 24%, daarvan zijn de oorzaken: 

 37%  sociale en/of psychische problematiek 

 19%  opleiding gerelateerde zaken 

 19%  aspecten van loopbaanbegeleiding 
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 17%  ziekte/verhuizing/overlijden 

  7%  leerproblematiek 

Slechts 19% van de uitval blijkt opleiding gerelateerd te zijn, de overige redenen hebben met 

de cursist zelf te maken. Dit beeld past bij de doelgroep: zij zijn immers overbelast door een 

opeenstapeling van persoonlijke problemen. Schooluitval, dus ook schoolsucces, wordt heel 

erg bepaald door diverse persoonsgebonden factoren. Dit beeld wordt ook vanuit andere 

onderzoeken bevestigd. We bekijken een aantal daarvan. 

Voor verdere gegevens over de schooluitval van overbelaste jongeren moeten we breder 

kijken naar schooluitval in het mbo. Overbelaste jongeren bevinden zich op alle niveaus van 

het mbo, maar op niveau 1 en 2 bevinden zich relatief de meeste. Herwijer (2008) 

constateert op basis van onderzoek naar landelijk geregistreerde uitvalgegevens dat 

uitvallers uit het mbo de grootste groep binnen het onderwijs vormen (gemiddeld 9% 

jaarlijks) en dat zes op de tien voortijdig schoolverlaters afkomstig zijn uit de laagste twee 

niveaus. De risico’s die deze groepen lopen hebben volgens hem deels te maken met 

tekortschietende basisvaardigheden op het gebied van rekenen en taal; in het 

basisonderwijs staan ze vaak al op achterstand en ze beginnen slecht toegerust aan het 

voortgezet onderwijs, waar ze in de laagste niveaus terechtkomen. Daarnaast hebben ze ook 

vaker te kampen met allerlei problemen buiten het onderwijs – in hun thuissituatie of in 

hun leefmilieu – die een normale onderwijsloopbaan in de weg kunnen staan. Hij 

concludeert dat de samenloop van een laag prestatieniveau en problemen buiten het 

onderwijs maakt dat jongeren uit de risicogroepen vatbaar zijn voor uitval. 

Die samenloop van een laag prestatieniveau en problemen buiten het onderwijs zien we 

terug in het wetsvoorstel over het bindend studieadvies: de studievoortgang van de cursist 

met inachtneming van de persoonlijke omstandigheden.  

Andere onderzoeken rond schooluitval van overbelaste jongeren laten steeds zien dat er 

‘persoonlijke omstandigheden’ zijn die van invloed zijn op schooluitval. 

Eimers (2006) onderscheidt binnen de groep uitvallers een grote groep ‘opstappers’ en een 

kleinere groep ‘risicojongeren’ (In 2006 werd de term ‘overbelaste jongeren’ nog niet 

gebruikt). Hij constateert dat er geen betrouwbare cijfers zijn over voortijdig schoolverlaten 

op landelijk niveau, maar dat er wel een schatting te maken is op basis van RMC en CBS 

cijfers. Over de factoren die de kans op uitval vergroten constateert hij dat er een veelheid 

bekend is vanuit onderzoek en dat risicofactoren voor een deel liggen bij de leerling en zijn 

sociale omgeving en voor een ander deel in het onderwijs zelf. 
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Daarnaast wijst Eimers (2006) er op dat lang niet alle leerlingen uit risicogroepen 

daadwerkelijk uitvallen, en dat er ook leerlingen zijn die ogenschijnlijk geen risico lopen, 

maar niettemin toch opstappen. Beslissend is volgens hem de vraag of er een fit tussen de 

leerling en de school tot stand komt, en in stand blijft. Op het moment dat de fit onder 

invloed van factoren op het niveau van het gezin of de school verzwakt, neemt de kans op 

uitval toe.  

Eimers heeft ook veel regionaal onderzoek gedaan naar overbelaste jongeren in het mbo, 

maar eigenlijk komt steeds min of meer hetzelfde beeld naar voren: 

Zo komen Eimers e.a. (2011) in een onderzoek naar overbelasten in het mbo onderwijs in de 

regio Arnhem tot profielen van overbelasting (op grond van analyse van geregistreerde 

uitvalgegevens). Zij onderscheiden binnen de zware problematiek van overbelaste jongeren 

drie probleemprofielen: 

• Gedragsproblematiek: problemen in het gedrag en sociaal-emotionele problemen. 

De meeste geïndiceerde stoornissen, zoals stoornissen in het autismespectrum en 

veelvoorkomende stoornissen als ADHD en ADD, vallen binnen dit profiel.  

•  Persoonlijke problematiek: problemen in de thuis- of gezinssituatie, 

gezondheidsproblemen, inclusief fysieke 

 beperkingen, verslavingsproblemen en financiële problemen 

• Studieproblematiek: problemen met de studiehouding/vaardigheden (motivatie, 

leerhouding, verzuim), problemen met het studieniveau (leerachterstanden, te hoog 

studieniveau, Nederlandse taal), en loopbaanproblemen (studiekeuzeproblemen, 

studiewisselingen, afstroom). 

In een andere publicatie, enkele maanden eerder, op basis van onderzoek bij ROC Midden 

Nederland, onderscheiden Eimers, Kennis, Keppels en Roelofs (2011) zes verschillende 

probleemprofielen bij jongeren: 

• Gedragsproblematiek 

• Persoonlijke problematiek 

• Problemen in de studiehouding/vaardigheden 

• Problemen met het studieniveau 

• Loopbaanproblematiek 

• Overige problematiek 

Feitelijk is hier de studieproblematiek iets meer uitgesplitst naar verschillende aspecten en is 

er een restcategorie aan toegevoegd. 
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Er zijn nog veel meer onderzoeken gedaan naar schooluitval, maar die voegen eigenlijk niets 

meer toe. Daarin leidt analyse van de schooluitval tot aanbevelingen voor beleid, op het 

gebied van samenwerking tussen ketenpartners, zorgstructuur in het onderwijs, 

pedagogisch-didactisch klimaat enz.. Maar in het kader van dit onderzoek is dit niet relevant, 

wij zijn op zoek naar redenen voor schooluitval van overbelaste jongeren, omdat die 

redenen wellicht ook iets kunnen zeggen over hun schoolsucces. De redenen voor 

schooluitval kunnen we omzetten naar factoren die een rol spelen bij het bindend 

studieadvies, als het erom gaat dat rekening gehouden wordt met persoonlijke 

omstandigheden. 

Eimers (2006) stelt dat de wetenschap lang gezocht heeft naar een model van verklarende 

factoren voor schooluitval. Hij stelt dat het niet gelukt is om een verklarend, causaal model 

te maken. Hij beveelt aan tot een model te komen met minder nadruk op voorspellende, 

statistische factoren en meer nadruk op concrete gebeurtenissen en de mogelijkheden om 

die te beïnvloeden. Als we dit standpunt vertalen naar de situatie van het bindend 

studieadvies, dan moeten we de factoren die een rol gaan spelen bij het bindend 

studieadvies niet als determinerend beschouwen, maar als factoren waarbij we onderzoeken 

of ze nog positief te beïnvloeden zijn. 

 

 

IV. Studievoortgang eerste vier maanden Entreeopleiding. 

De studievoortgang in de eerste vier maanden van de Entreeopleiding is de belangrijkste 

basis voor het bindend studieadvies. Het wetsvoorstel (OCW 2012) spreekt immers van  

‘met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vordering heeft gemaakt in de 

opleiding’. 

De Entreeopleiding bestaat op dit moment nog niet. Om te bepalen wat het begrip 

‘studievoortgang eerste vier maanden’ inhoudt kijken we daarom naar het curriculum van de  

AKA opleiding als voorloper van de Entreeopleiding: 

 

Dit zijn de wettelijke verplichtingen voor het curriculum van de AKA opleiding: 

1. Het AKA kwalificatiedossier.  

2. Loopbaan en Burgerschap. 

3. Generiek taal- en rekenniveau streefniveau 2F. 

De AKA opleiding van het Nova College heeft dit als volgt vorm gegeven: 
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Ad 1. Het AKA kwalificatiedossier. 

Uit de vaste set van 25 competenties die van toepassing zijn op het mbo zijn er volgens het 

kwalificatiedossier 9 competenties van toepassing op de AKA opleiding (Colo 2011-2012). Dit 

zijn de volgende competenties: 

 Aandacht en begrip tonen. 

 Samenwerken en overleggen. 

 Vakdeskundigheid toepassen. 

 Materialen en middelen inzetten. 

 Plannen en organiseren. 

 Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten. 

 Instructies en procedures opvolgen. 

 Omgaan met veranderingen en aanpassen. 

 Met druk en tegenslag omgaan. 

Deze competenties moeten worden ontwikkeld binnen één kerntaak: Assisteren bij 

eenvoudige uitvoerende werkzaamheden. Daarbinnen worden 4 werkprocessen 

onderscheiden: 

- Voorbereiden van werkzaamheden. 

- Uitvoeren van werkzaamheden. 

- Evalueren van werkzaamheden. 

- Afronden van werkzaamheden. 

Het verwerven van de AKA competenties vindt plaats op school en in de bpv. Op school 

wordt gewerkt met prestaties, dat zijn praktijkgerichte opdrachten, waarin competenties en 

werkprocessen aan de orde komen. 

De AKA competenties in de bpv worden gemeten middels een competentiemeting, die drie 

keer tijdens de opleiding plaatsvindt. De 3e meting is kwalificerend, de eerste twee metingen 

zijn ontwikkelingsgericht. Ook worden er bpv opdrachten gemaakt. De competentiemeting, 

de bpv opdrachten en de prestaties zijn dus de middelen die gebruikt worden om de 

voortgang m.b.t. het kwalificatiedossier AKA te meten (Colo 2011-2012).  

Deze onderdelen moeten dus bekeken worden als het gaat om het vaststellen van de 

studievoortgang tijdens de eerste vier maanden, met de vraag hoe ver men daarin gekomen 

moet zijn. 

 

Ad 2. Loopbaan en burgerschap.  

In het document Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap (2011-2012) staan de eisen 

waaraan elke deelnemer moet voldoen, zoals de eigen loopbaan sturen, vitaal burgerschap, 

het maken van politieke keuzes, als kritisch consument kunnen functioneren, etc. 
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Voor de deelnemer geldt een inspanningsverplichting, hetgeen betekent dat hij/zij een 

portfolio loopbaan en een portfolio burgerschap moet aanleggen als bewijs van de geleverde 

inspanning. Voor de AKA cursisten zijn de opdrachten die zij moeten doen voor loopbaan en 

burgerschap vastgelegd. Ook hierbij moet dus vastgesteld worden hoe ver een cursist daarin 

gekomen moet zijn tijdens de eerste vier maanden. 

 

Ad 3. Generiek taal- en rekenniveau streefniveau 2F.  

Voor Nederlands en rekenen in het mbo geldt een onderscheid: er is een generiek 

(algemeen maatschappelijk)) taal- en rekenniveau dat behaald moet worden en een beroeps 

specifiek niveau. 

Het generieke te bereiken streefniveau Nederlandse taal en rekenen dat niveau 1 mbo 

cursisten dienen te bereiken is sinds 2010 in de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en 

rekenen vastgelegd. Dit is vastgesteld op  niveau 2F (Meijerink 2009). De AKA opleiding is 

verplicht om examens af te nemen op dit niveau aan het eind van de opleiding. Tot 2014 is 

dit echter experimenteel, d.w.z. dat de uitslag van deze examens geen invloed heeft op het 

al dan niet uitreiken van het diploma.  

Het beroeps specifieke taal- en rekenniveau dat behaald moet worden wordt niet 

gedefinieerd in het AKA kwalificatiedossier dat gaat gelden vanaf augustus 2012. Feitelijk zijn 

er dus op dit moment geen wettelijke eisen ten aanzien van het taal- of rekenniveau dat een 

cursist behaald moet hebben aan het eind van de opleiding. Je moet echter wel een bepaald 

taalniveau hebben om de opleiding te kunnen volgen (veel is immers in taal vervat) en om te 

kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding of arbeidsmarkt moet je wel een bepaalde 

kennis van taal- en rekenen hebben. Vastgesteld zal moeten worden wat het minimale taal- 

en rekenniveau moet zijn bij het bepalen van de studievoortgang. 

 

2.3 Conclusies 

We hebben gezien dat het wetsvoorstel over het bindend studieadvies de voortgang van de 

studie tijdens de eerste 4 maanden in ogenschouw wil nemen, rekening houdend met de 

persoonlijke situatie van de cursist. De elementen waaruit de beoordeling van de 

studievoortgang bestaat hebben we ontleend aan het curriculum van de AKA opleiding bij 

het Nova College. Het wetsvoorstel geeft aan dat het bindend studieadvies niet gebaseerd 
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mag zijn op slechts één negatief element in de studievoortgang, bijvoorbeeld een slechte 

score op Nederlands. 

Wetenschappelijke informatie over het bindend studieadvies in combinatie met de 

Entreeopleiding en/of de doelgroep overbelaste jongeren bestaat niet, het is een nieuw 

fenomeen. Wel is er veel bekend over schooluitval van overbelaste jongeren. Echter deze 

gegevens zijn een analyse achteraf: op basis van dataverzameling en analyse komt men tot 

bepaalde conclusies over de probleemprofielen van cursisten die uitvallen. En op basis 

daarvan worden aanbevelingen voor beleid gedaan. Maar er kan geen voorspellende waarde 

toegekend worden aan bepaalde probleemprofielen van cursisten in relatie tot schooluitval, 

want het is maar net hoe bepaalde factoren samenvallen waardoor een cursist echt uitvalt, 

zoals de onderzoekers ook aangeven. De meeste cursisten redden het toch ondanks hun 

probleemprofiel. 

We kunnen de probleemprofielen van cursisten zoals Eimers (2011) die onderscheidt echter 

wel gebruiken om nader te onderzoeken in de praktijk of men vindt dat deze profielen 

moeten meetellen bij de beslissing tot het afgeven van een bindend studieadvies. Op die 

manier kunnen we het begrip ‘persoonlijke omstandigheden’ operationaliseren. We moeten 

deze omstandigheden immers volgens de wetstekst ook in acht nemen. We zullen moeten 

onderzoeken wat hun invloed is op de uiteindelijke beslissing tot het afgeven van een 

negatief bindend studieadvies. 

De drie profielen van Eimers (2011) zullen gebruikt worden: Gedragsproblematiek, 

persoonlijke problematiek en studieproblematiek. Daarnaast zal voor het vaststellen van de 

feitelijke studievoortgang het AKA programma van het Nova College gebruikt worden. Iedere 

AKA opleiding heeft weer een andere programmatische inkleuring van de wettelijke 

verplichtingen, daar is geen algemeen geldende norm voor. 

Al met al zal er veel in de praktijk onderzocht moeten worden om het antwoord te vinden op 

de vraagstelling van dit onderzoek. 

Dit is niet verbazingwekkend, het gaat immers om nieuw beleid, maar daarnaast speelt ook 

het feit dat heel veel kennis over deze doelgroep bij de mensen in de praktijk berust. Veel 

daarvan is niet beschreven, laat staan wetenschappelijk onderzocht. 

De WRR (2009) stelt dat juist bij overbelaste jongeren de ware professionals hun creativiteit 

en vakmanschap tonen. Hun aanpak is veelal meer gebaseerd op ervaring en intuïtie (tacit 

knowledge) dan op expliciete en gecodificeerde wetenschappelijke kennis en methoden (die 

überhaupt weinig beschikbaar zijn), het is meer practice based dan evidence based. Het 
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begrip ‘ tacid knowledge’ is afkomstig van Polyani (1967, in Dochy e.a. 2011).  Schön (in 

Dochy e.a. 2011) heeft het in dit verband over ‘tacit knowing-in-action’. Daarnaast 

onderscheidt hij ‘reflection on action’ en ‘reflection in action’, waarbij het tweede eigenlijk 

leren van een hogere orde is, omdat denken en doen dan in dialoog met elkaar zijn, 

waardoor men zichzelf verbetert. Als we deze begrippen toepassen op het praktijkonderzoek 

dat gaat plaatsvinden, dan hopen we een ‘reflection on action’ te bereiken. De mensen in 

het (AKA) veld hebben immers veel praktijkervaring- en kennis, ook als het gaat om welke 

cursisten de opleiding met succes zullen doorlopen en welke niet. De overheid dwingt hen 

nu om deze ‘tacit knowledge’ zichtbaar te maken in het bindend studieadvies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het literatuuronderzoek leidt tot het volgende conceptueel model : 
 
 
 
Figuur 1: conceptueel model analyse-onderzoek Nova College 
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3 Uitkomsten analyseonderzoek. 

Op basis van theorieonderzoek en het conceptueel model werd een variabelenschema 

opgesteld dat de basis vormde voor praktijkonderzoek.  

Het praktijkonderzoek bestond uit een aantal interviews met cursistenbegeleiders in de AKA 

opleiding van het Nova College. Zij zullen in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen bij 

de totstandkoming van het bindend studieadvies in de Entreeopleiding.  

De interviews leidden tot de volgende uitkomsten (tabel 1), die een antwoord vormden op 

de probleemstelling:  

Welke factoren moeten betrokken worden bij een bindend studieadvies in de 

Entreeopleiding? 

 

Tabel 1: Vergelijking variabelenschema en onderzoeksuitkomsten Nova College 

Geel gearceerd = factoren die betrokken moeten worden in een bindend studieadvies. 

Kernbegrip Variabelen Indicatoren  

Studievoortgang in eerste 4 

maanden 

AKA/Entreeopleiding 

taalniveau 

 

 

rekenniveau 

 

 

 

AKA kwalificatiedossier 

 

 

 

portfolio loopbaan 

 

portfolio burgerschap 

niveaubepaling vanuit de intaketoets taal: onder 1F/1F/2F 

Beoordeling vorderingen taal door docent Nederlands 

tijdens 1
e
 vier maanden 

niveaubepaling vanuit de intaketoets rekenen: onder 

1F/1F/2F 

Beoordeling vorderingen rekenen door docent rekenen 

tijdens 1
e
 vier maanden 

beoordeling door docent van gemaakte prestaties 

beoordeling door docent van gemaakte bpv opdrachten 

uitslag competentiemeting 1: voldoende of onvoldoende 

plus aandachtspunten benoemd in competentiemeting 1 

beoordeling van gemaakte loopbaanopdrachten door 

cursistenbegeleider 

beoordeling van gemaakte burgerschapsopdrachten door 

docent 
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studieproblematiek presentie 

 

leerstoornis 

 

 

 

te laag cognitief niveau 

keuzeprobleem 

houding tijdens de les t.o.v. 

docent 

houding tijdens de les t.o.v. 

medecursisten 

houding t.o.v. 

cursistenbegeleider 

houding tijdens bpv 

aanwezigheidspercentage school 

aanwezigheidspercentage bpv 

gediagnosticeerde leerstoornis bekend vanuit 

overdracht/intake 

vermoeden van niet-gediagnosticeerde leerstoornis op basis 

van observatie 

IQ meting 

kan geen keuze maken voor beroepsrichting 

geregistreerde gegevens uit cursistbespreking 

 

geregistreerde gegevens uit cursistbespreking 

 

geregistreerde gegevens uit cursistbespreking 

 

geregistreerde gegevens uit bpv bezoeken (magister) 

persoonlijke problematiek   thuissituatie 

 

 

 

gezondheid 

 

 

 

financiële situatie 

 

studie belemmerende problemen in de thuissituatie bekend 

vanuit overdracht/intake 

studie belemmerende problemen in de thuissituatie 

gesignaleerd tijdens 1
e
 vier maanden 

studie belemmerende gezondheidsproblemen bekend 

vanuit de intake/overdacht 

studie belemmerende gezondheidsproblemen gesignaleerd 

tijdens 1
e
 vier maanden 

studie belemmerende financiële problemen bekend vanuit 

intake/overdracht 

studie belemmerende financiële problemen gesignaleerd 

tijdens 1
e
 vier maanden 

gedragsproblematiek gedragsstoornis 

 

 

 

gedragsincidenten  

 

criminaliteit 

gediagnosticeerde gedragsstoornis bekend vanuit 

overdracht/intake 

vermoeden van niet-gediagnosticeerde gedragsstoornis op 

basis van observatie 

geregistreerde gedragsincidenten op school 

geregistreerde gedragsincidenten op bpv 

in traject bij politie of justitie 

 

Tabel 1 laat zien dat bij de studievoortgang uit het variabelenschema rekenen, Loopbaan en 

Burgerschap, de prestaties en de bpv-opdrachten (beiden gebaseerd op het AKA 

kwalificatiedossier) niet bij het bindend studieadvies betrokken hoeven te worden. Het AKA 

kwalificatiedossier, dat de competenties benoemt, blijkt alleen betrokken te zijn voor zover 

het de BPV en de competentiemeting (= BPV beoordelingsinstrument) betreft. 
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Presentie, keuzeproblemen en de diverse houdingsaspecten die onder het kernbegrip 

studieproblemen benoemd waren in het variabelenschema, zijn wel naar voren gekomen uit 

het onderzoek, echter grotendeels (presentie, houding) bij het kernbegrip studievoortgang. 

Verder werd er door de respondenten naar voren gebracht dat de factoren die een rol 

spelen bij het bindend studieadvies niet als determinerend beschouwd moeten worden, 

maar als factoren waarbij onderzocht wordt of ze nog positief te beïnvloeden zijn tijdens de 

eerste vier maanden van de studie. Als er iets belangrijk is bij het beoordelen van AKA 

cursisten tijdens de eerste vier maanden van de opleiding dan is het wel het feit dat er altijd 

naar kansen gezocht moet worden die de cursist vooruit helpen, in plaats van etiketten te 

plakken en het opgeven.  

 

Interventie 

Het voorstel voor de interventie was om met behulp van deze onderzoeksresultaten een 

format voor een bindend studieadvies te gaan ontwikkelen en dit te baseren op de  factoren 

die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Voorwaarde daarbij moet zijn dat de 

constateringen die over de cursist gaan, aantoonbaar moeten zijn middels registratie of 

rapportages omtrent vorderingen en gedrag. Het advies moet immers verantwoord worden, 

naar de cursist, maar ook naar ouders en andere betrokkenen, bijvoorbeeld in de 

thuissituatie of leerplichtambtenaren.  
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4 Onderzoeksvraag voor de interventie 

Voor het ontwerp van de interventie ben ik een samenwerking aangegaan met Hetty ten 

Hoope van het Regio College, die een vergelijkbaar analyseonderzoek (2012) gedaan had bij 

het Regio College. We zouden elkaar kunnen versterken door onze krachten te bundelen. 

 

De onderzoeksvraag die wij stellen voor het plegen van de interventie zijn: 

Voldoen de criteria en wijze van scoren die we als basis voor het diagnose instrument 

hebben gekozen ? 

De criteria hebben we ontleend aan de uitkomsten van het separate analyse-onderzoek bij 

het Regio College en het Nova College en gecombineerd tot één geheel. 

Onze deelvragen daarbij zijn: 

a. Begrijpen de begeleiders de criteria uit het diagnose-instrument zonder nadere 

instructie? 

b. Ontbreken er nog criteria in het diagnose-instrument naar het oordeel van de 

begeleiders? 

c. Staan er overbodige criteria in het diagnose-instrument naar het oordeel van de 

begeleiders? 

d. Kunnen de begeleiders met behulp van het diagnose-instrument hun beoordeling 

van de cursist voldoende onderbouwen? 

e. Voldoet het score-model van het diagnose-instrument naar het oordeel van de 

begeleiders? 

 

5 Onderzoeksmethode voor de interventie 

We maken gebruik van de CIMO systematiek (Denyer, Tranfield, & van Aken, 2008). Er is een 

aanleiding (wettelijk verplichte invoering van het bindend studieadvies voor de 

entreeopleiding in 2014) die om een interventie vraagt (het BSA is een nog onbekend 

fenomeen in het middelbaar beroepsonderwijs en moet ontwikkeld worden). Het resultaat 

van die interventie is een procedure en een instrument voor het geven van een onderbouwd 

bindend studieadvies. Er zijn altijd mechanismen die van invloed zijn op het resultaat van de 

interventie. 
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Figuur 3: De CIMO systematiek 

 

Voor het uitwerken van de CIMO-systematiek gebruiken we de OPERA-methode 

(Ontwerpgericht Projecten Expliciteren met de Redeneerketen Aanpak). (Andriessen & 

Kliphuis, 2011). Met de onderzoeksmethode OPERA is het mogelijk om op een systematische 

wijze projecten te omschrijven om op die manier de effecten van het project vast te stellen. 

Ook helpt deze methode om de opgedane kennis overdraagbaar te maken. 

 

OPERA  

Stap1 Beschrijving van de context 

Stap 2 Diagnose van de situatie 

Stap 3 Opstellen van redeneerketen 

Stap 4 Beschrijving van de interventie(s) 

Stap 5 Vaststellen variabelen en indicatoren voor resultaatevaluatie 

Stap 6 Bepalen van de benchmark 

Stap 7 Uitvoering en meting 

Stap 8 Resultaatevaluatie 

Stap 9 Procesevaluatie 

  

Tabel 2: OPERA-methode 

 
 

6 Uitwerking Opera methode 

 

6.1 Stap 1: Beschrijving van de context 

In het actieplan MBO (Bijsterveldt, 2011) wordt aangegeven dat er in de Entreeopleidingen 

binnen vier maanden na aanvang van de opleiding een bindend studieadvies gegeven moet 

worden. Dit is een nieuw fenomeen voor het beroepsonderwijs en dit zal ook wettelijk alleen 

gelden voor de Entreeopleiding. Het bindend studieadvies heeft consequenties voor zowel 

context interventie mechanisme resultaat 
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de deelnemer als de onderwijsorganisatie en moet dus zorgvuldig gedaan worden. Een 

bindend studieadvies betekent dat de deelnemer de gekozen Entreeopleiding moet 

verlaten2. De onderwijsorganisatie moet hierover verantwoording afleggen aan deelnemer 

en ouders en moet haar beslissing goed kunnen onderbouwen. De procedure en criteria 

voor een BSA moeten vooraf vastgelegd worden en de deelnemer kan in beroep gaan als hij 

het er niet mee eens is. (Koster, De entree-opleiding, 2011) 

 

 

6.2 Stap 2: Diagnose van de situatie 

 
Om een verantwoord en onderbouwd bindend studieadvies te kunnen geven moet er een 

procedure en een diagnose-instrument ontwikkeld worden, zodat niet iedereen zijn eigen 

criteria hanteert en beslissingen neemt. 

Procedure 

Het actieplan Focus op Vakmanschap (2011) geeft globaal de wettelijke kaders aan voor de 

procedure rond een bindend studieadvies in de Entreeopleiding. Vastgelegd is dat het advies 

binnen 4 maanden moet plaatsvinden en dat er tijdig een waarschuwing gegeven moet 

worden, zodat de cursist zich nog kan verbeteren. Tevens moet er een mogelijkheid zijn voor 

het indienen van bezwaar tegen het bindend studieadvies. Het is aan de scholen zelf om 

daar verder vorm aan te geven. 

In de twee analyse-onderzoeken naar het bindend studieadvies is geen onderzoek gedaan 

naar de procedure rondom het bindend studieadvies. Er is derhalve geen theoretisch kader 

en conceptueel model voor de procedure.  

 

Diagnose-instrument 

In het analyse-onderzoek op het Nova College en op het Regio College zijn we op zoek 

gegaan naar een antwoord op de vraag welke criteria gebruikt moeten worden bij een 

bindend studieadvies in de Entreeopleiding.  

De belangrijkste conclusie op beide ROC’s was dat de experts op de werkvloer de factoren 

op het gebied van houding, gedrag en persoonlijke situatie belangrijker vonden dan feitelijke 

studieresultaten binnen de eerste vier maanden van de opleiding. Een cursist moet echter 

                                                      
2
 De deelnemer heeft voor een bepaalde sector, profiel of leerweg gekozen in de Entreeopleiding. Na een 

bindend studieadvies mag hij/zij nog wel overstappen naar een andere sector, profiel of leerweg. De totale 
bekostigde inschrijvingsduur is echter beperkt tot twee jaar (de Haan, 2013) 
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wel enige voortgang laten zien in de studieresultaten. De BPV blijkt van groot belang te zijn: 

kan een cursist geen BPV vinden of behouden, dan wordt de opleiding op geen enkele 

manier een succes. 

De school heeft de taak om alle mogelijkheden aan te bieden om groei en ontwikkeling 

mogelijk te maken: 

‘…indien het gezorgd heeft voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede 

voortgang van de opleiding zijn gewaarborgd.’ (Artikel 8.1.7a, lid 2 Voorstel van wet, 

wijziging WEB en memorie van toelichting W4860.K-2) 

 

 

6.3 Stap 3: Het opstellen van een redeneerketen 

In onderstaande tabel 2 is schematisch de redeneerketen weergegeven met de interventies 

en de bijbehorende mechanismen en verwachte uitkomsten. 

 

Interventie 
 

Mechanisme Outcome 

Het uitproberen van een 
diagnose-instrument voor 
een bindend studieadvies 

Cursisten kunnen 
geselecteerd worden met 
behulp van de criteria uit het 
diagnose/instrument 
 

Een verantwoord en 
onderbouwd BSA 
 

Aan cursisten kan, aan de 
hand van de criteria, worden 
toegelicht waarom zij de 
opleiding moeten verlaten 
 

Tabel 2 Redeneerketen 
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6.4 Stap 4: Beschrijving van het arrangement 

 

6.4.1 Diagnose-instrument 

In de wet is bepaald dat deelnemers binnen 4 maanden na start van de opleiding een 

bindend studieadvies moeten krijgen. Dit moet vooraf gegaan worden door een 

waarschuwing, bijvoorbeeld na 2 maanden, zodat de deelnemer nog een kans heeft om te 

laten zien dat hij in staat is deze opleiding te volgen.  

Dit onderzoek richtte zich alleen op de eindbeoordeling (binnen 4 maanden) om een 

bindend studieadvies te kunnen geven.  

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan de tussenevaluatie (binnen 2 maanden) 

van de cursist bepaald worden. Eerst zal duidelijk moeten zijn wat de criteria voor het BSA 

zijn, alvorens de tussenstap (waarschuwing na twee maanden) bepaald kan worden. Dit viel 

buiten het bestek van dit onderzoek. 

 

6.4.1.1  Stap 1: Ontwerp van een formulier. 

Wij begonnen met het ontwerpen van een diagnose instrument voor het bindend 

studieadvies, waarbij gebruik gemaakt werd van de resultaten uit de analyseonderzoeken. 

Het diagnose instrument is een  formulier waarop per deelnemer de voortgang in kaart 

gebracht kan worden en een beoordeling wordt gegeven op studievaardigheden, houding en 

voortgang op school en in de beroepspraktijkvorming (BPV). Beide onderzoekers hebben een 

gezamenlijk formulier ontworpen, met gebruikmaking van de uitkomsten uit beide 

analyseverslagen. 

 

6.4.1.2 Stap 2: Klankbordgroepen 

Het ontwerp werd in beide ROC’s regelmatig met een klankbordgroep, bestaande uit 

begeleiders/coaches van de AKA-opleiding, besproken, waarna bijstelling plaats vond.  Eind 

december 2012 lag er een eerste concept dat getest kon worden op deelnemers.  

 

6.4.1.3 Stap 3: Formulier uittesten op deelnemers. 

Het testen van het formulier op deelnemers vond eind januari 2013 plaats. 

Bij beide ROC’s werden deelnemers als ‘testcase’ gebruikt. Zij kregen niet een echt bindend 

studieadvies, het was virtueel, er is immers nog geen wettelijke grondslag voor dit BSA.  



Interventieverslag m.b.t. het bindend studieadvies in de Entreeopleiding 
Lida Fokker - def  versie 29 juni 2013 Pagina 26 

Bij het Nova College werden deelnemers geselecteerd uit 3 AKA groepen (een groep 

Techniek, een groep Zorg/Welzijn en een groep Economie), gestart in september 2012. Per 

groep werden 5 deelnemers at random geselecteerd. 

Bij het Regio College werden 2 van de 7 groepen die in september 2012 gestart zijn als 

testgroep genomen.  

Alle deelnemers van die groepen werden met het formulier studieadvies Entreeopleiding 

beoordeeld. 

 

6.4.1.4 Stap 4: Eindversie 

Na elke klankbordbijeenkomst en na het virtueel uittesten op deelnemers werd het 

formulier bijgesteld. In april 2013 hebben beide onderzoekers de eindversie van het 

diagnose-instrument en de bijbehorende procedure bepaald. 

 

 

6.4.2 Procedure 

De procedure voor een bindend studieadvies was niet in het analyseonderzoek betrokken, 

behoudens de aanwijzingen die de wetgever daarvoor gaf (van Bijsterveldt, 2011). Die 

aanwijzingen betroffen het feit dat het bindend studieadvies binnen 4 maanden na aanvang 

van de studie gegeven moet worden en dat er een waarschuwing gegeven moet worden na 

ongeveer 2 maanden, zodat de cursist in staat gesteld wordt zich te verbeteren. Om de 

procedure helder in beeld te krijgen hebben beide onderzoekers hebben gedurende de 

looptijd van het interventie-onderzoek deelgenomen aan een landelijke werkgroep bindend 

studieadvies die is opgericht vanuit de mbo-raad. Dit heeft in april 2013 geleid tot een 

concept rapportage ‘Entreeopleidingen en het bindend studieadvies’ (de Haan, 2013). In dit 

rapport worden de hoofdlijnen van de procedure rondom het bindend studieadvies vanaf de 

instroom beschreven. Daarnaast wordt de (mogelijke) rol van de verschillende ketenpartners 

beschreven (bijv. gemeente, UWV, leerplicht). Het rapport biedt de ROC’s houvast voor het 

inrichten van de procedure voor het bindend studieadvies, maar schrijft niets voor. 

Daarnaast is door de onderzoekers ook in de klankbordgroepen gesproken over de 

procedure, maar dan direct gekoppeld aan het diagnose-instrument: wie doet wat en 

wanneer? 
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6.5 Stap 5: Vaststellen van variabelen en indicatoren voor de resultaatevaluatie. 

 

Als resultaat streven we er naar dat collega’s met behulp van dit diagnose-instrument een verantwoord en onderbouwd studieadvies kunnen 

geven, dat past in het wettelijk kader. In onderstaand schema (tabel 3) benoemen we de variabelen en indicatoren voor de resultaatevaluatie 

van het diagnose-instrument.  

Diagnose-instrument 

Variabelen NOVA Variabelen REGIO Aspect Indicator 

Gedragsproblemen Gedrag /sociale 

competenties 

studiehouding 

 

Inzet tonen 

Respectvol gedrag t.o.v. docenten 

Respectvolgedrag t.o.v. medecursisten 

Aandeel in sfeer in de klas 

Interesse tonen 

Meedoen aan opdrachten in de klas 

Omgaan met feedback 

Accepteren van hulp 

Houden aan afspraken 

Spullen bij je hebben 

presentie Presentie op school 

Presentie in de BPV 

Studievoortgang 

(incl. BPV) 

studievoortgang studievoortgang Afgeronde onderwijstaken 

Niveau Nederlands niveaubepaling 

Niveau Rekenen niveaubepaling 

studievaardigheid Taalbeheersing Nederlands voor het functioneren op school 

BPV Beroepspraktijkvorming Taalbeheersing Nederlands voor het functioneren in de BPV 

BPV gevonden 
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Variabelen NOVA Variabelen REGIO Aspect Indicator 

BPV kunnen behouden 

Werken aan stage-opdrachten/ portfolio 

Competentiescan c.q. competentiemeting 1e beoordeling 

Persoonlijke 

problemen 

Persoonlijke 

belemmeringen 

 

Persoonlijke situatie 

 

Invloed van thuissituatie op studievoortgang 

Invloed van gezondheid op studievoortgang 

Invloed van bijbaantje op studievoortgang 

studieproblemen Invloed van beperking op studievoortgang 

(interne en externe) begeleiding/hulpverlening 
Tabel 3 Variabelen en indicatoren voor evaluatie diagnose-instrument 

 
 

 

  



 Pagina 29 
Interventieverslag m.b.t. het bindend studieadvies in de Entreeopleiding 
Lida Fokker - def  versie 29 juni 2013 

6.6 Stap 6: Bepalen van de benchmark 

Aangezien het BSA vooralsnog een virtuele exercitie is en het een nieuw fenomeen is binnen 

het beroepsonderwijs kon er niet gewerkt worden met een controlegroep. Het 

ontwerponderzoek werd echter op twee ROC’s uitgevoerd, waardoor er in ieder geval een 

vergelijking gemaakt kon worden.   

Het formulier is gezamenlijk ontworpen, maar werd op de afzonderlijke ROC’s getest. De 

uitkomsten werden met elkaar vergeleken. De opleidingen op beide ROC’s zijn anders 

georganiseerd en ingevuld. Het was interessant om te kijken of een format voor het BSA  

ROC-overstijgend kan zijn. We konden ook van elkaars testresultaten leren om te komen tot 

een goed design. Mogelijk kan dit leiden tot een servicedocument voor andere 

Entreeopleidingen. 

In de werkgroep Bindend Studie Advies van de MBO-raad hebben we in januari 2013 de 

resultaten van het analyse-onderzoek en het concept formulier Studieadvies Entreeopleiding 

gepresenteerd. De collega’s van andere ROC’s herkenden zich daarin en waren enthousiast 

over het diagnose-instrument. Verschillende mensen hebben aangegeven met dat concept 

in de eigen organisatie aan de gang te willen en hebben gevraagd om het op een later 

moment nog eens met ons te mogen bespreken. Dit biedt mogelijkheden voor het 

continueren van de ontwerpcyclus. 

 

6.7 Stap 7: uitvoering en meting 

Diagnose-instrument 

Er is op basis van de resultaten uit de analyseonderzoeken op het Nova College en het Regio 

College een formulier ontwikkeld waarmee leerlingen beoordeeld kunnen worden. Het 

formulier bestaat uit 3 hoofdonderdelen: School (studiehouding, studievoortgang, 

studievaardigheid presentie), BPV en persoonlijke situatie. Er was niet veel discussie tussen 

de onderzoekers over wat er op het formulier moest komen te staan. Een paar woorden zijn 

aangepast aan de ROC-specifieke situatie, zoals bijvoorbeeld ‘competentiemeting’ en 

‘competentiescan’. Besloten werd om als opties niet alleen, in populaire termen gesteld,  ‘je 

mag blijven’ of ‘je moet weg’ op het formulier te zetten, maar ook nuanceringen van de 

opties ‘je mag blijven’. Hierdoor kon men ook meer grip krijgen op de koers voor de 

begeleiding van cursisten die in de opleiding blijven. Bovendien stelt de wetgever dat iedere 
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cursist binnen 4 maanden een studieadvies moet krijgen, al was het maar om te 

bekrachtigen dat het goed gaat (Bijsterveldt, 2011).  

Het formulier is n.a.v. gesprekken met en feedback van collega’s en na het testen op 

cursisten een aantal keren bijgesteld. De wijzigingen en feedback van het ene ROC werden 

telkens ook voorgelegd aan het andere ROC (en vice versa) waardoor er een verdieping in de 

discussie is geweest.   

In de periode december-april is het formulier getest door cursistenbegeleiders bij het Nova 

College en loopbaancoaches bij het Regio College.  Alle stappen op beide ROC’s  zijn in een 

logboek bijgehouden. (zie bijlage 1 en 2) 

 

Nova College 

Bij het Nova College zijn twee klankbordgroepen aangesteld: Eén klankbordgroep bestaande 

uit vier cursistenbegeleiders (één van team Zorg/Welzijn, één van team Economie, één van 

team Techniek, en één van een gemengde groep). De tweede klankbordgroep bestond uit 

leden van het zorgteam, nl. drie trajectcoaches en een schoolmaatschappelijk werker.  

Met ieder van die twee groepen is versie 1 van het BSA formulier besproken. Daarbij werden 

de onderzoeksvragen 1 a t/m e gesteld. Dit gebeurde in de vorm van een gesprek. In het 

logboek werd bijgehouden welke wenselijke veranderingen er uit dat gesprek naar voren 

kwamen. 

 

Regio College 

Bij het Regio College was het AanZ! (AKA) team de klankbordgroep en zijn begin december in 

een teamoverleg de resultaten van het analyse-onderzoek nog eens toegelicht en is de 

eerste versie van het formulier Studieadvies Entreeopleiding besproken. Naar aanleiding van 

deze discussie is het formulier bijgesteld.  

In een tweede teamoverleg (half december 2012) is het bijgestelde formulier uitgebreid 

besproken en is besloten om in januari met versie 2 te gaan testen bij 2 random gekozen 

groepen en het op basis van deze ervaringen eventueel weer bij te stellen.  
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6.8 Stap 8: Resultaatevaluatie 

 

6.8.1 Resultaten diagnose-instrument 

Hieronder wordt verslag gedaan van de uitkomsten van het onderzoek onder de 

klankbordgroepen en het virtueel uittesten van het formulier op deelnemers. De functie van 

de klankbordgroepen was om feedback te geven op het diagnose-instrument (formulier).  

Nova College 

Discussie over het diagnose-instrument 

De feedback op het instrument betrof vooral de lay-out, de overlap tussen enkele 

beoordelingscriteria en de manier van scoren. Bij dit laatste speelde vooral de vraag of er 

een optel-systeem gemaakt zou kunnen worden van de plussen en minnen, dat uiteindelijk 

het eindadvies zou kunnen bepalen. Maar uitkomst van deze discussie was dat een optel-

systeem van plussen en minnen de plank mis zou slaan. Er bestaat geen vast stramien voor 

beoordelen van de resultaten van de cursist. Dit zou alleen kunnen als er gekozen was voor 

een beoordeling van alleen de studieresultaten in termen van behaalde cijfers (of O/V/G). 

Dit was niet de uitkomst van het analyse-onderzoek, men koos juist voor wat zachtere 

criteria. Het optellen van de plussen en minnen uit het diagnose-instrument kan ook niet 

omdat er eindeloos veel combinaties van plussen en minnen als einduitkomst mogelijk zijn. 

Dat valt bijna niet vast te leggen in een scorelijst, met weging en cesuur. Dan gaat het 

instrument ook op een examentoets lijken en dat is niet de intentie van het bindend 

studieadvies. 

Ook de vraag uit hoeveel punten de beoordelingsschaal moest bestaan speelde. Bij een 3-

puntsschaal (min, plus-min en plus) is de valkuil dat men heel gauw in het midden (plus-min) 

gaat zitten, zeker omdat je als begeleider dicht op de cursist staat en de neiging hebt om 

zowel goede als slechte kanten van je cursist te zien. Dit werd nog versterkt door het feit dat 

het bindend studieadvies binnen 4 maanden gegeven moet worden, een periode die al kort 

ervaren wordt voor het geven van een definitieve beoordeling.  

Ook vond een begeleider dat het onderdeel ‘persoonlijke situatie’ niet op her formulier 

opgenomen moest worden, omdat dat niet tot het terrein van de school behoort. De andere 

begeleiders waren het echter niet daar mee eens, omdat de persoonlijke situatie van een 

cursist juist veel invloed heeft op zijn schoolprestaties. Het in kaart brengen van die 

persoonlijke situatie biedt dan juist aanknopingspunten om de cursist verbeterkansen te 
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geven en om het bespreekbaar te maken met de thuissituatie van de cursist. Alle begeleiders 

vonden het wel een moeilijk punt om bespreekbaar te maken met de thuissituatie, maar 

vonden dat het toch moest gebeuren. 

 

(Virtueel) uittesten diagnose-instrument op cursisten: 

Het diagnose-instrument (formulier) werd virtueel uitgetest op cursisten. Virtueel wil in dit 

geval zeggen dat de cursisten zelf niet  op de hoogte waren van het feit dat er een formulier 

over hen werd ingevuld. Ook de uitkomst van de diagnose werd niet toegepast op de cursist, 

het bindend studieadvies heeft immers nog geen wettelijk karakter. De cursisten waren niet-

virtueel, zij bestonden in het echt. 

Er werd in totaal voor 15 cursisten een formulier (diagnose-instrument) ingevuld. Dertien 

cursisten waren jonger dan 18, twee cursisten ouder dan 18. 

In tabel 4 staan de uitkomsten van de ingevulde studieadviezen. 

 

Toelichting op de tabel: 

 De ‘min-min’ en de ‘min’ scores zijn in de telling samengevoegd, evenals de ‘plus’ en ‘plus-plus’ scores. De nuancering enkele of 

dubbele plus of min was aangebracht omdat de begeleiders graag een nuancering voor de positieve of negatieve score in 

handen wilden hebben in hun verantwoording naar de cursist. Voor de conclusies ten aanzien van de onderzoeksvragen uit het 

interventieonderzoek is dit onderscheid echter niet relevant, daarbij gaat het om een positieve of negatieve score. 

 Hoewel er geen mogelijkheid op het formulier was om een ‘plusmin’ score aan te kruisen, hebben een aantal begeleiders dit 

toch gedaan. Dit was een discussiepunt geweest in de klankbordgroepen. Deze plusmin scores zijn wel opgenomen is het 

overzicht van de resultaten, omdat het laat zien hoe enerzijds het gedrag van de cursist nog wisselend is of anderzijds hoeveel 

moeite de begeleider heeft in het maken van een keuze. 
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Tabel 4 Uitkomsten ingevulde studieadviezen Nova College 

Studieadvies: Aantal cursisten 

dat dit advies 

kreeg: 

Scores op onderdelen 

 School 

bpv  

persoonlijke situatie 

Taal- en rekenniveau presentie Opmerkingen  

Je moet deze opleiding 

verlaten. Ons advies is om 

werk te zoeken. 

0     

Je moet deze opleiding 

verlaten. Ons advies is om 

een andere opleiding te 

doen. 

1 

 

school bpv pers.situatie    

13 minscores 

3 plusscores 

3 minscores 

2 plusscores 

Negatieve 

invloed 

thuissituatie 

Taal: 2F 

Rekenen: onder 1F 

Zeer negatief nog leerplichtig, dus advies 

voor andere opleiding 

Je gaat goed in deze 

opleiding, als je zo door 

gaat, kun je naar een 

vervolgopleiding.  

4 

 

school bpv pers.situatie 

3 minscores 

13 plusscores 

0 minscores 

5 plusscores 

positieve 

invloed thuis-

situatie en 

gezondheid 
 

Taal: onder 1F 

Rekenen: onder 1F 

positief Doen school en bpv goed, 

thuissituatie ook goed 

school bpv pers.situatie 

0 minscores 

16 plusscores 

0 minscores 

5 plusscores 

Positieve  

invloed 

thuissituatie 
 

Taal: 1F 

Rekenen: onder 1F 

positief 

school bpv pers.situatie 

1 minscores 

15 plusscores 

1 minscores 

4 plusscores 

positieve 

invloed 

thuissituatie 

 

 

 
 

Taal: onder 1F 

Rekenen: onder 1F 

positief 
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Studieadvies: Aantal cursisten 

dat dit advies 

kreeg: 

Scores op onderdelen 

 School 

bpv  

persoonlijke situatie 

Taal- en rekenniveau presentie Opmerkingen  

school bpv pers.situatie 

2 minscores 

14 plusscores 

1 minscores 

4 plusscores 

Niet ingevuld *) 

 

Taal:  1 F 

Rekenen: onder 1 F 

positief  

Je gaat goed in deze 

opleiding, we adviseren je 

om te gaan werken als je 

je diploma gehaald hebt. 

1 

 

school bpv pers.situatie 

 3 minscores 

 13 plusscores 

 1 minscores 

 4 plusscores 

Negatieve 

invloed 

thuissituatie 
 

Taal: onder 1 F 

Rekenen: onder 1 F 

Niet ingevuld Zorg voor dochtertje, heeft 

inkomen nodig, dus advies 

om te gaan werken. 

Taal/rekenscore onder 1F 

Je mag doorgaan in deze 

opleiding, op voorwaarde 

dat je je houdt aan de 

afspraken die we met je 

maken (in een contract). 

9 

 

school bpv pers.situatie 

 7 minscores 

 5 plusscores 

4 plusmin 

scores**) 

 2 minscores 

 3 plusscores 

Niet ingevuld 

 

Taal: onder 1F 

Rekenen: onder 1F 

positief  

Negatieve invloed 

persoonlijke situatie, vaak 

externe hulpverlening 

eromheen 

school bpv pers.situatie 

 10 minscores 

 6 plusscores 

 2 minscores 

 3 plusscores 

Negatieve 

invloed 

thuissituatie, 

gezondheid en 

beperking 
 

Taal: 2F 

Rekenen: 2F 

Niet ingevuld 

school bpv pers.situatie 

 7 minscores 

 6 plusscores 

3plusminscores 

 0 minscores 

4 plusscores 

1plusminscore 

Niet ingevuld 

 

Taal: onder 1F 

Rekenen: onder 1F 

 

 

 

 

 

Positief op school, 

negatief in bpv 
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Studieadvies: Aantal cursisten 

dat dit advies 

kreeg: 

Scores op onderdelen 

 School 

bpv  

persoonlijke situatie 

Taal- en rekenniveau presentie Opmerkingen  

school bpv pers.situatie 

5 minscores 

5 plusscores 

6plusminscores 

3 minscores 

3  plusscores 

Niet ingevuld 

 

Taal: 1F 

Rekenen: onder 1F 

negatief 

school bpv pers.situatie 

 7 minscores 

6 plusscores 

3plusminscores 

 0 minscores 

3 plusscores 

1 plusminscore 

Niet ingevuld 

 

Taal: 2F 

Rekenen:2F 

Niet ingevuld 

school bpv pers.situatie 

 8 minscores 

7 plusscores 

1 minscores 

 4 plusscores 

Negatieve 

invloed 

gezondheid 
 

Taal: 1F 

Rekenen: 1F 

Niet ingevuld 

school bpv pers.situatie 

 12 minscores 

4  plusscores 

 1 minscores 

 4 plusscores 

Negatieve 

invloed 

gezondheid, 

bijbaantje en 

beperking 
 

Taal: 1F 

Rekenen: 2F 

 

 

 

 

 

negatief 

school bpv pers.situatie 

11 minscores 

5 plusscores 

3 plusscores 

2 minscores 

Negatieve 

invloed 

thuissituatie, 

gezondheid 

en bijbaantje 
 

Onbekend (geen intaketoets 

gedaan) 

negatief 



Interventieverslag m.b.t. het bindend studieadvies in de Entreeopleiding 
Lida Fokker - def  versie 29 juni 2013 Pagina 36 

Studieadvies: Aantal cursisten 

dat dit advies 

kreeg: 

Scores op onderdelen 

 School 

bpv  

persoonlijke situatie 

Taal- en rekenniveau presentie Opmerkingen  

school bpv pers.situatie 

12 minscores 

3 plusscores 

1plusminscore 

2 minscores 

3 plusscores 

Negatieve 

invloed van 

thuissituatie 

en 

gezondheid 
 

Onbekend (geen intaketoets 

gedaan) 

negatief 

 

*) niet ingevuld uit principiële overweging dat dit niet het terrein van school is. 

**) plusminscore: begeleider heeft een kruisje gezet bij zowel plus als min.  
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Wat opvalt is het hoge aantal cursisten (9 van de 15) dat voorwaardelijk door mag gaan met 

de opleiding. Hieruit blijkt dat veel cursisten nog geen stabiele resultaten, houding en gedrag 

laten zien. Men ziet wel potentie, maar de cursist laat het nog niet voldoende zien, zijn 

gedrag is nog wisselend. Dit blijkt ook uit het grote aantal plus-min scores bij deze 9 

cursisten. Begeleiders scoorden plus-min omdat ze na de relatief korte periode van 4 

maanden nog geen definitief oordeel wilden geven.  

Ook blijkt hieruit dat de begeleiders ingesteld zijn op het ‘aan boord’ houden van de 

cursisten, een instelling die bij de AKA opleiding ook tot de basis uitgangspunten hoort.  

Slecht één cursist kreeg het advies om de opleiding te verlaten en een andere opleiding te 

gaan doen. Dit was vooral omdat deze cursist zich (blijvend) zeer negatief betoonde ten 

aanzien van deze opleiding, hetgeen bleekt uit de toelichting van de begeleider op het 

formulier. 

Veel positieve scores gaan samen met positieve presentie, hetgeen ook wel logisch is. 

Taal- en rekenniveau lijken niet als zodanig van invloed te zijn op het soort advies dat een 

cursist krijgt.  

Een negatieve invloed van de persoonlijke situatie komt in zeer hoge mate voor bij de 9 

cursisten die onder voorwaarden door mogen gaan. Het lijkt er op dat een negatieve 

persoonlijke situatie vaak gepaard gaat met negatieve school- of bpv prestaties. Dit kwam 

ook al naar voren uit het onderzoek van Eimers (2011).  

 

Regio College 

Discussie over het diagnose-instrument 

In het eerste teamoverleg waar de interventie aan de orde kwam gingen de meeste vragen 

en opmerkingen over de procedure, wanneer moet het ingevuld worden , wie spelen daarbij 

een rol, wie beslist of een leerling een negatief bindend advies krijgt, is het alleen een 

beoordelend instrument of kunnen we het ook als begeleidingsinstrument gebruiken?  

Hoewel de collega’s op het Regio College zeker positieve effecten van het BSA verwachten, 

nl. een “stok achter de deur” voor deelnemers en een onderbouwing van de “gutfeelings” , 

werd toch de angst geuit dat het geven BSA wel eens erg arbeidsintensief zou kunnen zijn. 

Alles moet vastgelegd worden en gearchiveerd, voor alles moet bewijslast verzameld 

worden. Begin december is daar uitgebreid over gesproken, de conclusie was dat we 



Interventieverslag m.b.t. het bindend studieadvies in de Entreeopleiding 
Lida Fokker - def  versie 29 juni 2013 Pagina 38 

eigenlijk alles al wel doen, alleen onvoldoende gestructureerd.  In het diagnose-instrument 

komt veel bewijslast bij elkaar. Alle onderdelen (School, BPV, Persoonlijke situatie en 

aanwezigheid) die van belang zijn voor het geven van een studieadvies waren aanwezig.  

Belangrijk werd gevonden dat het instrument overzichtelijk en makkelijk in te vullen was. De 

feedback op het formulier betrof een aantal criteria onder studiehouding, studievoortgang 

en studievaardigheid en de uitleg van de score categorieën, wat is -, wat is - - en + en ++? En 

wat verstaan we onder beperking. 

Verder was er een discussie of je alle plussen en minnen zou kunnen optellen. In het 

analyseonderzoek was al geconstateerd dat dat niet mogelijk was en bij het ‘beoordelen’ van 

het diagnose-instrument werd dat nog eens beaamd.    

 

(Virtueel) uittesten diagnose-instrument op cursisten: 

Er zijn 2 groepen “geloot” voor het testen van het formulier. Door tijdgebrek is dit niet 

gebeurd en heeft een andere loopbaancoach (LBC), die veel problemen in zijn groep had, het 

instrument ingevuld voor zijn cursisten.   

Bij het daadwerkelijk invullen van het formulier (proefversie 2) bleken er wat 

onhandigheden in de lay-out te zitten en misten er wat beoordelingspunten, die zijn 

allemaal verwerkt in een volgende versie (Proefversie 3).  

Omdat er uiteindelijk maar één LBC geëxperimenteerd had met het formulier is besloten het 

studieadvies entreeopleiding- proefversie 3 op een studiedag in april met het hele 

aanwezige team te testen. In tweetallen (LBC en docent) is voor de nummers 5 en 10 op de 

klassenlijsten een formulier ingevuld. Dit is nabesproken en er zijn nog wat “foutjes” uit het 

formulier gehaald, maar over het algemeen was men er tevreden over. Het was goed in te 

vullen. Aangegeven werd dat het wel goed is om het samen, met meer mensen, te doen 

zodat je een minder subjectief beeld krijgt, maar het gaf een goed uitgangspunt om een 

keuze te maken voor een advies. Wel bleef men het moeilijk vinden om de weging tussen 

alle plussen en minnen te maken.  

Het formulier is weer bijgesteld en proefversie 4 is half april door een LBC ingevuld voor haar 

leerlingen die in februari met de opleiding gestart zijn. In de toetsweek aan het eind van de 

periode, na ruim 8 weken les, heeft de LBC de ingevulde formulieren met haar cursisten 

besproken.  

In het totaal is er voor 32 cursisten een formulier ingevuld. 
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Tabel 5 Uitkomsten ingevulde studieadviezen Regio College 

Studieadvies: 

 

Aantal cursisten 

dat dit advies 

kreeg: 

Scores op onderdelen 

 School 

bpv  

persoonlijke situatie 

Taal- en rekenniveau presentie Opmerkingen  

Je moet deze opleiding 

verlaten. Ons advies is om 

werk te zoeken. 

 

 

 

 

 

5   bpv pers.situatie 

10 minscores 

2 plusscores 

2 Minscores 

3 plusscores 

niveaubeperking 

 

Nederlands: onder 1F 

Rekenen: onder 1F 

 Wajong aangevraagd 

school bpv pers.situatie 

9 minscores 

3 plusscores 

3 Minscores 

2 plusscores 

Neg. Invloed 

thuissituatie en 

gezondheid 
 

Nederlands: 1F 

Rekenen: 1F 

Vaak afwezig op school en in 

BPV en vaak te laat 

 

school bpv pers.situatie 

11 minscores 

1 plusscores 

1 Minscores 

4 plusscores 

Neg. Invloed 

thuissituatie en 

gezondheid 
 

Nederlands: 1F 

Rekenen: ? 

70% afwezig op school- 

ziekmelder 

Altijd aanwezig op de BPV 

 

school bpv pers.situatie 

10 minscores 

2 plusscores 

4 Minscores 

1 plusscores 

Neg. Invloed 

beperking 
 

Nederlands: ? 

Rekenen:? 

Geen intaketoetsen gemaakt 

Vaak afwezig, vaak te laat, 

op school en in de BPV 

Een aan autisme 

verwante stoornis  

school bpv pers.situatie 

6 minscores 

6 plusscores 

3 Minscores 

2 plusscores 

Neg. Invloed 

beperking 

 

 
 

Geen toets gegevens Vaak te laat, meer dan 20% 

afwezig op school 

In de BPV aanwezig 

Wajong aangevraagd 

Een aan autisme 

verwante stoornis 
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Studieadvies: 

 

Aantal cursisten 

dat dit advies 

kreeg: 

Scores op onderdelen 

 School 

bpv  

persoonlijke situatie 

Taal- en rekenniveau presentie Opmerkingen  

Je moet deze opleiding 

verlaten. Ons advies is om een 

andere opleiding te doen. 

4 school bpv pers.situatie 

11 minscores 

4 plusscores 

1 Minscores 

2plusscores 

Neg. Invloed 

thuissituatie en 

beperking 
 

Nederlands: 2F 

Rekenen: 2F 

Vaak te laat en meer dan 

20% afwezig op school en 

soms afwezig op BPV 

Niet vastgesteld 

autistisch, blowt veel 

BPV niet kunnen 

behouden buiten schuld 

school bpv pers.situatie 

7 minscores 

8 plusscores 

1 Minscores 

1 plusscores 

Neg. Invloed 

thuissituatie en 

gezondheid 
 

Nederlands: 1F/2F 

Rekenen:1F 

Meer dan 20% afwezig, vaak 

te laat (school) 

Nog geen BPV 

(ADHD) 

school bpv pers.situatie 

9 minscores 

3 plusscores 

3 Minscores 

2 plusscores 

Neg. Invloed 

thuissituatie en 

beperking 
 

Nederlands: 2F 

Rekenen: 2F 

Vaak afwezig en te laat Kan geen stage houden 

PDD NOS?? 

Naar Triversum (intern)? 

school bpv pers.situatie 

9 minscores 

3 plusscores 

3 Minscores 

1 plusscores 

Neg. Invloed 

door beperking 
 

Nederlands: ? 

Rekenen: ? 

Intaketoets niet gemaakt 

Vaak afwezig en te laat: 

ziekmelder 

Nog geen BPV 

Je gaat goed in deze 

opleiding, als je zo door gaat, 

kun je naar een 

vervolgopleiding.  

8 school bpv pers.situatie 

 0 minscores 

15 plusscores 

 0 minscores 

5 plusscores 

Geen negatieve 

invloeden 
 

Nederlands: 1F 

Rekenen: 2F 

Altijd aanwezig  

school bpv pers.situatie 

1 minscores 

11 plusscores 

2 minscores  

3 plusscores 

Geen negatieve 

invloeden 
 

Nederlands: 1F 

Rekenen: 1F 

Vaak te laat   
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Studieadvies: 

 

Aantal cursisten 

dat dit advies 

kreeg: 

Scores op onderdelen 

 School 

bpv  

persoonlijke situatie 

Taal- en rekenniveau presentie Opmerkingen  

school bpv pers.situatie 

0 minscores 

12 plusscores 

2 minscores 

3 plusscores 

Geen negatieve 

invloeden 
 

Nederlands: 2F 

Rekenen:2F 

Vaak ziek gemeld  

school bpv pers.situatie 

3 minscores 

11 plusscores 

1 minscores 

4 plusscores 

Niet van 

toepassing  
 

Taal: 1F 

Rekenen: 1F 

 geen 

  school bpv pers.situatie 

0  minscores 

14 plusscores 

1 minscores 

4 plusscores 

Niet van 

toepassing 
 

Taal: 1F 

Rekenen: onder 1F 

 Werk aan je Nederlands 

en rekenen 

  school bpv pers.situatie 

0 minscores 

14 plusscores 

0 minscores 

5 plusscores 

Neg Invloed 

gezondheid - 

astma 
 

Taal: 1F 

Rekenen: onder 1F 

  

  school bpv pers.situatie 

4 minscores 

10 plusscores 

1 minscores 

4 plusscores 

Neg. Invloed 

gezondheid -

trauma 
 

Taal: 2F 

Rekenen: 2F 

  

  school bpv pers.situatie 

0  minscores 

14 plusscores 

2 minscores 

3 plusscores 

Neg. Invloed 

gezondheid  

 
 

Taal: onder 1F 

Rekenen: onder 1F 

Stagedagen gemist  
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Studieadvies: 

 

Aantal cursisten 

dat dit advies 

kreeg: 

Scores op onderdelen 

 School 

bpv  

persoonlijke situatie 

Taal- en rekenniveau presentie Opmerkingen  

Je gaat goed in deze 

opleiding, we adviseren je om 

te gaan werken als je je 

diploma gehaald hebt. 

0      

Je mag doorgaan in deze 

opleiding, op voorwaarde dat 

je je houdt aan de afspraken 

die we met je maken (in een 

contract). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 school bpv pers.situatie 

6 minscores 

6 plusscores 

1 minscores 

4 plusscores 

Neg. Invloed 

thuissituatie 
 

Nederlands: 1F 

Rekenen: 1F 

Meldt zich vaak ziek  

school bpv pers.situatie 

5 minscores 

7 plusscores 

0 minscores 

5 plusscores 

Niet van 

toepassing 
 

Nederlands: 1F 

Rekenen:1F 

Op school vaak te laat en 

meer dan 20% afwezig, op 

stage altijd aanwezig 

 

school bpv pers.situatie 

7 minscores 

5 plusscores 

 

2 minscores  

3 plusscores 

 

Neg. Invloed 

thuissituatie, 

gezondheid, 

beperking 
 

Nederlands: 1F 

Rekenen: 1F 

Vaak afwezig en vaak te laat Drank en drugs -

problemen, verwijzing 

naar de Brijderstichting 

school bpv pers.situatie 

8 minscores 

4 plusscores 

1 minscores 

4 plusscores 

Niet van 

toepassing 
 

Nederlands: 1F 

Rekenen:1F 

Vaak te laat Vrij laat een stage 

gevonden,  

faalangst 

school bpv pers.situatie 

4 minscores 

8 plusscores 

3 minscores 

2 plusscores 

Neg. Invloed 

thuissituatie en 

gezondheid 
 

Nederlands: 1F 

Rekenen: 1F 

Op school vaak te laat en 

meer dan 20% afwezig (vaak 

ziek) 

Op de stage wel aanwezig 
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Studieadvies: 

 

Aantal cursisten 

dat dit advies 

kreeg: 

Scores op onderdelen 

 School 

bpv  

persoonlijke situatie 

Taal- en rekenniveau presentie Opmerkingen  

Je mag doorgaan in deze 

opleiding, op voorwaarde dat 

je je houdt aan de afspraken 

die we met je maken (in een 

contract). 

school bpv pers.situatie 

12 minscores 

0 plusscores 

1 minscores 

4 plusscores 

 

neg. Invloed 

gezondheid en 

beperking 
 

Nederlands: onder 1F 

Rekenen: onder 1F 

wel altijd aanwezig. 

 

ADHD 

 

school bpv pers.situatie 

4 minscores 

8 plusscores 

1 minscores 

4 plusscores 

Neg. Invloed 

thuissituatie, 

gezondheid 
 

Nederlands: 1F 

Rekenen: onder 1F 

Meer dan 20% afwezig, 

wordt vaak ziek gemeld.  

Agressie / 

woedeaanvallen 

school bpv pers.situatie 

3 minscores 

9 plusscores 

0 minscores 

5 plusscores 

Neg. Invloed 

thuissituatie en 

beperking 
 

Nederlands: 1F 

Rekenen: 1F 

70% afwezig op school, wel 

aanwezig in de BPV 

Faalangst. depressief 

school bpv pers.situatie 

5 minscores 

9 plusscores 

2 minscores 

1 plusscores 

Niet van 

toepassing 
 

Taal: 1F 

Rekenen: 1F 

 Net een stage gevonden, 

moet nog met de BPV 

beginnen 

 

school bpv pers.situatie 

7 minscores 

7 plusscores 

 

minscores 

2 plusscores 

3x geen score  

Neg. Invloed 

thuissituatie, 

invloed 

beperking 

 

 
 

Taal: ? 

Rekenen: 1F 

Leerplichtnorm 

overschreden, meer dan 

20% afwezig, vaak te laat  

 

Stagedagen gemist 

Trauma, psychosociale 

problemen 



Interventieverslag m.b.t. het bindend studieadvies in de Entreeopleiding 
Lida Fokker - def  versie 29 juni 2013 Pagina 44 

Studieadvies: 

 

Aantal cursisten 

dat dit advies 

kreeg: 

Scores op onderdelen 

 School 

bpv  

persoonlijke situatie 

Taal- en rekenniveau presentie Opmerkingen  

school bpv pers.situatie 

4 minscores 

10 plusscores 

minscores 

2 plusscores 

3x geen score 

Neg. Invloed 

thuissituatie en 

gezondheid 
 

Taal: onder 1F 

Rekenen: onder 1F 

Regelmatig afwezig op 

school en op de stage 

 

school bpv pers.situatie 

7 minscores 

7 plusscores 

2 minscores 

3 plusscores 

Neg. Invloed 

thuissituatie 
 

Taal: onder 1F/1F 

Rekenen: 1F 

Stagedagen gemist  

school bpv pers.situatie 

5 minscores 

9 plusscores 

minscores 

2 plusscores 

3x geen score 

Thuissituatie 

niet neg./ niet 

positief 

 
 

Taal: 2F 

Rekenen:2F 

Leerplichtnorm 

overschreden,  vaak te laat  

 

Stagedagen gemist, vaak te 

laat 

Agressie en 

gedragsproblemen 

school bpv pers.situatie 

11 minscores 

3 plusscores 

2 minscores 

3 plusscores 

Neg. Invloed 

door beperking 
 

Taal: onder 1F 

Rekenen: onder 1F 

Vaak te laat  

school bpv pers.situatie 

5 minscores 

9 plusscores 

1 minscores 

4 plusscores 

Neg. Invloed 

thuissituatie 
 

Taal: 1F 

Rekenen: 1F 

Stagedagen gemist, vaak te 

laat  (op school en in de 

BPV) 
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Ook bij het Regio College is er een grote groep (15 van de 32) cursisten die mogen doorgaan 

met de opleiding op voorwaarde dat zij zich houden aan afspraken die gemaakt worden. Zij 

laten vaak wisselend gedrag zien. De loopbaancoaches gaven aan dat het met deze cursisten 

soms goed gaat en op andere momenten hun gedrag weer te wensen over laat. De 

verwachting is dat er bij deze cursisten voldoende potentie aanwezig is om toch een diploma 

te halen en dat die kans geboden moet worden.  De periode van 4 maanden is voor 

sommigen te kort om een definitief oordeel te geven.  

Eén van de scores springt er in deze categorie uit. Het betreft een cursist die over de hele 

linie negatief scoort. Dit is een cursist die bij verschillende collega’s ander gedrag toont. Op 

basis van de beoordeling van de loopbaancoach had hij misschien een bindend studieadvies 

moeten krijgen, maar na overleg met collega’s krijgt hij nog een kans.  

Een negatieve invloed van de persoonlijke situatie komt in deze categorie veel voor. 

 

Opvallend is dat bij geen van de cursisten in de categorie “Je gaat goed in deze opleiding, als je 

zo door gaat, kun je naar een vervolgopleiding” sprake is van een negatieve thuissituatie.  

 

Drie van de cursisten die op alle fronten negatief scoorden zijn besproken met een 

zorgadviseur op het Regio College en er is met hen een exit-traject ingezet. Het betrof de 

cursisten met aan autisme verwante stoornissen en de deelnemer waar een Wajong voor 

aangevraagd is.  

Eén van de deelnemers die begin januari een negatief bindend studieadvies gekregen zou 

hebben op basis van de scores op het formulier heeft in februari zijn diploma gehaald. Met 

hem is er een gesprek geweest waarin gemeld werd dat de opleiding op het punt stond met 

hem te stoppen. De criteria uit het formulier zijn hierbij ook besproken. Dat was voor hem 

reden om te laten zien dat hij het wel kon. Dit geeft aan dat het diagnoseformulier mogelijk 

ook als begeleidingsinstrument gebruikt zou kunnen worden en dat de periode van 4 

maanden relatief is.  

 

Taal en rekenniveau hebben weinig tot geen invloed op het advies dat de cursist krijgt. 

 

Eén van de loopbaancoaches heeft de formulieren getest met cursisten die 2 maanden op 

school waren en ingevulde formulieren met haar cursisten besproken in de leergesprekken.  
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De bespreking van de beoordeling met de leerlingen  was confronterend, voor sommige 

leerlingen kwam het hard aan. De docent zag een minnetje als: het kan beter, daar moet je 

aan werken. Voor leerlingen was het negatief.  Met name het eerste deel, gedrag, was 

moeilijk . Ze herkennen het vaak wel van zichzelf, maar schuiven het van zich af: “ik ben niet 

de enige….”.  

De LBC gaf aan dat het wel fijn was om het op papier te hebben staan.  Voor een docent is 

het  prettig om mee te werken “... als er iets gebeurt heb je het in ieder geval gezegd…”. 

Sommige leerlingen gingen het aan hun ouders laten zien, anderen niet. (de LBC had gezegd 

dat dat mocht maar niet hoeft). 

De LBC liet weten dit gesprek met cursisten waarvan je verwacht dat ze gaan flippen liever 

samen met een collega te doen. Het was wel heftig bij één van de cursisten geweest. 

Er is een idee geopperd om het formulier de eerste keer samen met de cursist in te vullen. 

De cursist vult het voor zichzelf in, de LBC vult het ook in en in een gesprek bepaal je de 

beoordeling. Leerlingen hadden soms argumenten waarmee ze aangaven dat zij het anders 

zagen, en dat gaf in sommige gevallen ook wel weer een ander beeld. Na ongeveer 8 

lesweken is het ook nog niet heel duidelijk  wat een leerling allemaal gedaan heeft… daar is 

het leergesprek ook voor om te laten zien wat er af is en hoe het gegaan is de afgelopen 

periode. 

 

Het beeld dat uit de ingevulde formulieren naar voren kwam gaf een duidelijke indicatie met 

welke leerlingen het niet/minder goed ging. De uitslagen waren geen verrassing, maar met 

de beoordeling op het formulier kon wel goed onderbouwd worden waar de knelpunten 

zitten en bij wie het niet zal gaan lukken om een diploma te halen als er niet iets verandert.  
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6.8.2 Resultaten procedure 

 

Het Nova College is anders georganiseerd dan het Regio College, de procedures voor een 

BSA verschillen dan ook. In beide procedures wordt aangegeven welke stappen er genomen 

moeten worden om een BSA te kunnen geven van intake, tot tussenbeoordeling naar BSA en 

welke rol de verschillende betrokken partijen daarbij hebben. Ook de bezwaarprocedure 

wordt aangeven. 

Er moeten veel gegevens verzameld worden, zoals: toets resultaten, fase in de 

waarschuwingsprocedure, % aanwezigheid, melding bij leerplicht,  beperking /begeleiding. 

Alles wordt wel geregistreerd, maar moet uit verschillende bronnen opgehaald worden. In 

de procedures wordt aangegeven welke gegevens geregistreerd moeten worden voor een 

BSA.  

Een opleiding moet er alles aan doen om het voor een deelnemer mogelijk te maken zijn 

diploma te behalen. In de procedure wordt ook aangegeven hoe de deelnemer gevolgd en 

op welke momenten hij geëvalueerd wordt en hoe hij ondersteund kan worden door extra 

zorg. 

In november/december 2012 hebben beide onderzoekers voor de eigen organisatie een 

concept procedure geschreven. Deze is vervolgens met de klankbordgroepen besproken.  

 

Nova College 

De twee klankbordgroepen hadden een verschillende positie t.o.v. de cursist: de groep 

cursistenbegeleiders vormen de rechtstreekse begeleiders van de cursist, ten aanzien van 

persoonlijke, studieloopbaan- en bpv begeleiding. De tweede klankbordgroep heeft daarin 

een tweedelijns positie. Zij komen in beeld als de cursist extra begeleiding nodig heeft. 

In het gesprek met beide groepen over de procedure kwam aan de orde wie uiteindelijk het 

besluit neemt over het ‘wegsturen’ van de cursist, d.w.z. de conclusie dat de cursist de 

opleiding moet verlaten. Is dat de cursistenbegeleider of de tweedelijns begeleider van het 

zorgteam? Men besloot tot het laatste. De eindverantwoordelijkheid voor de 

‘wegstuurbeslissing’ kwam te liggen bij de opleidingsmanager. Ten aanzien van de overige 

opties, nl. de opleiding continueren (met daarbij 4 nuanceringen) werd besloten dat die in 

handen van de cursistenbegeleider kwamen te liggen. Tevens werd besloten dat in de 
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tijdslijn van de procedure ook een terugkoppeling naar de cursist en zijn/haar ouders 

opgenomen moest worden. 

 

Regio College 

In het eerste teamoverleg waar de interventie aan de orde kwam gingen de meeste vragen 

en opmerkingen over de procedure, wanneer moet het ingevuld worden , wie spelen daarbij 

een rol, wie beslist of een leerling een negatief bindend advies krijgt, is het alleen een 

beoordelend instrument of kunnen we het ook als begeleidingsinstrument gebruiken?  

Hoewel de collega’s op het Regio College zeker positieve effecten van het BSA verwachten, 

nl. een “stok achter de deur” voor deelnemers en een onderbouwing van de “gutfeelings” , 

werd toch de angst geuit dat het geven BSA wel eens erg arbeidsintensief zou kunnen zijn. 

Alles moet vastgelegd worden en gearchiveerd, voor alles moet bewijslast verzameld 

worden. Begin december is daar uitgebreid over gesproken, de conclusie was dat we 

eigenlijk alles al wel doen, alleen onvoldoende gestructureerd.  

Er is een concept-procedure geschreven op basis van de bevindingen uit het teamoverleg, de 

richtlijnen uit Focus op vakmanschap en de organisatiestructuur binnen het Regio College. 

Hierbij is er ook telkens overleg geweest tussen de twee onderzoekers.   

In een tweede overleg in december is de conceptprocedure BSA besproken. De enige 

opmerking daarbij was dat het veel tekst is en er is gevraagd een stroomschema te maken 

ter verduidelijking. 

 

Algemeen 

Met ingang van het nieuwe schooljaar (2013-2014) zal er in beide ROC’s volgens de 

procedure gewerkt gaan worden om deze te testen op bruikbaarheid en volledigheid. 

Hoewel er dan nog een beoordeling van de cursist plaatsvindt op basis van de onderdelen 

van de AKA opleiding en niet van de Entreeopleiding, kan er toch ervaring opgedaan worden 

hoe instrument en procedure in de praktijk werken. De komst van de Entreeopleiding zal 

misschien voor veranderingen zorgen (omdat er nieuwe kwalificatiedossierdossiers komen 

en wellicht andere studievoortgangs-onderdelen), maar men zal zeker gebaat zijn bij twee 

jaar uitproberen, één jaar op kleine schaal middels dit interventie-onderzoek en één jaar op 

grotere schaal in de AKA opleiding. 
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6.9 Stap 9: Procesevaluatie 

 

Samenwerking tussen beide onderzoekers 

De samenwerking tussen beide onderzoekers is goed verlopen. De communicatie vond 

plaats in de vorm van gesprekken, telefoontjes of e-mails. Het besluit om eerst samen een 

ontwerp voor het diagnose-instrument te maken, alvorens het in beide ROC’s in de 

klankbordgroepen te bespreken is goed bevallen. Daardoor ontstond er een gezamenlijk 

startpunt, van waaruit de wijzigingen bijgehouden konden worden. Als eerst iedere 

onderzoeker apart een eigen diagnose-instrument ontworpen zou hebben en dit vervolgens 

in eigen gelederen besproken zou hebben, zou het veel moeilijker geweest zijn om tot één 

diagnose-instrument te komen. Beide onderzoekers konden zo ook hun deskundigheid, 

opgedaan tijdens het analyse-onderzoek, bundelen tot een krachtig geheel. Die kracht is ook 

gebleken tijdens het klankbordproces, omdat er relatief weinig wijzigingen kwamen in het 

oorspronkelijke ontwerp. Ook de tussentijdse terugkoppeling en bijstelling van het diagnose-

instrument gaven weinig aanleiding tot discussie. 

 

Het proces in Nova College en Regio College 

Het onderzoeksproces, in de vorm van klankborden en uittesten, is zonder 

noemenswaardige hobbels verlopen. Knelpunt bij het uittesten van het diagnose-instrument 

op cursisten vormde de beschikbare tijd voor de begeleiders. Hierdoor is op beide ROC’s 

enige vertraging opgelopen bij het inleveren en bestuderen van de testresultaten. Dit heeft 

echter geen invloed gehad op de resultaten. 

De deelnemers aan de klankbordgroepen waren allen betrokken op de materie en namen 

het onderzoek serieus. Sommigen hebben het tussentijds ook nog met collega’s besproken.  

Voordeel van het gebruiken van klankbordgroepen is dat bij de implementatie van het 

bindend studieadvies de materie niet meer nieuw is en dat er al enig draagvlak gecreëerd is.  
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7 Conclusies van het onderzoek 
 
De onderzoeksvraag t.a.v. het diagnose-instrument luidde: 
 
Voldoen de criteria en wijze van scoren die we als basis voor het diagnose instrument 

hebben gekozen ? 

De criteria hadden we ontleend aan de uitkomsten van het separate analyse-onderzoek bij 

het Regio College en het Nova College en gecombineerd tot één geheel. 

 

We nemen de conclusies door aan de hand van onze deelvragen: 

a. Begrijpen de begeleiders de criteria uit het diagnose-instrument zonder nadere 

instructie? 

Geen van de betrokkenen vond de criteria niet duidelijk. Wel vond men  bij het Regio College 

dat “zelfstandig kunnen werken na instructie” een studievaardigheid is, het Nova College 

heeft dit criterium onder studiehouding laten staan. “Aandeel in sfeer in de klas” kon naar 

de mening van Regio College coaches zowel positief als negatief opgevat worden. Dit 

criterium vond men impliciet ook al terugkomen in “respectvol gedrag”, “interesse tonen” 

en “bereidheid tot samenwerken” en is daarom bij het Regio College geschrapt. 

 

b. Ontbreken er nog criteria in het diagnose-instrument naar het oordeel van de 

begeleiders? 

c. Staan er overbodige criteria in het diagnose-instrument naar het oordeel van de 

begeleiders? 

De onderzoekers hebben een keuze gemaakt voor de in het instrument op te nemen 

beoordelingscriteria op basis waarvan een BSA gegeven zou kunnen worden. Deze zijn uit 

het analyseonderzoek op beide ROC’s naar voren gekomen. De formulering van de criteria 

moest eenduidig zijn. Omdat het streven was een gezamenlijk formulier te maken, is 

geprobeerd om zoveel mogelijk dezelfde terminologie te gebruiken, daar waar echt andere 

termen gebruikt werden, zoals competentiescan en competentiemeting, hebben we die 

aangehouden. Vervolgens hebben we de lay-out van het formulier ontworpen. In de loop 

van het interventieonderzoek zijn de formulieren, na consultatie van de klankbordgroepen 

en naar aanleiding van het testen, op details gewijzigd, met name in de lay-out en 

beoordelingskolommen.  Bij de criteria werden “om hulp vragen” en “zelfstandig kunnen 
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werken” gemist, deze zijn toegevoegd. Het percentage afwezigheid is aangescherpt door te refereren 

naar de leerplichtnorm en de melding bij leerplicht of RMC. 

 

d. Kunnen de begeleiders met behulp van het diagnose-instrument hun beoordeling 

van de cursist voldoende onderbouwen? 

Uit de gesprekken met de klankborggroepen op beide ROC’s bleek dat de begeleiders met 

dit instrument in handen hun beoordeling van de cursist goed konden onderbouwen. “Nu 

kan ik onderbouwen waarom ik geen goed gevoel had over deze cursist”. Ook vindt men het 

een goed instrument voor bespreking met de ouders/verzorgers van een cursist of eventuele 

andere instanties. Dit is nog niet in de praktijk uitgetest, maar men heeft er een positieve 

verwachting over. 

 

e. Voldoet het score-model van het diagnose-instrument naar het oordeel van de 

begeleiders? 

Gedurende het klankbordproces, waarbij het diagnose-instrument zonder toelichting op de 

beoordelingscriteria werd voorgelegd aan de begeleiders in de twee ROC’s, ontstond bij het 

Regio College de behoefte aan een toelichting op de betekenis van de minnen en plussen op 

de schaalverdeling. Bij het Nova College werd deze vraag niet gesteld. In een later stadium 

werd gevraagd of men behoefte daaraan had, omdat die vraag bij het Regio College naar 

voren was gekomen. Men gaf aan daar geen behoefte aan te hebben. Bij het Nova College 

was echter een van de lastige punten: gebruiken we een drie- of een vierpuntsschaal? Dit 

speelde niet bij het Regio College. 

Bij de persoonlijke situatie is de 4 puntsschaal met -,- -, + en ++ vervangen door positief, 

negatief en niet van toepassing. 

 

De aspecten en indicatoren die volgens ons een rol spelen bij het geven van een 

verantwoord studieadvies zijn bij beide ROC’s overeind gebleven. Er zijn wat 

nuanceverschillen in de eindformulieren voor het Nova College en het Regio College passend 

bij de eigen organisatievormen, maar inhoudelijk verschillen ze niet van elkaar.  
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Het geven van een beoordeling binnen een periode van 4 maanden werd door de 

begeleiders als lastig ervaren. In hoeverre kun je al een oordeel geven over de cursist? Bij 

het literatuuronderzoek naar het bindend studieadvies kwam dit ook al naar voren bij het 

onderzoek van Gijbels, van der Rijt en van de Watering (2012), die zelfs tot de conclusie 

komen dat een bindend studieadvies na één jaar WO nog aan de vroege kant is. 

 

Bij het testen is gebleken dat het invullen van het formulier een goed beeld geeft van de 

deelnemer. Hoewel het niet mogelijk is de plusjes en minnetjes te tellen en daar een score 

aan te hangen die wel of niet voldoende is, kan de LBC of cursistenbegeleider op basis van 

de scores goed onderbouwen welk studieadvies gegeven wordt en waarom. 

Uit de testscores blijkt dat er een grote overeenkomst is tussen Nova College en Regio 

College in welk advies men geeft op basis van de plus- en minscores.  

Het instrument discrimineert voldoende om de probleemgevallen eruit te halen en te 

signaleren waardoor het niet zal gaan lukken om een diploma te halen. Aan de hand van het 

instrument kan het bindend studieadvies toegelicht worden. 

Er kunnen echter geen beslisregels opgesteld worden in de trant van ‘bij zoveel minscores 

een negatief advies’. Iedere cursist is anders en iedere begeleider is anders, totale 

objectivering is niet mogelijk. Wat wel mogelijk was is een score-formulier op te stellen dat 

redelijk eenduidig geïnterpreteerd kan worden. En verder kan in de procedure ingebouwd 

worden dat nooit één persoon alleen de beslissing over het advies neemt, zodat er altijd een 

proces van intersubjectiviteit plaats vindt. 

Ook lijkt het diagnose-instrument voor meer doeleinden geschikt dan alleen het voldoen aan 

de wettelijke verplichting. Het kan ook als begeleidingsinstrument dienen, om samen met de 

cursist een koers te ontwikkelen. 
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8 Discussie 
 
Nova College 

Ieder teamlid was al op de hoogte van de geplande wettelijke verplichting van het bindend 

studieadvies. Ook was het team al betrokken geweest bij het analyseonderzoek. Dit maakte 

dat het interventieonderzoek gemakkelijk uitgevoerd kon worden. Omdat in het 

interventieonderzoek zelf al opgenomen was dat er met klankbordgroepen gewerkt werd, 

waarin de ontwerpen werden besproken en uitgetest, waren een aantal teamleden 

wederom hiervan op de hoogte en erbij betrokken. Deze groep vormde een goede 

afspiegeling van de teams, doordat er een afgevaardigde per team was. Dit maakte dat na 

afloop van het interventieonderzoek alleen nog gekeken moest worden naar een vorm om 

alle teamleden op de hoogte te stellen van de uitkomsten van de interventie. Dit heeft plaats 

gevonden op een studiemiddag in juni 2013, in de vorm van een presentatie. De reacties 

waren overwegend positief, hoewel er nog wel bedenkingen zijn over de korte termijn van 4 

maanden waarin beslissingen ten aanzien van de cursist genomen moeten worden. Deze 

bedenkingen worden gedeeld door de onderzoeker. Ook is besproken met het management 

hoe e.e.a. een vervolg krijgt in schooljaar 2013-2014, op basis van de aanbevelingen uit dit 

rapport.  

Het enige lastige praktische punt tijdens het interventieonderzoek was om de 

klankbordgroepen bij elkaar te krijgen en de formulieren in de afgesproken periode te laten 

uittesten. Dit punt van tijdsdruk is eigenlijk een altijd terugkerend punt bij reflectie en 

implementatie. De waan van alledag is groot. Tijdens de klankbordbijeenkomsten was er 

gelukkig wel de rust om goed met elkaar in gesprek te komen. Een voordeel daarbij was dat 

er al een ontwerp lag (formulier en procedure) waarover gesproken kon worden. Dit werkt 

beter dan beginnen met een open gesprek vanaf een nulpunt. Nadeel hiervan is wellicht dat 

betrokkenen dicht bij het ontwerp blijven en niet meer ‘out of the box’ denken. Maar voor 

‘out of the box’ denken is meer ruimte nodig (in tijd en in het hoofd) en die was er niet. 

Het was goed om een systematische en onderzoeksmatige aanpak te hebben voor het 

ontwerp van een bindend studieadvies. Dit heeft voorkomen dat er snelle ad hoc 

oplossingen hiervoor bedacht zouden worden. Dat gebeurt in de praktijk maar al te vaak. 
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Regio College 

In het analyseonderzoek zijn de loopbaancoaches van de AKA-opleiding van het Regio 

College bevraagd over de criteria voor een bindend studieadvies. Een belangrijk deel van het 

AKA-team was daardoor al betrokken bij het thema.  De andere teamleden zijn door middel 

van een presentatie over het analyseonderzoek en de resultaten daarvan in een 

teamoverleg geïnformeerd. Het AanZ!-team (docenten en loopbaancoaches van de AKA-

opleiding van het Regio College) hebben als klankbordgroep gefungeerd. Vooral de 

loopbaancoaches hadden hier een belangrijke rol in, omdat zij de formulieren getest hebben 

op hun leerlingen.  

Het diagnose instrument is regelmatig een punt op de agenda van het teamoverleg geweest. 

Het thema op de studiedagen in april 2013 was de Entreeopleiding, en dan met name het 

toelatingsbeleid, intake en BSA. Hier was ook de afdelingsmanager bij aanwezig. Op de 

studiedag hebben alle aanwezigen in tweetallen voor twee-drie leerlingen een formulier 

ingevuld, zodat ook niet-loopbaancoaches meer betrokken werden. 

Het AanZ!-team heeft serieus meegedacht over de inhoud van het formulier en hoe er mee 

te werken. Door drukke werkzaamheden en andere prioriteiten hebben de 2 “gelote”  

loopbaancoaches de formulieren niet ingevuld. Een LBC die veel problemen in zijn groep had 

heeft het toen overgenomen. Hij heeft voor al zijn leerlingen een formulier ingevuld. Er is 

met 3 verschillende versies van het diagnoseformulier gewerkt. Bij invulling werden telkens 

knelpunten benoemd en volgde een aanpassing. De 3e versie die gebruikt is, is de 

“definitieve” versie (zie bijlage 5).  De loopbaancoaches waren positief over de manier 

waarop zij betrokken zijn bij het tot stand komen van het instrument. Zijvonden het prettig 

om te starten met een ontwerpformulier. Door het te testen en omdat iedereen zijn 

commentaar kon leveren werden zij mede-eigenaar.  

De waan van de dag maakte dat de planning niet altijd helemaal gehaald werd, maar door de 

positieve bijdragen van de collega’s is het wel gelukt om voldoende te testen en te 

evalueren. Ook de samenwerking met mijn collega van het Nova College was waardevol. We 

hebben systematisch en gericht onderzoek gedaan om een instrument voor een bindend 

studieadvies te ontwikkelen.  
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Koppeling tussen twee ROC’s 

Het ontwerpproces in samenwerking tussen twee onderzoekers en ROC’s is goed bevallen. 

Men versterkt elkaar daardoor in het denken. De klankbordgroepen vonden het ook zinvol 

dat hun denkproces werd gekoppeld aan dat van een ander ROC. Dit gebeurt niet zo vaak op 

werkvloerniveau.  

De onderzoekers hadden tevoren niet bepaald of zij alle feedback zouden overnemen. Zij 

lieten dit afhangen van de gemaakte opmerkingen en van de discussie die zij als twee 

onderzoekers daarover met elkaar voerden. Dit proces is organisch verlopen, zonder 

moeilijke beslismomenten. Een moeilijk beslismoment had bijvoorbeeld kunnen ontstaan als 

alle begeleiders een andere mening zouden hebben dan de onderzoekers of als de beide 

onderzoekers van mening hadden verschild. 

De gevolgde onderzoeksmethode met de klankbordgroepen zorgde er ook voor dat er al 

inbedding en draagvlak voor het diagnose-instrument ontstond en dat men ging nadenken 

over de te volgen procedure. 

 

9 Het vervolg op de interventie. 

De Entreeopleiding moet in 2014 starten, er is dus nog één schooljaar om te experimenteren 

met het bindend studieadvies. In dat jaar kunnen procedure en diagnoseformulier verder 

getest, geëvalueerd en vervolgens verfijnd en aangescherpt worden, alvorens het in 

september 2014 wettelijk ingang moet vinden.  

Zowel voor het Nova College als het Regio College verdient het aanbeveling om de in dit 

ontwerponderzoek gestarte interventie doorgang te laten vinden in het nieuwe schooljaar.    

 

Nova College 

1. De concept procedure integraal (d.w.z. voor alle teams en cursisten) uittesten in 

schooljaar 2013-2014. Voor cursisten is het bindend studieadvies nog zonder 

wettelijk gevolg. In de tweede helft van het schooljaar het verloop van de test 

evalueren met alle betrokkenen. Het zorgteam is eigenaar van deze actie. 

2. In samenhang met het onder punt 1 gestelde: het uittesten van het ontworpen 

formulier in schooljaar 2013-2014. Evalueren en bijstellen. Het zorgteam is eigenaar 

van deze actie. 
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3. Het verdient aanbeveling om de evaluatie van het onder punt 1 en 2 gestelde in 

gestructureerde vorm te laten plaatsvinden. Bruikbare instrumenten daarbij zijn een 

enquête en verdiepende gesprekken naar aanleiding van de uitkomsten van de 

enquête.   

4. Eventueel nieuwe landelijke beleidsontwikkelingen rond het bindend studieadvies 

moeten gemonitord en meegenomen worden in de verdere ontwikkeling. 

Op deze manier kan geborgd worden dat de basis voor het bindend studieadvies die door 

het analyse- en interventieonderzoek gelegd is op een systematische manier doorontwikkeld 

wordt. De onderzoeker zal in een ondersteunende en evaluerende rol betrokken blijven bij 

de implementatie. 

 

Regio College:  

1. In 2013-2014 de concept procedure (die als ‘bijproduct’ van het diagnose formulier 

geschreven is) testen, evalueren en bijstellen. In de tweede helft van het jaar bij de 

nieuw gestarte groepen de herziene procedure testen.  

2. In samenhang met de procedure het diagnose-instrument verder testen, evalueren en 

bijstellen. Het ontworpen formulier in het nieuwe schooljaar voor alle AKA-deelnemers 

invullen.  

3. In 2013-2014 met twee of drie pilotgroepen uitproberen of het formulier Studieadvies 

Entreeopleidingen ook gebruikt kan worden als begeleidingsinstrument . 

In de procedure moet halverwege de 4 maanden een waarschuwing gegeven worden aan 

deelnemers die dreigen uit te vallen. Eén van de coaches heeft bij het testen van het 

diagnoseformulier al een volgende stap genomen door het ingevulde formulier ook met 

deelnemers te bespreken. De ervaringen daarmee zullen besproken worden in het team en 

meegenomen worden in het aanscherpen van de procedure. 

4. Rondom Focus op Vakmanschap zijn er regelmatig nieuwe ontwikkelingen. Vooralsnog 

blijft het bindend studieadvies overeind, de beleidsvoornemens voor de Entree-opleiding 

zijn een voortdurend punt van aandacht en moeten worden meegenomen in de verdere 

ontwikkeling van procedure en diagnose-instrument voor een  bindend studieadvies. 

De onderzoeker zal  de acties initiëren, monitoren en evalueren met alle betrokkenen als 

onderdeel van de implementatie van de Entree-opleiding. Daarbij zal er samenwerking 

gezocht worden met de regisseur deelnemersbegeleiding van AanZ!. 
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Ten slotte  verdient het aanbeveling om de samenwerking tussen Nova College en Regio 

College  voort te zetten, dat heeft z’n meerwaarde bewezen in dit onderzoek. 
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BIJLAGE 1: LOGBOEK BINDEND STUDIEADVIES NOVA COLLEGE 
Met wie wanneer Wat besproken uitkomsten Acties n.a.v. feedback 

Overleg met 
werkgroep loopbaan 
(klankbordgroep 
cursistenbegeleiders) 

November 
2012 

Uitkomsten 
onderzoek besproken 
en  
Globale ideeën mbt 
studieadvies 

Men vindt het moeilijk om onderscheid 
te maken voor advies richting werk of 
richting vervolgopleiding. 
Men is het eens dat het een voorlopig 
advies is, niet definitief vastleggen van 
uitstroomrichting. 
Formulier :Liefst wil men beslisregels: 
als x plus y plus z, dan wordt het 
perspectief werk enz.. 
Men wil visueel kunnen maken waar 
een cursist staat. 

Besloten om geen telsysteem van de plussen 
en minnen te maken op het formulier. 

Overleg met 
zorgteam 
(klankbordgroep) 

November 
2012 

Uitkomsten 
analyseonderzoek 
besproken 
Globale ideeën mbt 
bindend studieadvies 
besproken 

Men wil koppeling aan te vernieuwen 
intake 

In de intake wordt besloten of er een 
aanvullend contract wordt gemaakt (bij de 
onderwijsovereenkomst) en welke afspraken 
daarin benoemd worden 

Overleg met 
zorgteam 

December 
2012 

Ontwerp formulier 
BSA versie 2 
voorgelegd. 
Ontwerp procedure 
voorgelegd. 
Afspraak gemaakt in 
jan 2013 cursisten 
testcases te houden 
bij werkgroepsleden 

Veld voor toelichting splitsen (3x ipv 1x) 
Geen bijzondere individuele afspraken 
in onderwijs-overeenkomst, maar in de 
vorm van een contract (is nu ook al) 
Enkele tekstuele opmerkingen. 
Aandachtspunt is de flexibele instroom 
later in het schooljaar: heb je dan op 
juiste momenten iemand die de cursist 
monitort? 
Voorzitter zorgteam gaat standaard 
begin schooljaar alle cursisten 
bespreken met alle begeleiders: zo 
spoor je de probleemgevallen op. 

Gedaan 
 
 
 
Verwerkt 
Blijft aandachtspunt! 
 
 
 
 
Dit is voornemen van zorgteam, wordt nog 
uitgewerkt in hun teamplan later in het jaar, 
nu nog geen actie op ondernemen 
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Met wie wanneer Wat besproken uitkomsten Acties n.a.v. feedback 

Gevallen van wegsturen , doorgeleiden 
naar werk en voorwaarden stellen voor 
vervolg komen in groepsbespreking, 
cursisten die goed lopen en met 
perspectief vervolgopleiding niet. 
Suggestie om e.e.a. te koppelen aan 
loopbaangesprek (en slb-i formulier?) 
Formulier studieadvies invullen tijdens 
cursistbespreking in de onderwijsteams. 
Presentie: leerplichtnorm nemen: 16 
uur per 4 weken. 
Vierpuntsschaal vervangen door 3-
puntsschaal: +, -/+ , +. 
 
 
Bij ‘externe begeleiding’: alleen 
instanties noemen, niet alle 
contactpersonen van die instanties. 
Onderzoek koppeling met NOVAbreed 
formulier melding VSV. 

 
 
Wordt overgenomen in procedure 
 
Wordt overgenomen 
 
 
 
 
 
Wordt overgenomen 
 
Wordt niet overgenomen: 3 puntsschaal: 
dan gaan men vooral in het midden zitten, 
men vermijd keuze te maken. 
 
Wordt overgenomen 
 
 
Is onderzocht: valt niet te koppelen 

Overleg met 
werkgroep loopbaan 

December 
2012 

Ontwerp formulier 
Ontwerp procedure 
Afspraak in jan 2013 
cursisten testcases 

Formulier studieadvies koppelen aan 
loopbaangesprek? Zo ja, dan 
reflectieformulier van cursist 
aanpassen: een zelfreflectie maken 
over met dezelfde items als op ‘ons’ 
formulier. 
Hoe te koppelen aan slb-i formulier? 
 
4puntsschaal niet vervangen door 
driepuntsschaal, juist prettig zo, bij een 
3-puntsschaal ga je vaak in het midden 
zitten en wat moet je daar dan mee? 

Suggestie voor koppeling overgenomen in 
procedure 
 
 
Wordt als bijlage bij slb-i formulier in 
Magister geüpload 
 
 
 
Wordt toegevoegd 
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Met wie wanneer Wat besproken uitkomsten Acties n.a.v. feedback 

Missing items: bij school: om hulp 
vragen, zelfstandig kunnen werken (dit 
laatste ivm PRO-ers, die ook na 
instructie niet zelf aan de slag gaan; zijn 
teveel geknuffeld in het verleden) 
Bij presentie ook positieve presentie 
kunnen aankruisen: wellicht handig om 
presentie ook mbv de 4-puntsschaal te 
scoren? 
Misschien toevoegen op formulier: ‘je 
weet niet wat je wilt’ o.i.d. : nog geen 
beroeps- of sectorkeuze kunnen maken. 
Bij persoonlijke situatie: daar werkt de 
4-puntsschaal precies andersom! En 
ook mogelijkheid ‘n.v.t.‘ toevoegen bij 
de kolommen. 

 
Wordt overgenomen, echter geen 4 
puntsschaal 
 
Wordt overgenomen 
 
 
Benaming 4-puntsschaal bij ‘persoonlijke 
situatie’ is gewijzigd in n.v.t. 
/negatief/positief 

Mail naar werkgroep 
loopbaan 

9 jan2013 Try-out BSA op 
cursisten proefversie 
4 
3 cb-ers, ieder 5 
cursisten 

Deadline=28jan2013  

Mbo-raad landelijke 
werkgroep BSA 
In Woerden 

18 
jan2013 

Presentatie van 
onderzoeksresultaten 
en ontwerp formulier 
Ism Hetty 

Positieve reacties, men herkent de 
items op het formulier 

Geen aanpassingen gedaan 

Bespreking met 
werkgroep loopbaan  

7 mrt 
2013 

Procedure BSA apart verslag van gemaakt Wordt besproken met alle 
cursistenbegeleiders en nieuw zorgteam 
volgend schooljaar 

Bespreking met 
zortgteam   

14 mrt 
2013 

Procedure BSA, rol 
zorgteam hierin 

apart verslag van gemaakt Wordt besproken met alle 
cursistenbegeleiders en nieuw zorgteam 
volgend schooljaar 
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Met wie wanneer Wat besproken uitkomsten Acties n.a.v. feedback 

Werkgroep loopbaan April 2013 Werkgroep gevraagd 
welke criteria 
doorslaggevend zijn 
om het advies 
‘doorstroom naar 
vervolgopleiding’ te 
geven 

Als je bpv overwegend goed doet en 
school niet of zwak, dan advies voor 
diploma richting werk. 

Dit heb is alvast ‘in de week’ gelegd omdat 
er in de nabije toekomst ws.een splitsing 
komt in diploma richting werk en diploma 
richting vervolgopleiding 

Presentatie BSA 
interventie aan team 

Juni 2013 Globaal verteld over 
inrichting van het 
analyse- en  
interventieonderzoek 
Formulier laten zien 
en toegelicht 

Enkele vragen/opmerkingen over de 
items op het formulier 
Veel vragen over procedure 
Veel vragen over consequenties voor 
met BSA weggestuurde cursisten 

Geen actie nu, 
Volgend schooljaar ronde langs de teams 
maken om e.e.a. diepgaander te bespreken 
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BIJLAGE 2: LOGBOEK BINDEND STUDIEADVIES REGIO COLLEGE 
Met wie wanneer Wat besproken uitkomsten Acties (aanpassingen) n.a.v. feedback 

Teamoverleg 
AanZ! (AKA-
team) 

05-12-12 Uitkomsten van het analyse-
onderzoek 
1e concept formulier BSA 
 
 

Eerste reactie:  ziet er goed uit 
Kanttekeningen en vragen:  
- verduidelijking gevraagd op --.- ,+ ,++ , moet een 

toelichting bij 
- wie vult het in? En wanneer? wie beslist?  
- Houding t.o.v. docenten is vaag, het gaat om 

respectvol gedrag 
- Ll. moeten ook begeleid willen worden, kun je 

dat laten zien 
- Wat is “beperking” 
- Hoe verhoudt deze beoordeling zich met de 

waarschuwingsprocedure van AanZ! 
 

(Lay-out van) het formulier gewijzigd: 
- Nederlands &rekenen niveaus in 

een kolom om aan te kruisen. 
- Presentie BPV in apart blok 
- Extra items toegevoegd aan 

studiehouding m.b.t. begeleid 
willen worden (omgaan met 
feedback, accepteren van hulp, 
afspraken nakomen) 

- Toegevoegd bij persoonlijke situatie 
de items leerplicht, 
waarschuwingsprocedure, interne 
en externe begeleiding 
 Start gemaakt met het 

beschrijven van de procedure 
-  

 Proefversie 2 
 

Teamoverleg 
AanZ! (AKA-
team) 

19-12-12 Bijgesteld formulier BSA 
(proefversie 2) besproken 

In proefversie 2 is de lay-out iets gewijzigd en zijn er 
items toegevoegd. Discussie over hoe te bepalen 
wanneer het negatief is, aantal plusjes en minnetjes 
tellen werkt niet . Veel criteria bij gedrag, hoe 
verhoudt zich dat t.o.v. studievoortgang en 
studievaardigheid.  
Besloten is het formulier (versie 2) te gaan testen in 
2 groepen, random gekozen (lootjes getrokken). 
Voor de ene groep zou het een momentopname 
worden, de LBC van de andere groep wilde wel 
proberen het met terugwerkende kracht in te vullen 
om te kijken of het formulier een ‘voorspellende 

Op de voorpagina toegevoegd of er 
afspraken bij de intake gemaakt zijn 
Wijzigingen in de lay-out: 1 pagina 
school/persoonlijke situatie, 2e pag. 
BPV 
- Kleine wijzigingen in de formulering 

van items 
- Toegevoegd :bereidheid tot 

samenwerking (AKA-competentie) 
en  2 items bij studievaardigheid 

- Bij presentie leerplichtnorm en 
melding toegevoegd 
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Met wie wanneer Wat besproken uitkomsten Acties (aanpassingen) n.a.v. feedback 

waarde’ heeft, of de conclusie uit het BSA-formulier  
klopt met wat er gebeurd is met een leerling zonder 
die beoordeling.   
 

- Bij persoonlijke situatie een kolom 
n.v.t. ingevoegd 

- Invulmogelijkheid waarschuwings-
procedure aangepast 

- BPV gevonden en kunnen 
behouden: andere lay-out zodat je 
het van meerdere stages kunt 
invullen 
 
 Proefversie 3 

 

Eén van de 
loopbaan-
coaches 

Januari 
‘13 

Samen met een collega een 
groep deelnemers ‘gescoord’ 
met het formulier 

Een paar onderdelen waren lastig in te vullen: Als er 
niets aan de hand is met een leerling moet je nvt 
kunnen invullen bij de persoonlijke situatie 
Leerlingen hebben vaak meerdere stages, dat kun je 
niet kwijt en dat zegt wel iets over het kunnen 
vasthouden van een stage. 
 

Teamoverleg Studiedag   
3 april ‘13 

In tweetallen van 2 
deelnemers per groep (nr. 5 
en nr. 10 op de klassenlijst) 
het formulier invullen 
 
Op basis van ingevulde 
formulier bepalen welk 
advies 

Er werden kanttekeningen geplaatst bij een aantal 
zaken op het formulier: 

- BPV te zwart wit? 
- Aandeel in de schoolsfeer (veel kan opgevat 

worden als positief en negatief). Als je 
daarin geen aandeel hebt, wat dan? 

- Geschorst?/ Hoe vaak in de waarschuwing? 
- Aantal waarschuwingen in totaal, niet in 

fasen 
- Taalverzorging?  Op dit moment worden er 

geen aparte toetsen taalverzorging 
afgenomen.  Er zou alleen moeten staan: 
Lezen, Luisteren, Schrijven & Spreken en 
gesprekken voeren  

- Het aantal urenafwezig op de stage per 4 
weken is moeilijk te bepalen, aantal 
stagedagen gemist lukt wel. 

Opnieuw kwam er een discussie op gang over: 
- Hoe kom je tot een goede weging van  alle 

gedragsindicatoren, als het er zoveel zijn ? 
- In hoeverre persoonlijke belemmeringen 

- ‘aandeel in sfeer in de klas’ is 
verwijderd 

- formulering 
waarschuwingsprocedure 
vereenvoudigd  

- (Voorlopig) Alleen de onderdelen 
van Nederlands die met TOA-
getoetst worden opnemen. 
Schrijven en taalverzorging is één 
criterium geworden 

 
 Proefversie 4, voorlopig 

formulier BSA 
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Met wie wanneer Wat besproken uitkomsten Acties (aanpassingen) n.a.v. feedback 

betrekken bij  de beoordeling? 
Iedereen kon wel een advies geven en vond het ook 
goed om leerlingen met dit formulier te beoordelen, 
Met het scoren op de criteria kun je concreet maken 
wat er aan de hand is en dit toetsen aan je ideeën 
(en emoties) over een leerling.   

Eén van de 
loopbaan-
coaches 

15 -20 
april ‘13 

Ervaringen met het invullen 
van de formulieren en het 
bespreken ervan met de 
deelnemers  

De LBC heeft voor alle deelnemers van haar groep het formulier ingevuld en met de deelnemer 
besproken in een leergesprek. De groep is in februari gestart. (Bij de Entree opleiding zou dit 
dus de eerste beoordeling/waarschuwing zijn). 
Ervaringen: 
Het was confronterend, voor sommige leerlingen kwam het hard aan. De docent zag een 
minnetje als: het kan beter, daar moet je aan werken. Voor leerlingen was het negatief.  Met 
name het eerste deel, gedrag, was moeilijk . Ze herkennen het vaak wel van zichzelf, maar 
schuiven het van zich af: “ik ben niet de enige….”.  
Het was wel fijn om het op papier te hebben staan.  Sommige leerlingen gingen het aan hun 
ouders laten zien, anderen niet. (de LBC had gezegd dat dat mocht maar niet hoeft). 
Voor een docent was het wel prettig om mee te werken “... als er iets gebeurt heb je het in 
ieder geval gezegd…” 
De LBC liet weten dit gesprek met leerlingen waarvan je verwacht dat ze gaan flippen liever 
samen met een collega te doen. Het was wel heftig bij één van de leerlingen geweest. 
Idee is ook om het formulier de eerste keer samen met de deelnemer in te vullen. De leerling 
vult het voor zichzelf in, de LBC vult het ook in en in een gesprek bepaal je de beoordeling. 
Leerlingen hadden soms argumenten waarmee ze aangaven dat zij het anders zagen, en dat 
gaf in sommige gevallen ook wel weer een ander beeld.  
De afspraken met de leerling moeten vastgelegd worden, daar is geen ruimte voor op het 
formulier. 
Het is wel veel werk om alle gegevens te verzamelen, zoals: toets resultaten, fase in de 
waarschuwingsprocedure, % aanwezigheid, melding bij leerplicht,  beperking /begeleiding. 
Alles is wel  geregistreerd, maar moet uit verschillende bronnen opgehaald worden.  Na 
ongeveer 8 lesweken is het ook nog niet heel duidelijk  wat een leerling allemaal gedaan 
heeft… daar is het leergesprek ook voor om te laten zien wat er af is en hoe het gegaan is de 
afgelopen periode. 
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BIJLAGE 3: startversie diagnose-instrument Nova College en  Regio 

College 

 

 

 

Naam cursist: 

OV nummer: 

Leeftijd cursist (op datum van dit advies):    onder de 18 / 18 jaar of ouder 

Opleiding: crebo 90440 Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent 

Startdatum opleiding: 

Datum van dit studieadvies: 

Waarschuwing gegeven:  Nee / Ja, nl. schriftelijk d.d.  ……. 

Zijn er in de onderwijsovereenkomst bijzondere afspraken gemaakt?    Ja/ Nee 

 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

□ Je moet deze opleiding verlaten. Ons advies is om werk te zoeken. 

□ Je moet deze opleiding verlaten. Ons advies is om een andere opleiding te 
doen. 

□ 
 

Je gaat goed in deze opleiding, als je zo door gaat, kun je naar een 
vervolgopleiding.  

□ 
 

Je gaat goed in deze opleiding, we adviseren je om te gaan werken als je 
je diploma gehaald hebt.. 

□ Je mag doorgaan in deze opleiding, op voorwaarde dat je je houdt aan de 
afspraken die we met je maken. 

 

Op de volgende bladzijde kun je lezen waarom we dit vinden. 

STUDIEADVIES ENTREEOPLEIDING 

Dit studieadvies is: 
□ Bindend  (Je moet dit advies opvolgen) 

□ Voorlopig (Ons advies kan later tijdens de 

opleiding nog veranderen) 
 

ONS STUDIEADVIES IS: 
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SCHOOL     
Studiehouding  -- - + ++ 
Inzet tonen     

Houding t.o.v. docenten     

Houding t.o.v. medecursisten     

Aandeel in sfeer in de klas     

Interesse tonen     

Meedoen aan opdrachten in de klas     

Spullen bij je hebben     

Studievoortgang     

Afgeronde onderwijstaken     

Studievaardigheid     

Begrip van de leerstof     

Taalbeheersing Nederlands voor het functioneren op school     

 

Presentie: 
□ meer dan 20% ongeoorloofd afwezig 
□ vaak te laat 

 

Niveau Nederlands uit instroomtoets Lezen: 
Luisteren: 
Taalverzorging:   onder 1F/1f/2F/3F 
Schrijven:  

Niveau rekenen uit instroomtoets  

 

BPV -- - + ++ 
Presentie: 
□ meer dan 20% afwezig 
□ vaak te laat 
□ vaak afwezig zonder bericht aan bedrijf 
□ vaak afwezig zonder bericht aan school 

    

Taalbeheersing Nederlands voor het functioneren in de BPV     

BPV gevonden     

BPV kunnen behouden     

Werken aan BPV opdrachten/ 
Werken aan portfolio 

    

Competentiemeting 1/competentiescan 1e beoordeling     

     

 

 

WAAROM? 



Interventieverslag m.b.t. het bindend studieadvies in de Entreeopleiding 
Lida Fokker - def  versie 29 juni 2013 Pagina 70 

Persoonlijke situatie -- - + ++ 
Invloed van thuissituatie op  studievoortgang     

Invloed van gezondheid op studievoortgang     

Invloed van bijbaantje op studievoortgang     

Invloed van beperking????     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Namens de opleiding: 
 
Naam : 
 
Functie: 
 
Handtekening 
 

 
Handtekening voor ontvangst: 
 
Naam cursist: 
 
Handtekening cursist: 
 
 
 
 
Allen in te vullen bij een bindend studieadvies: 

Indien minderjarig: 
Handtekening wettelijk vertegenwoordiger: 
 
 
 
 

 

 

Als je een bindend studieadvies hebt gekregen en je de opleiding moet verlaten, kun je in beroep 

gaan tegen deze beslissing. Je moet dan binnen … dagen een brief sturen aan:……. 

 

  

Toelichting: 
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BIJLAGE 4: Eindversie diagnose-instrument – Nova College  
   

                  

 
Naam cursist:  

OV nummer: 

Leeftijd cursist (op datum van dit advies):    jonger dan 18 / 18 jaar of ouder 

Opleiding: crebo 90440 Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent 

Startdatum opleiding: 

Datum van dit studieadvies: 

BSA waarschuwing na 2 mnd. gekregen:  Nee / Ja, nl. schriftelijk d.d.  ……. 

Zijn er bij de onderwijsovereenkomst bijzondere afspraken in een contract vastgelegd?  
Ja/ Nee 

 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

□ 
 

Je gaat goed in deze opleiding, als je zo door gaat, kun je naar een 
vervolgopleiding.  

□ 
 

Je gaat goed in deze opleiding, we adviseren je om te gaan werken als je 
je diploma gehaald hebt. 

□ Je mag doorgaan in deze opleiding, op voorwaarde dat je je houdt aan de 
afspraken die we met je maken (in een contract). 

□ Je moet deze opleiding verlaten. Ons advies is om werk te zoeken. 

□ Je moet deze opleiding verlaten. Ons advies is om een andere opleiding te 
doen. 

 

Op de volgende bladzijde kun je lezen waarom we dit vinden. 

STUDIEADVIES ENTREEOPLEIDING 
OPLEIDING 

Dit studieadvies is: 
□ Bindend  (Je moet de opleiding verlaten) 

□ Voorlopig (Ons advies kan later tijdens de 

opleiding  nog veranderen) 
 

ONS STUDIEADVIES IS: 
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SCHOOL     
Studiehouding  -- - + ++ 
Inzet tonen     

Respectvol gedrag t.o.v. docenten     

Respectvol gedrag t.o.v. medecursisten     

Aandeel in sfeer in de klas     

Interesse tonen     

Meedoen aan opdrachten in de klas     

Zelfstandig kunnen werken na instructie     

Omgaan met feedback     

Vragen om en/of accepteren van hulp     

Houden aan afspraken     

Bereidheid tot samenwerken     

Spullen bij je hebben     

Studievoortgang 

Afgeronde onderwijstaken/opdrachten     

Studievaardigheid 

Begrip van de leerstof     

Taalbeheersing Nederlands voor het functioneren op school     

Presentie 

Presentie: 
□ uit Magister:  
□ leerplichtnorm overschreden (meer dan 16 uur per 4 weken afwezig) 
   Aantal meldingen: 

Niveau Nederlands uit instroomtoets Lezen: Onder  1F / 1F / 2F / 3F 

Taalverzorging: Onder  1F / 1F / 2F / 3F 

Niveau rekenen uit instroomtoets Onder  1F / 1F / 2F / 3F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAROM? 

Toelichting: 
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BPV -- - + ++ 
Taalbeheersing Nederlands voor het functioneren in de BPV     

BPV gevonden     

BPV kunnen behouden     

Werken aan BPV opdrachten     

Competentiemeting 1     

Presentie: 
□ voldoende aanwezig 
□ meer dan 16 uur p. 4 weken afwezig 
□ vaak te laat 
□ vaak afwezig zonder bericht aan bedrijf 
□ vaak afwezig zonder bericht aan school 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke situatie n.v.t. negatief positief 

Invloed van thuissituatie op  studievoortgang    

Invloed van gezondheid op studievoortgang    

Invloed van bijbaantje op studievoortgang    

Invloed van beperking    

 

 

 

 

 

 

Namens de opleiding: 
Naam : 
Functie: 
Datum: 
Handtekening: 
 

Handtekening voor ontvangst: 
Naam cursist: 
Handtekening cursist: 
Datum: 
 
Alleen in te vullen bij een bindend studieadvies: 

Indien minderjarig handtekening wettelijk 
vertegenwoordiger: 
Naam: 
Datum: 

  

Toelichting: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting: 
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BIJLAGE 5: Eindversie  diagnose-instrument – Regio College  
 

 

 

 

Naam cursist: 

OV nummer: 

Leeftijd cursist (op datum van dit advies):    onder de 18 / 18 jaar of ouder 

Opleiding: crebo 90440 Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent 

Startdatum opleiding: 

Datum van dit studieadvies: 

BSA-waarschuwing gegeven:  Nee / Ja, nl. schriftelijk d.d.   ... 

Zijn er in de intake bijzondere afspraken gemaakt?       Ja/ Nee 

Zijn er bijzondere afspraken in (een bijlage bij) de onderwijsovereenkomst contractueel 
vastgelegd?       Ja/ Nee 

 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

□ Je gaat goed in deze opleiding, als je zo door gaat, kun je naar een 
vervolgopleiding. 

□ Je gaat goed in deze opleiding, we adviseren je om te gaan werken als je 
je diploma gehaald hebt. 

□ 
 

Je mag doorgaan in deze opleiding, op voorwaarde dat je je houdt aan de 
afspraken die we met je maken.  

□ 
 

Je moet deze opleiding verlaten. Ons advies is om een andere opleiding te 
doen. 

□ Je moet deze opleiding verlaten. Ons advies is om werk te zoeken. 

 

Op de volgende bladzijde kun je lezen waarom we dit vinden. 

STUDIEADVIES ENTREEOPLEIDING 

Dit studieadvies is: 
□ Bindend  (Je moet dit advies opvolgen) 

□ Voorlopig (Ons advies kan later tijdens de 

opleiding          nog veranderen) 
 

ONS STUDIEADVIES IS: 
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SCHOOL 

 -- - + ++ 
Studiehouding 

Inzet tonen     

Respectvol gedrag t.o.v. docenten     

Respectvolgedrag t.o.v. medecursisten     

Interesse tonen     

Meedoen aan opdrachten in de klas     

Bereidheid tot samenwerken     

Omgaan met feedback     

Vragen om en/of accepteren van hulp     

Houden aan afspraken     

Spullen bij je hebben     

Studievoortgang 

Afgeronde onderwijstaken/opdrachten     

Studievaardigheid 

Zelfstandig kunnen werken na instructie     

Begrip van de leerstof     

Taalbeheersing Nederlands voor het functioneren op school     

 

Niveau Nederlands uit instroomtoets Lezen: Onder  1F / 1F / 2F / 3F 

 Luisteren: Onder  1F / 1F / 2F / 3F 

 Taalverzorging: Onder  1F / 1F / 2F / 3F 

 Schrijven: Onder  1F / 1F / 2F / 3F 

Niveau rekenen uit instroomtoets Onder  1F / 1F / 2F / 3F 

 

Presentie: 

□   Leerplichtnorm overschreden (meer dan 16 uur per 4 weken afwezig) 
     Aantal meldingen: 
□   Meer dan 20% ongeoorloofd afwezig                                       □  vaak te laat 

 

Persoonlijke situatie 

 N.v.t. negatief Niet negatief/ 
niet positief 

positief 

Invloed van thuissituatie op  studievoortgang     

Invloed van gezondheid op studievoortgang     

Invloed van bijbaantje op studievoortgang     

Invloed van beperking op studievoortgang     

Beperking = 

□  Interne begeleiding , door: 
□  Externe begeleiding, door: 

 

Waarschuwingsprocedure: Aantal waarschuwingen  Zit in fase …….. 

 

Opmerkingen: 

 

WAAROM? 
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BPV 
BPV gevonden:  ja / nee    BPV kunnen behouden: 
1e stage bij                                                 
gestart dd.                                     beëindigd d.d. 
2e stage bij                                                
gestart dd.                                     beëindigd d.d.  
3e stage bij                                                 
gestart dd.                                     beëindigd d.d. 

Ja/ nee, reden 
 
Ja/ nee, reden  
 
Ja/ nee, reden 
 

 -- - + ++ 
Taalbeheersing Nederlands voor het functioneren in de BPV     

Voortgang (werken aan ) portfolio      

competentiescan 1e beoordeling     

 

Presentie: 

□  afwezig 
 
□  vaak te laat 

 
□ vaak afwezig zonder bericht aan bedrijf 
□ vaak afwezig zonder bericht aan school 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 
 
Plaats: 
 
Namens de opleiding: 
 
Naam : 
 
Functie: 
 
Handtekening 
 

Handtekening voor ontvangst: 
 
Naam cursist: 
 
Handtekening cursist: 
 
 
 
 
Allen in te vullen bij een bindend studieadvies: 

Indien minderjarig: 
Handtekening wettelijk vertegenwoordiger: 
 
 
 
 

 

Als je een bindend studieadvies hebt gekregen en je de opleiding moet verlaten, kun je in beroep 

gaan tegen deze beslissing. Je moet dan binnen … dagen een brief sturen aan:……. 

Toelichting: 
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BIJLAGE 6 : Beschrijving van de interventie, zodanig dat collega’s de 
interventie kunnen uitvoeren 

 

De interventie is door beide onderzoekers, van Nova College en Regio College, gezamenlijk 

ontworpen. Bij het diagnose-instrument ontstonden kleine verschillen in tekst, omdat de 

terminologie in beide ROC’s soms verschillend was, bijvoorbeeld het Nova College spreekt 

van een competentiemeting, terwijl het Regio College een competentiescan gebruikt. 

Basis voor de gezamenlijke aanpak was het feit dat de uitkomst van de separate analyse-

onderzoeken naar het Bindend studieadvies in de Entreeopleiding vrijwel gelijkluidend was. 

 

Hieronder volgt een beschrijving van de stappen die genomen zijn in het ontwerp van de 

interventie. Vanwege de bruikbaarheid voor anderen zijn de stappen zodanig beschreven 

dat zij onafhankelijk zijn van samenwerking tussen twee onderzoekers of twee ROC’s  en per 

school genomen kunnen worden. 

 

Ontwerp diagnose-instrument: 

Stap 1: Ontwerp door onderzoekers 

Uit het analyse-onderzoek zijn factoren naar voren gekomen die een rol spelen bij het 

bindend studieadvies. Besloten is om deze factoren om te zetten naar beoordelingscriteria 

en deze te verzamelen in een diagnose-instrument. Het diagnose-instrument heeft de vorm 

gekregen van een invulformulier voor de begeleiders die de AKA (Entree)cursisten 

begeleiden. Uitgangspunten waren dat het formulier duidelijk en overzichtelijk moest zijn 

voor de gebruikers: zij moeten direct begrijpen wat er van hun aan ‘invulling’ verlangd 

wordt. Tevens moest invullen van het formulier niet teveel tijd kosten. Voor de ontvanger 

(=cursist en/of ouders/verzorgers) moest het formulier ook te begrijpen zijn. 

 

Stap 2: Voorleggen ontwerp aan klankbordgroep. De potentiële gebruikers van het diagnose-

instrument mogen het formulier beoordelen op bruikbaarheid. Hun opmerkingen worden 

bediscussieerd en de onderzoeker besluit al dan niet om veranderingen aan te brengen in 

het instrument. 

 

Stap 3: Uittesten ontwerp. De personen die – na officiële invoering van het BSA-  het 

diagnose-instrument gaan gebruiken passen het instrument toe op een x-aantal 

geselecteerde cursisten. De onderzoeker bespreekt de resultaten met betrokken gebruikers 

en besluit al dan niet tot bijstelling van het instrument. 

 


