
BSA - algemeen  
Door de wet- en regelgeving omtrent het toelatingsrecht bij mbo-opleidingen heeft het bindend 
studieadvies een permanente plek gekregen in het mbo-onderwijs. Iedere student die wordt 
ingeschreven bij een mbo-opleiding, krijgt in het eerste jaar een BSA. Een bindend studieadvies 
heeft betrekking op de studievoortgang van de student en kan positief of negatief zijn. Bij een 
positief BSA kan de student zijn opleiding gewoon vervolgen. Bij een negatief BSA, kan de 
onderwijsovereenkomst worden ontbonden. In dat geval moet de student met de opleiding 
stoppen.  

 
Procedure BSA – MBO Theaterschool  
Studenten aan de MBO Theaterschool krijgen aan het einde van elke onderwijsperiode (kwartaal) 
een rapport. Aan de hand van de prestaties, de voortgang, de ontwikkeling én de leerhouding 
krijgt de student een studieadvies. Dit ontvangt de student aan het einde van elke 
onderwijsperiode. Afhankelijk van de inhoud van dit studieadvies wordt mogelijk een 
vervolgtraject aan gekoppeld.   
  
Soorten BSA:  

• Positief (geen verbeterpunten) -> het gaat super!  

• Positief, maar met punten van aandacht -> het gaat goed, maar let wel op deze 
aandachtspunten.  

• Positief, maar verbeterplan -> het gaat niet geweldig, maar we hebben wel vertrouwen dat 
het met de juiste inzet nog wel goed gaat komen. 

• Negatief, verbeterplan -> het gaat niet goed, we hebben niet veel vertrouwen en we 
twijfelen of deze opleiding de juiste voor jou is. Je zult de schouders er flink onder moeten 
zetten en ons ervan overtuigen dat je het echt wilt én kan. 

• Negatief, stoppen met de opleiding.  
  

• Positief, maar voorwaardelijke opdracht -> student moet voorwaardelijke opdracht(en) 
maken om over te kunnen gaan naar het volgende studiejaar. 

• Positief, maar blijven zitten -> de student heeft te weinig voortgang, prestaties en 
ontwikkeling laten zien om over te kunnen gaan naar het volgende studiejaar. Echter 
hebben we wel vertrouwen dat dit de juiste opleiding is voor de student en met de juiste 
inzet en motivatie de student de opleiding goed kan afronden. Om die reden mag de 
student het eerste jaar nog een keer over doen.   

  
Verbeterplan  
Wanneer de voortgang, ontwikkeling, prestaties en/of leerhouding echt niet op orde zijn wordt 
met de student een verbeterplan opgesteld. In dit plan worden concrete afspraken gemaakt over 
punten waarop de student zich moet verbeteren in de volgende onderwijsperiode. Dit plan wordt 
opgesteld samen met de studieloopbaanbegeleider (de slb-docent van de opleiding). Aan het 
einde van de volgende onderwijsperiode wordt dan gekeken naar de vorderingen m.b.t. het 
verbeterplan. Bij het eventueel uitblijven van verbeteringen kan dit leiden tot het stopzetten van 
de opleiding. Bij te weinig verbetering kan het mogelijk leiden tot nóg een verbeterplan.   
  
 
 
 
Stoppen met de opleiding  
Het verbeterplan kan worden ingezet vanaf het einde van de 2e onderwijsperiode. Dit is eind 
januari 2022 Wanneer dit gekoppeld is aan een negatief studieadvies kan bij onvoldoende 
verbetering aan het einde van onderwijsperiode 3 (april 2022) worden besloten de opleiding stop 



te zetten. De student ontvangt dan een binden negatief studieadvies Aan het einde van 
onderwijsperiode 4 en tevens het einde van het studiejaar kan ook worden besloten een bindend 
negatief studieadvies te geven, wat ook het einde van de opleiding zal betekenen. Wanneer wordt 
overgegaan tot het stoppen van de opleiding zal de student worden overgedragen aan het 
Trajectbureau van het Albeda, zij zullen samen met de student gaan zoeken naar een passende 
nieuwe opleiding.  
 
Voorwaardelijk BSA-einde studiejaar  
Aan het einde van het studiejaar kan een voorwaarde worden gesteld aan het bindend positief 
studieadvies. Wanneer een student voor één of meerdere vakken een onvoldoende staat kan 
worden besloten de student een of meerdere voorwaardelijke opdrachten te geven. Pas wanneer 
de student deze opdrachten met een voldoende heeft afgerond mag de student door naar het 
volgende studiejaar. Een andere vorm van voorwaardelijk positief studieadvies is de voorwaarde 
dat de student blijft zitten.   
 
Voortgangsgesprekken met student en ouder(s)/verzorger(s)  
Aan het einde van elke onderwijsperiode worden studenten uitgenodigd voor een gesprek 
wanneer hun studievoortgang niet op orde is. Studenten jonger dan 18 voeren dit gesprek in bijzijn 
van hun ouder(s)/verzorger(s), bij student van 18 jaar t/m 21 jaar worden de ouders hiervan op de 
hoogte gebracht. Vanaf onderwijsperiode 2 wordt dit gesprek gekoppeld aan het BSA-traject. Eind 
onderwijsperiode 1 is het gesprek “slechts” een eerste signalering dat de studievoortgang niet op 
orde is. 

 


