
 

 
 
 
Cibap vanaf studiejaar 2018-2019 
 
Bindend studieadvies (BSA) op het Cibap  
 
Negen tot twaalf maanden na de start van je studie op het Cibap, ontvang je een zogenaamd 
Bindend Studieadvies (BSA); een beslissing over de voortgang van je studie. Elke MBO instelling in 
Nederland is verplicht zo’n BSA aan zijn studenten te geven. Doel van het BSA is dat je in een 
opleiding terecht die bij je past en die je met goed gevolg kunt afronden. 
 
Het BSA sluit erg goed aan op de manier waarop we op het Cibap studenten individueel 
begeleiden. Zo maken we op het Cibap bijvoorbeeld gebruik van een uitgebreide intake procedure, 
kun je versnellen in je opleiding en heb je de keuze uit verschillende leerroutes zoals de creatief 
technische, creatief conceptuele en de creative business leerroute. Alles om jou op de juiste 
opleiding te krijgen waarin jij je interesses en kwaliteiten optimaal kunt inzetten. (lees onderaan dit 
document meer over de leerroutes). 
 
Proces; de verschillende stappen 
 
Je BSA wordt gegeven aan de hand van verschillende stappen. Tijdens deze stappen bespreekt je 
studiecoach met je hoe je opleiding bevalt, wat er goed gaat en waar eventueel meer begeleiding 
nodig is. Een bindend studieadvies heeft betrekking op je studievoortgang en kan positief of 
negatief zijn. Bij een positief BSA kun je je gekozen leerroute gewoon vervolgen. Bij een negatief 
BSA moet je je leerroute helaas beëindigen. In dat geval kijken we met je naar een andere leerroute 
binnen het Cibap of een opleiding buiten het Cibap.  
 
Op het Cibap wordt je studievoortgang beschreven met een studieoordeel. In je studieoordeel, dat 
je aan het eind van elke periode ontvangt, worden de volgende punten meegewogen; 
 
• Studieresultaten 

Nederlands, Engels en Rekenen voldoen aan de eisen voor de ingeschreven opleiding. 

De Cibap kerncompetenties (CKC) voldoen aan de eisen voor de ingeschreven opleiding.  

• Studiehouding 
Je voldoet aan de norm voor de ingeschreven opleiding op het gebied van; zelfstandigheid, samenwerken, reflectie, 

planning en communicatie.  

• Aanwezigheid 
Je aanwezigheid is minimaal 85% gedurende deze periode. 

• Beroepsgeschiktheid 
Binnen de beroepscontext van de ingeschreven opleiding voldoe je aan de beroepscompetenties. 

De volgende studieoordelen kunnen gegeven worden: 

• Studieoordeel 1: je voldoet aan de gestelde eisen.  
• Studieoordeel 2: je moet verbeteracties formuleren voor de komende periode.  
• Studieoordeel 3: er is twijfel over je inzet, motivatie of beroepsgeschiktheid. Afspraken 

worden schriftelijk vastgelegd.  
• Studieoordeel 4: je houdt je niet aan de afspraken die gemaakt zijn op basis van een eerder 

studieoordeel en wordt in een andere leerroute binnen of een opleiding buiten het Cibap 
geplaatst.   



 

Voor een bindend studieadvies zijn minimaal twee studieoordelen noodzakelijk, 
deze leiden na 9 tot 12 maanden (na start van de ingeschreven opleiding) naar een 
positief of negatief studieadvies (zie schema). 

Begeleiding 

Je studiecoach informeert, begeleidt, signaleert, stuurt en archiveert je onderwijsleerproces. Hij of 
zij bespreekt je studievoortgang en de vervolgstappen die eruit voortvloeien. Bij een 
studievoortgangsoverleg kunnen de ouders/verzorgers, docenten/projectbegeleider, de BPV-
begeleider en mogelijk een deskundige vanuit het Bureau Student Support betrokken zijn.  

Bij studenten onder de 18 wordt studieoordeel 3 of 4 door de studiecoach gedeeld met de ouders 
van de student. Contact met ouders van studenten die 18 jaar en ouder zijn, is er alleen met 
toestemming van de student. 

 

Schematisch weergave BSA-proces op het Cibap bij start leerroute/opleiding  

intake: 

 

 

na 1e periode: 

 
 
 
 

na 2e periode: 
 
 
 
 
 
 
 
 

na 3e periode: 
 
 
 
 
 
 
 

na 4e periode: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studieoordeel 1,2 of 3 op basis van:  
studieresultaten, studiehouding, aanwezigheid, beroepsgeschiktheid.  

Studieoordeel  
1 of 2,  
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voorlopig negatief BSA 

Positief BSA 
Indien onvoldoende 
verbeterd, negatief 

BSA  

Indien voldoende 
verbeterd, positief 

BSA 

Begeleiding naar 
andere leerroute 

binnen of opleiding 
buiten Cibap 

Vervolg gekozen 
leerroute/ 
opleiding 

Vervolg gekozen  
leerroute/opleiding 

advies over de voor jou beste leerroute/opleiding binnen het Cibap  

Studieoordeel 3,  
voorlopig negatief 

BSA 
 

Indien voldoende 
verbeterd, positief 

BSA 
 
 

Vervolg gekozen 
leerroute/ 
opleiding 

Indien 
onvoldoende 

verbeterd, 
negatief BSA  

Begeleiding naar 
andere leerroute 

binnen of opleiding 
buiten Cibap 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

onze opleidingen  

Als vakschool biedt het Cibap opleidingen 
gericht op vormgeving, ontwerp en 
vakmanschap. We leiden op voor en met de 
creatieve industrie. Binnen onze opleidingen 
maken we een verschil in leerroutes; 

Bij de creatief technische opleidingen leer je 
door te doen, te maken. Een idee tot uitvoering 
brengen door korte opdrachten, individueel of in 
kleine groepen net als in de praktijk. 
Vakbeheersing tot in de puntjes. Ook kun je hier 
de basis leggen voor een eventueel vervolg bij de 
opleidingen mediavormgever of ruimtelijk 
vormgever 

Bij de creatief conceptuele opleidingen leer je 
ontwikkelen, samenwerken en uitvoeren binnen 
een grotere context, meestal in een team. Je 
beheerst het hele proces van concept tot 
uitvoering. In je laatste jaar kies je een duidelijk 
profiel -studeren, werken of ondernemen- 
waarmee je je voorbereidt op je stap na het 
Cibap 

Bij de creative business opleiding leer je 
ontwikkelen, samenwerken, aansturen en 
uitvoeren in een internationale omgeving. Engels 
is je voertaal, je legt creatieve verbindingen 
tussen verschillende (internationale) 
vraagstukken en nieuwe technieken.  

 


