Beste 18+………..

Je hebt je aangemeld voor de opleiding ………………………….. ( naam opleiding)
op MBO- niveau 2, 3, 4 ( toon alleen wat toepassing is)

Hiervoor ontbreken echter de diploma-bewijzen om aan de wettelijke toelaatbaarheidseisen* te voldoen.
* zie het schema op de achterkant.

Wij doen daarom een onderzoek naar de kans op succes voor deze opleiding. Voor het onderzoek hebben wij
de volgende zaken nodig:

1.

Een aanbevelingsbrief van een werkgever of begeleider

2.

Een motivatiebrief

De motivatiebrief schrijf je zelf. Hierin geef je zo duidelijk mogelijk aan waarom je kans op succes hebt in de
gekozen opleiding. Het gaat dan om motivatie in het algemeen, motivatie voor de specifiek gekozen opleiding
en beroep maar ook aantoonbare capaciteiten om het vereiste eindniveau te halen.

3.

De uitslag van een toets taal en rekenen

Het formulier in de bijlage kun je gebruiken als format voor de brief. Voor meer informatie kun je terecht bij…

Wij wensen je veel succes!

Met vriendelijke groeten,

(afzender)

BIJLAGE: Format motivatiebrief

(Bij digitale invulling kun je de onderstaande tekenblokken zo groot maken als nodig is)
Wat is de belangrijkste reden voor het niet halen van het officieel vereiste diploma?

Waarom vind je het MBO een geschikte keuze als opleiding, en waarom de keuze voor BOL of BBL?

Waaruit blijkt jouw motivatie om deze specifieke beroepsopleiding te willen volgen?

Ben je bekend met het programma van de gekozen opleiding? Over welke capaciteiten beschik je waardoor je
het vereiste eindniveau kunt halen?

Indien van toepassing: Op welke gebieden verwacht je extra begeleiding nodig te hebben om het diploma te
halen?

Naam

functie/relatie

tel of mail

………………..

………………………..

…………

………………..

………………………..

…………

Bijlage: Wettelijke toelaatbaarheidseisen voor het MBO met ingang van schooljaar 2014-2015

Toelating tot MBO

Vereiste vooropleiding

MBO niveau 2

Diploma VMBO- BL, Kl, GL,TL

Basisberoepsopleiding

Diploma Entree , AKA, of niveau 1.
Overgangsbewijs 3 naar 4 HAVO of VWO

MBO niveau 3

Diploma VMBO- KL,GL,TL

Vakopleiding

Diploma MBO-2
Overgangsbewijs 3 naar 4 HAVO of VWO

MBO niveau 4

Diploma VMBO- KL,GL,TL

Middenkaderopleiding

Diploma MBO-3
Overgangsbewijs 3 naar 4 HAVO of VWO

MBO niveau 4

Diploma MBO-3 vakopleiding

Specialistenopleiding

Dit zo volledig mogelijk ingevulde formulier sturen naar:

MBO, locatie school
T.A.V.
Adres + Postcode
Plaats

