Beste begeleider, decaan, coach,

Bij u bekend, ……………………… ( NAAM AANMELDER)
heeft zich aangemeld voor de opleiding ………………………….. ( naam opleiding)
op MBO- niveau 2, 3, 4 ( toon alleen wat toepassing is)

Hiervoor ontbreken echte de diploma-bewijzen om aan de wettelijke toelaatbaarheidseisen* te voldoen. * (zie
het schema op de laatste pagina.

Wij doen daarom een onderzoek naar de kans op succes voor deze jongere in de bovengenoemde opleiding.
Onderdeel van dit onderzoek is een aanbeveling van de toeleverende instelling. Daarom vragen wij u
bijgevoegd formulier in te vullen en naar ons toe te sturen. De antwoorden hebben alleen betrekking op het
gemelde niveau en de genoemde opleiding, maar zijn onafhankelijk van welke MBO-instelling de opleiding
aanbiedt. Mocht een student zich bij een andere instelling aanmelden voor dezelfde opleiding dan blijft de
aanbeveling geldig. Als de aanmelder zich bedenkt en toelating vraagt voor een andere opleiding of voor ander
niveau zal opnieuw om een aanbeveling gevraagd worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans Everhardt: h.everhardt@noorderpoort.nl.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

BIJLAGE: Format aanbevelingsbrief
Acht u de aanmelder succesvol op het in de aanmelding gevraagdeniveau?

0 ja
0 nee, advies om hoger
te starten
0 nee, advies om lager te
starten

Welke competenties heeft u bij de aanmelder gezien die hem geschikt maken voor het door u hierboven
geadviseerde niveau?

Acht u de aanmelder geschikt voor de gekozen beroepsopleiding en het

0 Ja

beroep.
0 Nee, advies andere richting:
………….

Welke motivatie of houdingsaspecten kent u van de aanmelder die deze geschikt maken voor de gekozen
beroepsrichting?

Welke waren in uw ogen de belangrijkste redenen dat de aanmelder geen diploma van het voortgaand onderwijs
heeft gehaald?

Raadt u het MBO extra ondersteuning in te zetten ?

0 Ja 0 Nee

Zo, ja op welk vlak.

Kunnen wij bij deze extra ondersteuning ook een beroep doen op u of bij u bekende instanties?
Zo ja, graag contact persoon/tel/mail vermelden.

Naam instelling:

stempel van de instelling

Naam en functie van de invuller:

Handtekening :

Tel en f mailadres
Datum: ………………..

Dit zo volledig mogelijk ingevulde formulier sturen naar:
MBO, locatie school
T.A.V.
Adres + Postcode
Plaats

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

Geel in te vullen door MBO
Groen in te vullen door toeleverancier

Diploma MBO-3 vakopleiding

