Beste ……….. ,
Je hebt je aangemeld voor de opleiding ………………………….. (naam opleiding)
op mbo-niveau 2, 3 of 4 (toon alleen wat toepassing is).
Uit de verwerking van jouw aanmelding blijkt dat jij niet voldoet aan de wettelijke
toelaatbaarheidseisen (zie hiervoor het schema op de achterkant).
Je mag de school verzoeken om een onderzoek te starten om toch toegelaten te worden
voor deze opleiding. Deze totale toelatingsonderzoeksprocedure staat op de website van de
school. Op de website heb je kunnen lezen dat wij een motivatiebrief van jou willen
ontvangen en een aanbevelingsbrief van een begeleider. Wij verwachten van jou dat dat jij
de aanbevelingsbrief laat invullen, ondertekenen en opsturen door één van je begeleiders.
Je mag ook meerdere personen in je omgeving vragen deze aanbeveling voor jou in te
vullen. Download dan meerdere formulieren van de website. Op de website staan ook
suggesties van documenten en bewijzen die je in je portfolio kunt stoppen.
Hieronder vind je het motivatieformulier dat je zelf in moet vullen. Hierin geef je zo duidelijk
mogelijk aan waarom jij 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.
( Maak de onderstaande blokken zo groot als je ze nodig hebt)
Wat benoem jij zelf als de belangrijkste reden voor het niet halen van het officieel vereiste
diploma?

Waarom vind je het MBO een geschiktere keuze , dan terug te gaan naar het VMBO en
daar het vereiste diploma te halen?

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

Over welke capaciteiten beschik jij waardoor jij het vereiste eindniveau kunt halen?
Tip! Lever hiervoor kopieën van cijferlijsten aan.

Op welke gebieden verwacht jij extra begeleiding nodig te hebben om het diploma te halen?

bijlage: wettelijke toelaatbaarheidseisen voor het MBO met ingang van schooljaar 2014-2015
Toelating tot MBO
MBO niveau 2
Basisberoepsopleiding
MBO niveau 3
Vakopleiding
MBO niveau 4
Middenkaderopleiding
MBO niveau 4
Specialistenopleiding

Vereiste vooropleiding
Diploma VMBO- BL, Kl, GL,TL
Diploma Entree , AKA, of niveau 1.
Overgangsbewijs 3 naar 4 HAVO of VWO
Diploma VMBO- KL,GL,TL
Diploma MBO-2
Overgangsbewijs 3 naar 4 HAVO of VWO
Diploma VMBO- KL,GL,TL
Diploma MBO-3
Overgangsbewijs 3 naar 4 HAVO of VWO
Diploma MBO-3 vakopleiding

Dit zo volledig mogelijk ingevulde formulier sturen naar:
AOC Terra
T.a.v. de receptie
Postbus 17
9700 AA Groningen

