
 

Instroomassesment 
Versneld traject voor studenten met een mbo-4 en/of havo vooropleiding 

Collegejaar 2022-2023 
 

Ben jij een hardwerkende en enthousiaste mbo’er of havist? 

Wil je graag sneller voor de klas? Of wil je hierna nog een pedagogische master halen? Kun je goed plannen, onderzoeken, 

organiseren en zelfstandig studeren?  
Dan is dit jouw kans! 

 

Thomas More Hogeschool biedt goed presterende en gemotiveerde mbo’ers en havisten de uitdaging om studiejaar 2022-2023 te starten in het driejarig 

traject.  
Wat moet je doen en aan welke eisen en voorwaarden moet je voldoen1.? 

• Maak een motivatiebrief, stuur deze mét genoemde bijlagen uiterlijk 15 augustus 2022 naar toelating@thomasmorehs.nl 

• Geef in deze brief:  

o aan waarom je gemotiveerd bent voor het beroep én de opleiding; 

o aan waaruit blijkt dat jij goed kunt plannen, onderzoeken, organiseren en zelfstandig kunt studeren  
o aan waarom jij de opleiding in drie jaar gaat afronden en hoe jij dit gaat aanpakken. 
o een beknopte samenvatting van je profielwerkstuk (havo) of van je eindopdracht (mbo). 

• Maak op 18 augustus 2022 de taaltoets en de Wiscat. Meld je aan via dit formulier. Heb je de Wiscat reeds behaald, dan meld je je alleen aan voor 

de taaltoets. 

• Je hebt de toelatingstoetsen  vóór 31 augustus 2022 behaald (aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis). 

• Je hebt de Wiscat en taaltoets voor 31 augustus 2022 behaald.  
 

Met je motivatiebrief stuur je de volgende documenten mee: 

• Recente cijferlijst van je mbo- en/of havo-opleiding, met maximaal 1 onvoldoende 

• Bewijzen behaalde toelatingstoetsen (Cito certificaat of cijferlijst havo) 

• Bewijsstukken waaruit blijkt dat je goed kunt plannen, onderzoeken, organiseren en zelfstandig bent (bijbaan, hobby's, etc.) 
• Eventuele referenties van mentoren, coaches, studieloopbaangeleiders van vooropleiding of anderszin 

 

Een assessor van Thomas More Hogeschool beoordeelt je ingezonden motivatie en bijlagen en brengt advies uit aan de examencommissie.  

 
1 In artikel 7.9a lid 2 staat dat het instellingsbestuur kan besluiten om ook andere studenten (die niet voldoen aan de vooropleidingseis) toe te laten tot het versnelde traject, indien de student blijk heeft gegeven van de 
geschiktheid voor dit traject. 

https://thomasmorehs.nl/opleiding/voltijd.html
https://thomasmorehs.nl/opleiding/voltijd.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=34zH5bMENkupek8V4iXv0-rJk7aD4JdLqVQx04nxlZ9UMldLWTI2TEJHTk8xTkExTzJNMzQ3Wk5KWC4u


 

 
Voldoe je aan alle eisen en voorwaarden?  
Na het behalen van de Wiscat en de taaltoets volgt een persoonlijk gesprek met een enthouasiaste docent van onze opleiding.  

Als je de docent een positief startadvies afgeeft, dan word je toegelaten tot het driejarig traject.  

 
Vragen? 
Neem contact op met studentzaken via studentzaken@thomasmorehs.nl  
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