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In te vullen door directie/decaan/3e of 4e-jaars coördinator  
MBO/ theoriedocent 
 

                                 NAAM KANDIDAAT                           

                                 NAAM ROC                           

                                 UW NAAM                            

                                 UW FUNCTIE                           

                                 UW TELEFOONNUMMER                           

                                 UW E-MAILADRES                            

                                 OPLEIDING                            

 

 

 

 

 

DATUM 

 

 

 

 

 

 

HANDTEKENING 

 

 

 

 

 

 

STEMPEL 

 

Samen met onze selectiegegevens worden onderstaande gegevens door ons gebruikt om in te 
schatten of de kandidaat geschikt is voor het Fast Track Programme.  
Dit betreft een versnelde opleiding. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar 
https://www.hotelschool.nl/bachelor-hospitality-management-fast-track   

https://www.hotelschool.nl/bachelor-hospitality-management-fast-track
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De student heeft het MBO programma in het Nederlands / Engels gevolgd. 
(Graag doorhalen wat niet van toepassing is)  

De student heeft het 2/3/4 jarige MBO traject gevolgd. 
(Graag doorhalen wat niet van toepassing is) 

Uw mening over de student (werkhouding, vaardigheden, etc.) 

 

                                  

                                  

                                  
Door de student behaalde resultaten: 

Vakken/Onderdelen Verwachting cijfer op 
eindlijst* (schaal 1-10) 

 
 Engels  

 Kerntaak 1: Onderneemt  

 Kerntaak 2: Geeft leiding aan 
onderneming  

 

 Rekenvaardigheden   

* Indien u niet met de numerieke beoordelingsschaal werkt, verzoeken wij u toch om een cijfer te geven op basis van 
de gemiddelde prestaties gedurende de opleiding.  

 

Wat is het niveau van deze kandidaat als u het vergelijkt met het eindniveau van het HAVO? 

 Vakken lager  vergelijk-baar  hoger 

 Engels 1 2 3 4 5 

 Frans/Duits/Spaans (doorhalen 
wat niet van toepassing is) 

1 2 3 4 5 

 Rekenkundige vaardigheden 1 2 3 4 5 
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 Analytische vaardigheden 1 2 3 4 5 

 

Naast intellectuele capaciteiten (het kunnen) is ook de motivatie (het willen) om nog ruim 2 jaar te 
studeren een belangrijke succesfactor.  

Hoe beoordeelt u de capaciteit en motivatie van de kandidaat? 

 
De kandidaat zal 
erg veel moeite 

hebben 
 

De kandidaat 
kan de opleiding 

aan 
 

De kandidaat zal 
geen moeite 

hebben 

Kunnen (Capaciteit) 1 2 3 4 5 

  
De kandidaat 

heeft een lage 
studie-motivatie 

 

De kandidaat 
heeft een 

gemiddelde 
studie-motivatie 

 
De kandidaat 

heeft een hoge 
studie-motivatie 

Willen (Motivatie) 1 2 3 4 5 

 

In welke mate acht u de kandidaat geschikt voor het Fast Track Programme? 

 Zeer geschikt  
 Geschikt 
 Minder geschikt 
 Ongeschikt 

Toelichting 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

De aanmelder dient dit aanbevelingsformulier toe te voegen tijdens het digitaal aanmelden op 
www.hotelschool.nl. Zonder dit formulier wordt de Fast Track aanmelding niet verwerkt.  
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