Richtlijnen motivatiebrief studiefinanciering NOB

Wanneer men een studielening bij de NOB indient, wordt aan de aanvragers gevraagd de
volgende documenten ook in te leveren:
1.
2.
3.
4.
5.

een motivatiebrief voor studiefinanciering;
twee referentiebrieven;
een korte curriculum vitae (CV);
een begroting voor de totale kosten; en
indien van toepassing: de motivatiebrief die bij de onderwijsinstelling is ingediend.

Ad. 1
In de motivatiebrief voor studiefinanciering moeten de volgende elementen voorkomen:
 Persoonlijke gegevens, d.w.z. volledige naam en andere contactgegevens
 Een korte beschrijving van wat men al heeft gedaan en waarom de opleiding die men wil
volgen een nuttige aanvulling zal zijn.
 Het niveau van de opleiding die men wenst te volgen en waarom men denkt geschikt te
zijn voor die opleiding.
 De reden waarom men voor een bepaalde school of universiteit heeft gekozen.
 Wat voor werk men denkt te hebben na afronding van de studie.
 Als de opleiding in het buitenland is: waarom men voor dat specifieke land heeft gekozen;
of men de taal van het gekozen land spreekt; hoe men van plan is die taal te leren voordat
de studie aanvangt.
 En ten slotte: de bijdrage die men na de afronding van de studie aan de ontwikkeling van
Suriname zal hebben.
Ad. 2
De referentiebrieven worden geschreven door twee verschillende personen, zoals: een
leerkracht of vroegere leerkracht, een schoolleider of -directeur, een huidige of vroegere
werkgever, een coach of trainer van een sportclub. Referentiebrieven mogen niet geschreven
worden door een familielid.
In een referentiebrief moeten de volgende elementen voorkomen:
 De kwalificatie van de referent zelf, de relatie tot de aanvrager en hoe lang men hem/
haar kent.
 De kennis, capaciteiten en vaardigheden die de aanvrager heeft om de gekozen studie
met succes af te ronden.
 Eventuele andere vaardigheden die de aanvrager heeft, bijv. in het werk of bij een
beoefende sport, enz.
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Ad. 3
Een curriculum vitae (CV) geeft een opsomming van de persoonlijke gegevens, het
opleidingsniveau, eventuele werkervaring en de mogelijke hobbies van de aanvrager.
Hieronder is een voorbeeld dat gebruikt kan worden om een CV te schrijven. Aanvragers voor
een studielening zijn vaak studenten die niet eerder een baan hebben gehad; in dat geval wordt
aangegeven ‘geen werkervaring’. Maar als de aanvrager parttime werk heeft of heeft gedaan, of
een vakantiejob had, kan dat hier ingevuld worden.
Het onderdeel ‘hobbies’ is een goede plek om in te vullen als men aan sport doet, wat eventuele
prestaties zijn en hoe lang men aan een bepaalde sport doet. Ook de naam van de club is
belangrijk te vermelden, vooral als een van de referenten de coach of trainer van de sportclub is.
Bij het onderdeel ‘talen’ moet de aanvrager opnemen welke talen hij/zij spreekt.
Voorbeeld van een CV
Persoonlijke gegevens
 Voornaam of voornamen
 Achternaam
 Geboorteplaats en –datum
 Nationaliteit
 Burgerlijke staat
 Adres (straat, huisnummer, stad, land)
 Email adres
 Telefoon- en/of mobielnummer
Opleidingsniveau
 Hoogst afgeronde opleidingen en behaald diploma of wanneer men
denkt het diploma te behalen
 Naam van de school
 Periode waarop men was ingeschreven
Eventuele werkervaring
 Naam en adres van het bedrijf of de werkgever
 Positie, functie of verantwoordelijkheden
 Periode wanneer men in dienst was
Hobbies
Talen
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Ad. 4
Van de aanvrager wordt ook verwacht dat die heeft nagedacht over de totale kosten van de
studie. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van de studie en de kosten van het
levensonderhoud. De NOB wil een begroting van de totale kosten die het volgende aangeeft:
Kostenpost

Valuta

Bedrag
p/jaar

Aantal

Totaal

Opleidingskosten:
Collegegeld
Inschrijfgeld
Boekengeld

Eigen
Te financieren
inbreng kosten

0

Bedrag
p/maand

Aantal

Totaal

Kosten van
levensonderhoud:
Maandelijkse
levensonderhoud
Kamerhuur
Vervoer/Openbaar
vervoer
Andere kosten
zoals:

………
TOTAAL
Let wel: de financiering is in Surinaamse dollars.
Ad. 5
Voor sommige studies dienen de studenten een motivatiebrief te schrijven om toegelaten te
worden tot de opleiding. Dit heeft de student reeds gedaan, wanneer de student bij de NOB komt
voor de aanvraag van studiefinanciering. Voeg een kopie van deze brief toe bij de aanvraag van
studiefinanciering.
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