Voorbereidingsopdracht Sportkunde
De toelatingsdag van Sportkunde is een belangrijke dag waarop je de kans krijgt om te laten zien waarom
jij graag Sportkunde wilt gaan studeren.
Om goed voor de dag te komen willen we je vragen om zorgvuldig na te denken over de volgende
vragen:
 Jij als persoon:
o Wie ben je?
o Aan welk sport doe je en wat vind jij hier leuk aan?
o Welke ervaring heb je op gebied van sport? (bijvoorbeeld training geven, sportdagen
organiseren)
o Uit welke kwaliteiten van jou, vind jij dat Sportkunde een goede studie voor jou is?
 Interesse voor Sportkunde
o Waarom wil jij Sportkunde studeren?
o Wat vind jij leuk aan de Sportkunde opleiding?
o Welke banen binnen de Sport vind jij interessant?
o Welke richting binnen de opleiding vind je leuk? Waarom denk je dat deze richting goed
bij je past?
 Omgeving
o Vraag aan minimaal 3 mensen uit je omgeving waarom zij vinden dat jij Sportkunde zou
moeten gaan studeren?
Op basis van bovenstaande vragen maak je een moodboard.
Criteria Moodboard:
 Laat in je moodboard zien dat je hebt nagedacht over bovenstaande vragen en laat in beeld en
tekst jou gedachten en bevindingen hierover duidelijk zien.
 En neem in ieder geval in je moodboard van 3 mensen uit je omgeving op waarom zij vinden dat
jij Sportkunde moet gaan studeren!!
Vorm Moodboard
 De vorm van het moodboard is vrij, niets is gek! Denk bijvoorbeeld aan een poster / fotoboek /
flyer met foto’s en /of plaatjes die iets over jou en je keuze voor Sportkunde zeggen. Maar het
kan ook een filmpje zijn. Stel dat je een filmpje maakt, zorg er dan voor dat je dit op je eigen
mobile device kunt laten zien.
Tijdens de toelatingsdag zullen we je vragen om jezelf aan de hand van dit moodboard te pitchen. De
pitch is een presentatie van maximaal 5 minuten, waarin jij dus vertelt waarom jij bij Sportkunde past.
Tips voor je moodboard:
- Ga naar Open Dagen
- Doe mee met een meeloopdag van Sportkunde
- Lees op de site van Sportkunde nog eens wat je kunt vinden onder Inhoud opleiding
- Praat met studenten die nu deze opleiding volgen, et cetera

