
Opleidingsspecifieke informatie inschrijvingsreglement HAN 2020-2021 

Opleiding Sportkunde 

 

1. Aan welke profiel- en/of vakkenpakketeisen moet ik voldoen? 

Niet van toepassing 

 

2. Kan ik ook starten met de opleiding per 1 februari? 

Nee, helaas is het niet mogelijk om per 1 februari te starten. 

   

3. Wat houdt de deficiëntietoets in? 

Niet van toepassing 

  

4. Wat houdt de toelatingstoets 21+ in? 

Ben je 21+ en heb je niet het juiste diploma? In dat geval kun je meedoen aan het 

21+ Toelatingsonderzoek. Hierin wordt jouw kennis getoetst van:   

 Nederlands op niveau 3F 

 Engels op niveau B1-B2 

Slaag je hiervoor, dan heb je een vrijstelling voor de eisen die gelden voor je 

vooropleiding. De vrijstelling is 1 jaar geldig vanaf het moment dat je het onderzoek 

hebt gedaan. 

 

5.  Hoe verloopt de studiekeuzecheck? 

Niet van toepassing, voor deze opleiding gelden de eisen rondom selectie en 

plaatsing (zie punt 7). 

 

6. Ik volg een Engelstalige opleiding. Hoe kan ik aantonen dat ik het Engels voldoende 

beheers? 

Niet van toepassing 

  

7. Selectie & plaatsing: welke stappen moet ik zetten? 

De toelatingsdag 

Tijdens de toelatingsdag krijg je de kans om te laten zien waarom je Sportkunde wilt 

studeren en wij krijgen een indruk van wie je bent en van je motivatie. Het is 

belangrijk dat je je goed voorbereidt op deze dag. We helpen je hier graag bij: 

hieronder zetten we de belangrijkste punten voor je op een rijtje.  

Voorbereidingsopdracht toelatingsdag: maak een moodboard  
Onze vraag aan jou is of je een moodboard wilt maken. De vorm is helemaal vrij. Het 
kan een poster zijn, een flyer, een fotoboek, en filmpje maar ook iets heel anders. 



Niets is gek of te gek. Het gaat erom dat jij laat zien wie je bent en waarom je voor 
Sportkunde kiest.   

Laat de volgende 3 onderwerpen terugkomen in je moodboard:  

 Wie ben jij als persoon? Welke sporten doe je, wat vind je daar leuk aan? Welke 
sportervaring heb je, bijvoorbeeld trainingen geven, organiseren? Welke 
eigenschappen maken jou een goede sportkundige?  

 Waarom wil je Sportkunde studeren? Wat lijkt je leuk aan de opleiding? Welke 
beroepen vind jij interessant? Welke richting binnen de opleiding?  

 Wat is de mening van jouw omgeving? Vraag minimaal 3 mensen waarom jij 
Sportkunde moet gaan studeren. Kies hiervoor maximaal 1 persoon uit je familie of 
vrienden. Minimaal 1 persoon uit je sportvereniging. En minimaal 1 persoon binnen 
je huidige opleiding. Laat deze 3 mensen terugkomen in je moodboard.  

Tips: Bekijk de informatie over Sportkunde op han.nl, bekijk de Online Open Dagen 
pagina of vraag een Online 1-op-1 gesprek aan via www.han.nl/sportkunde. 

Meld je op tijd aan   
Als je je aanmeldt voor Sportkunde, krijg je binnen 3 weken een uitnodiging voor de 
toelatingsdag. Zorg dat je op tijd bent. Uiterlijk 3 weken voor de dag van de toets 
moet je zijn aangemeld via Studielink. 

Sportmedische keuring 
Zorg dat je vóór de toelatingsdag van Sportkunde sportmedisch bent gekeurd. Ben je 
al eerder gekeurd? Je keuringsbewijs mag bij de start van de opleiding maximaal 1 
jaar oud zijn. We adviseren je om de keuring te laten doen door het medisch 
adviescentrum van de HAN. Deze keuring omvat namelijk een aantal extra testen. 
Met deze informatie kunnen wij je tijdens de 4 jaar van je studie optimaal 
begeleiden.   

Een sportmedische keuring kost bij de HAN € 110,-. Vragen over de keuring? Bel 
daarvoor Mirella van Haren van HAN Seneca op (024) 353 12 62.  

Zwemdiploma's A en B  
Voor je begint met het zwemonderwijs binnen Sportkunde (blok 3 van het 
studiejaar) moet je kunnen aantonen dat je kunt zwemmen. Dit doe je met de 
zwemdiploma's A en B. 

Heb je GEEN zwemdiploma's A en B?  
Zorg dan voor een document van een gediplomeerde zwemdocent waarin de 
vaardigheden van diploma A en B zijn afgetekend. Lever ook een kopie aan van de 
licentie van de zwemdocent.  

https://specials.han.nl/sites/seneca/sport-medisch-adviescentrum/sportmedisch-onderzoek/sportkeuring-alo-en-sport/


Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  
Mag je starten met de opleiding? Dan moet je nog je VOG aanvragen. Hiervoor krijg 
je vanzelf bericht van ons. Je hebt deze verklaring nodig aan het begin van je studie. 
Let op: je verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Een VOG vraag je aan bij je 
gemeente en kost ongeveer € 30,-.  

Checklist afgevinkt?  

Upload zo snel mogelijk de volgende documenten op jouw persoonlijke 

aanmeldpagina (www.han.nl/mijnaanmelding) 

 Kopieën van je zwemdiploma's.  
 Kopie sportmedische keuring.  

Zorg dat de documenten in elk geval voor de start van je opleiding zijn geüpload en 

dus bij ons bekend zijn.  

De toelatingsdagen staan in 2021 gepland op de volgende data: 

Dinsdag 26 januari 2021 

Vrijdag 9 april 2021 

Dinsdag 13 april 2021 

Dinsdag 29 juni 2021 

Woensdag 18 augustus 2021 

8. Selectie & plaatsing: kan ik instromen in de hoofdfase van de opleiding? 

Instromen in de hoofdfase van de opleiding is mogelijk, wanneer je voldoet aan de 

daaraan gestelde eisen in het opleidingsstatuut. 

 

9. Heeft de opleiding ook een facultatieve studiekeuzecheck? 

De opleiding biedt geen facultatieve studiekeuzecheck aan. 

  

10. Wat zijn de kwalitatieve toelatingseisen van mijn opleiding? 

Niet van toepassing  

http://www.han.nl/mijnaanmelding

