
 

 

Instroomassessment hoger studiejaar opleiding ALO studiejaar 2023-2024 
Een student die wil instromen in de post-propedeutische fase van de ALO moet voldoen aan onderstaande eisen. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat toelating in de post-propedeutische fase eerder uitzondering dan regel is. 
Om toegelaten te kunnen worden tot een hoger studiejaar moet een student naast een positieve uitslag op het instroomassessment uiterlijk 
op  
1 september 2023 in het bezit zijn van een HBO- of WO-propedeuse of HBO- of WO-diploma.  
Deelname aan het assessment op grond van een MBO-diploma is niet mogelijk. De uitslag van het instroomassessment is slechts 1 jaar geldig.  
 

Vooropleiding 
(diploma) 

Opleidingskeuz
e 

Instroomassessment 
bestaat uit de volgende 
onderdelen 

Procedure Bijzonderheden 

Propedeuse 
HBO of WO 

ALO 
 

1. Motorische 
vaardighedentest 

2. Portfolio en een 
gesprek 

3. Het SportMedisch 
Geschiktheids 
Onderzoek 
 

1. Aanmelden voor 1 mei 2023 
via www.studielink.nl. Via 
het volgende e-mailadres 
kun je informatie opvragen:  
sportstudies@org.hanze.nl 

2. Oproep volgt voor de  
Motorische 
Vaardighedentest. 

3. Portfolio inclusief alle 
bewijzen inleveren ongeveer 
2 weken na ontvangst 
format. 

4. Deelname 
assessmentgesprek op 
uitnodiging z.s.m. (bij tijdige 
aanmelding in  maart/april 
2023). 

1. Deelname aan het instroomassessment (Motorische 
vaardighedentest en SportMedisch 
GeschiktheidsOnderzoek) is verplicht. 

2. De kosten voor het instroomassessment zijn: 
- SportMedisch GeschikheidsOnderzoek (verplicht) ca.       

€ 135,- (incl. BTW). 
3. Het assessment is beeldschetsend en reflecterend en leidt 

tot selectie 
- Bij voldoende: verkort /versneld traject van 3 jaar; 
- Bij onvoldoende voor assessment → advies: instroom in 
propedeuse ALO via studielink.  

4. De Motorische Vaardighedentest en het SportMedisch 
GeschiktheidsOnderzoek behoren tot de aanvullende eisen 
van de opleiding ALO. Bij ongeschiktheid is men niet 
toelaatbaar tot de opleiding ALO. 

5. Een bewijs van het recent gevolgd hebben van een cursus 
Medic First Aid moet bij het portfolio worden aangeleverd. 
Zonder bewijs is het verplicht tegen betaling een cursus 
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5. Oproep volgt voor het 
SportMedisch 
GeschiktheidsOnderzoek. 

6. Uitslag assessment na 
afronding geheel voor ALO 
z.s.m. 

MFA te volgen aan het begin van het studiejaar bij de 
opleiding. 

6. Uiterlijk 1 september 2023 moet een 
certificaat/aantekening Zelfstandig Top-rope klimmen 
worden overlegd aan de opleiding i.v.m. het mogen volgen 
van klimmen in jaar 2.  
 

 

Vooropleiding 
(diploma) 

Opleidingskeuze Instroomassessment 
bestaat uit de volgende 
onderdelen 

Procedure Bijzonderheden 

Bachelor-
diploma’s HBO of 
WO 
 

ALO 
 

1. De Motorische 
Vaardighedentest 

2. Portfolio en een 
gesprek 

3. Een SportMedisch 
Geschiktheids 
Onderzoek  
 

1. Aanmelden voor 1 mei 2023 
via www.studielink.nl. Via 
het volgende e-mailadres 
kun je informatie opvragen: 
sportstudies@org.hanze.nl 

2. Oproep volgt voor de 
Motorische 
Vaardighedentest. 

3. Portfolio inclusief alle 
bewijzen inleveren ongeveer 
2 weken na ontvangst 
format. 

4. Een criterium gericht 
interview eventueel 
aangevuld met extra 
opdracht, op uitnodiging 
z.s.m. (bij tijdige aanmelding 
in maart/april 2023). 

5. Oproep volgt voor het 
SportMedisch 
GeschikheidsOnderzoek. 

1. Deelname aan het instroomassessment (Motorische 
Vaardighedentest en SportMedisch 
GeschiktheidsOnderzoek) is verplicht. 

2. De kosten van het instroomassessment zijn: 
- SportMedisch GeschiktheidsOnderzoek (verplicht) 

ca.  
€ 135,- (incl. BTW) 

3. Het assessment is beeldschetsend en reflecterend en 
leidt tot selectie 
- Bij voldoende: verkort /versneld traject van ongeveer 
2,5 jaar afhankelijk eerder verworven competenties; 
- Bij onvoldoende voor assessment → advies: instroom 
in propedeuse ALO via studielink. 

4. De Motorische Vaardighedentest en het Sportmedisch 
GeschiktheidsOnderzoek behoren tot de aanvullende 
eisen van de opleiding ALO. Bij ongeschiktheid is men 
niet toelaatbaar tot de opleiding ALO. 

5. Een bewijs van het recent gevolgd hebben van een 
cursus Medic First Aid moet bij het portfolio worden 
aangeleverd. Zonder bewijs is het verplicht tegen 
betaling een cursus MFA te volgen aan het begin van 
het studiejaar bij de opleiding. 
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6. Uitslag assessment na 
afronding geheel voor ALO 
z.s.m. 

6. Uiterlijk 1 september 2023 moet  een 
certificaat/aantekening Zelfstandig Top-rope klimmen 
worden overlegd aan de opleiding i.v.m. het mogen 
volgen van klimmen in jaar 2.  
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