
 
 

 

Vooropleidingsonderzoek 21+ Sportkunde en Ad Sport 
 
Studenten van 21 jaar en ouder die niet voldoen aan de vooropleidingseisen, kunnen hiervan worden vrijgesteld na een onderzoek door een toelatingscommissie. Als je in Studielink aangeeft dat je 
nog niet voldoet aan de gestelde vooropleidingseisen (Colloquium Doctum), dan word je automatisch uitgenodigd voor het 21+ assessment. Heb je vragen over de procedures, stuur die dan 
naar sportstudies@org.hanze.nl. 
 
Instroomassessment 21+ 2023-2024 
Een student van 21 jaar of ouder, die rechtstreeks wil instromen in de propedeutische fase van AD Sport of Sportkunde zonder dat hij/zij in het bezit is van een 
geldig diploma, moet voldoen aan onderstaande eisen nl.:  

• Deelname Matching Day/Toelatingsopdracht 
• Een HBO-capaciteitentest (MCTH-test) 
• Portfolio en een assessmentgesprek 
• Deelname SportMedisch GeschiktheidsOnderzoek (SMGO)  

  
De uitslag van het instroomassessment is slechts 1 jaar geldig. Uitzonderingen op deze regel moeten worden aangevraagd bij de toelatingscommissie.  

Vooropleiding  
(diploma)  

Opleiding  Instroomassessment 
bestaat uit de volgende 
onderdelen  

Procedure  Bijzonderheden  

Bij niet voldoen 
aan de 
vooropleidingseis, 
maar 
21 jaar of ouder 
   

Sportkunde 
 

1. Matching 
Day/Toelatingsopdr
acht 

2. Een MCTH-test 
3. Portfolio en een 

gesprek  
4. 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 Matching Day/Toelatingsopdracht 
3. Oproep MCTH-test 
4. Portfolio inclusief alle bewijzen inleveren 

ongeveer 2 weken na ontvangst format.  
5. Deelname assessmentgesprek op uitnodiging 

z.s.m. (grootste deel in april/mei 2023)  
6. Oproep volgt voor het SportMedisch 

GeschiktheidsOnderzoek  
7. Uitslag assessment na afronding geheel z.s.m.  
 

1. Het 21+-assessment is beeld schetsend en reflecterend en 
leidt tot selectie. De Matching Day en het SMGO behoren 
tot de aanvullende eisen van de opleiding en zijn daarom 
verplicht. 

2. De kosten voor het instroomassessment zijn:  
• MCTH-test: ca € 40,-  
• SportMedisch GeschiktheidsOnderzoek: ca € 135,-  

(incl. BTW)  
3. Aanmeldingen na 1 mei 2023 worden niet in behandeling 

genomen.  
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Vooropleiding  
(diploma)  

Opleiding  Instroomassessment 
bestaat uit de volgende 
onderdelen  

Procedure  Bijzonderheden  

Bij niet voldoen 
aan de 
vooropleidingseis, 
maar 
21 jaar of ouder 
   

Ad Sport 
 

1. Matching 
Day/Toelatingsopdr
acht 

2. Een MCTH-test  
3. Portfolio en een 

gesprek  
4. SportMedisch 

Geschiktheids 
Onderzoek  

 
 

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

     1.  Oproep Matching Day/Toelatingsopdracht 
2. Oproep MCTH-test.  
3. Portfolio inclusief alle bewijzen inleveren 

ongeveer 2 weken na ontvangst format.  
4. Deelname assessmentgesprek op uitnodiging 

z.s.m. (grootste deel in april/mei 2023)  
5. Oproep volgt voor het SportMedisch 

GeschiktheidsOnderzoek  
6. Uitslag assessment na afronding geheel 

z.s.m.  
 

1. Het 21+-assessment is beeld schetsend en reflecterend 
en leidt tot selectie. De Matching Day en het SMGO 
behoren tot de aanvullende eisen van de opleiding en 
zijn daarom verplicht. 

2. De kosten voor het instroomassessment zijn:  
- MCTH-test: ca € 40,-  
- SportMedisch GeschiktheidsOnderzoek: ca € 135,-  
(incl. BTW)  

3. Aanmeldingen na 1 mei 2023 worden niet in 
behandeling genomen. 
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