
  

 
 
 

Aanmeldingsprocedure  
Associate degree Sport 
 
Studiejaar 2023-2024 
 
 
De opleiding Associate degree Sport is onderdeel van het Instituut voor Sportstudies.  
 
De Ad is een tweejarig voltijds opleidingsprogramma tot operationeel Sport, Gezondheid en 
Management-professional. Het is een programma van 120 credits zonder aparte propedeutische fase. 
 
Vooropleiding 
Je hebt een diploma nodig van één van de volgende vooropleidingen: 
De volgende diploma’s geven toelating tot de opleidingen binnen het Instituut voor Sportstudies: 
1. Vwo-profiel-diploma; 
2. Havo-profiel-diploma; 
3. Mbo-diploma niveau 4; 
4. of een getuigschrift dat naar het oordeel van de Dean op advies van de toelatingscommissie 
gelijkwaardig is aan 1, 2 of 3. 

 
Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de bovengenoemde vooropleidingseis, dan kun je bij 
de opleiding een verzoek indienen voor een 21+-vooropleidingonderzoek. Geef dit aan in studielink. 
Kies hiervoor als vooropleiding Colloquium Doctum. Nadere inlichtingen hierover kunnen worden 
verkregen via sportstudies@org.hanze.nl. Opgave is mogelijk tot 1 mei 2023. 
 
Doorstromen naar de bachelor Sportkunde 
Als je de opleiding Associate Degree Sport na twee jaar hebt afgerond, is het mogelijk om door te 
stromen naar de bachelor Sportkunde. Je moet dan wel deelnemen aan een assessmentprocedure, 
waarin de geschiktheid bepaald wordt voor het derde en vierde studiejaar. Je moet dan in ieder 
geval in het bezit van het Ad Sport diploma bij de start van het studiejaar. 

 
Aanmelding Ad Sport studiejaar 2023-2024 

De opleiding Ad Sport kent een toelatingsprocedure. 
Dit betekent in de praktijk dat als je voldoet aan de 
toelatingseisen (Matching Day & SMGO), je 
toelaatbaar bent. Deelname aan deze onderdelen is 
verplicht. De opleiding neemt contact met je op, 
nadat jij je via Studielink hebt ingeschreven. Dus ga 
vóór 1 mei 2023 naar www.studielink.nl om je in te 
schrijven. Kies hier voor de opleiding Associate degree 
Sport. Het Crohonummer is 80173. 
 

 
 
 
 

 
 

DigiD: 
Om je in te schrijven via Studielink heb je 
je DigiD nodig. Vraag ruim op tijd je 
DigiD via www.digid.nl. Na aanvraag van 
een DigiD duurt het namelijk ongeveer 5 
werkdagen voordat je de inloggegevens 
thuisgestuurd krijgt. Wij adviseren je om 
voor 1 april 2023 je DigiD aan te vragen. 
Dan heb je deze ruim voor de 
inschrijvingsdeadline binnen. 

 
 Meld je voor 15 maart 2023 aan.  

Dan weet je op tijd of je toelaatbaar 
bent. 
 

mailto:sportstudies@org.hanze.nl
http://www.studielink.nl/
http://www.p/
http://www.digid.nl/


  

 
 
 

Matching Day en SportMedisch GeschiktheidsOnderzoek  
Bij deze toelatingstest willen wij meten of er een match is met de opleiding en of je fysiek in staat 
bent het sportgedeelte van de opleiding te volbrengen. De Matching Day bestaat daarom uit: 

1. een motivatiebrief  
2. een assessment:  

o persoonlijke presentatiekracht en sportkundige attitude;  
o sport performance. 

De resultaten van de Matching Day en het SportMedisch GeschiktheidsOnderzoek bepalen of je 
toelaatbaar bent tot de opleiding Associate degree Sport aan de Hanzehogeschool Groningen. 
De kosten voor het SportMedisch GeschiktheidsOnderzoek (SMGO) ca. € 135,=. 
 
 

Inhoud SportMedisch GeschiktheidsOnderzoek (SMGO) 
Je ontvangt informatie over het maken van een afspraak voor het SMGO via de administratie 
van de opleiding. 
Kandidaten die recent (minder dan 12 maanden voor aanvang van de studie) geschikt verklaard zijn via 
sportmedisch onderzoek bij een SMA (Sport Medisch Adviescentrum) of Sportmedische Afdeling in verband met 
toelating tot een andere sportopleiding hoeven niet opnieuw deel te nemen, maar moeten wel het 
vragenformulier opsturen en een (kopie van het) onderzoeksverslag. 
 

• De opleiding stelt i.v.m. de inhoud van het programma een SMGO verplicht, om enerzijds 
risico’s voor de student als gevolg van gezondheidsproblemen te vermijden. Anderzijds om 
te bepalen of de gezondheidstoestand van de student zodanig is dat een succesvolle 
studieloopbaan niet gehinderd wordt. 

• Het SMGO bestaat uit een screenend orthopedisch, internistisch en neurologisch onderzoek 
en is specifiek gericht op de belasting van de studie. 

• De kosten van het onderzoek bedragen ca. € 135,-, (incl. BTW). 
• De duur van het onderzoek is ongeveer 30-45 minuten.  
• De kosten zijn voor rekening van de kandidaat. De rekening wordt na het onderzoek 

thuisgestuurd. 
• Naar aanleiding van de verzamelde gegevens worden er eventueel schriftelijke adviezen 

gegeven om de fysieke toestand te optimaliseren. 
• De uitslag wordt in de meeste gevallen direct bekend gemaakt. De uitslag omtrent de 

geschiktheid wordt (zonder medische details) aan de directie van de opleiding bekend 
gemaakt. 

 
 

Inschrijfverplichtingen voor 1 september 2023 in orde. 
De inschrijving is pas definitief op het moment dat je aan alle inschrijfverplichtingen hebt voldaan. 
Zowel het voldoen aan de toelatingseisen, als de betaling van het collegegeld en ook het uploaden 
van je diploma moet uiterlijk 1 september 2023 in orde zijn. 
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