
 
Hoe verloopt de Intake en Kennismaking bij de opleiding 
 

Medewerker Sport en Recreatie Sport en Bewegen niveau 2 
 
 
Je wilt je aanmelden?  
 
Wil je naar de opleiding medewerker Sport en Recreatie, dan moet je minimaal in bezit zijn 
van: 
− een Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg 
− of een Entree-diploma (niveau 1). 
 
Je kunt je aanmelden via www.roctilburg.nl/aanmelden. Als je je hebt aangemeld bij onze 
school ontvang je een bevestiging op het emailadres dat je hebt ingevuld. In deze mail staat 
een link + een persoonlijke activatiecode. Middels deze link kun je beginnen met het invullen 
van het eerste deel van jouw digitale doorstroomdossier. Het tweede deel moet ingevuld 
worden door je mentor/decaan. 
Het is dus belangrijk dat wij dit dossier zo snel mogelijk van jou ontvangen! 
 
 
De kennismakingsdagen van dit schooljaar staan gepland op: 
 
- dinsdag 6 november 2018; 
 
- dinsdag 18 december 2018; 
 
- dinsdag 26 februari 2019; 
 
- dinsdag 16 april 2019. 
 
 
 
Ons advies: bereid je goed voor!  
Tijdens deze dag vindt er uitleg plaats over de inhoud van de opleiding, waarbij in een 
groepsgesprek jouw geschiktheid voor deze opleiding wordt bekeken en besproken. Voor dit 
gesprek zul je voorbereidingen moeten treffen: 
 
1. Een presentatie (Powerpoint of VLOG) over jezelf. Dat mag op papier A3 of op je laptop 
of USB-stick). Door middel van deze presentatie moet duidelijk worden wie jij bent en wat 
jouw kwaliteiten zijn. (b.v. ga je drie keer per jaar skiën en zou je daar je beroep van 
willen maken dan plak je hier foto’s van op etc.). 
 
2. Onze kernwaarden in de opleiding zijn: 
 Ik ben respectvol 
 Ik communiceer 
 Ik ben positief ingesteld 
 Ik ben een teamplayer 
 Ik ben een doorzetter 
 Ik sta open voor feedback 
 Ik denk in oplossingen 
 Ik neem initiatief 

 



Leg elke kernwaarde in je eigen woorden uit en geef bij elke kernwaarde een voorbeeld uit 
je eigen leven (gezin, sport, school, werk, vrienden etc.). Maak deze opdracht op papier en 
verwerk deze opdracht in je presentatie. Dan gaan we na de presentatie hierover met je in 
gesprek. 
 
3. Een kopie van minimaal zwemdiploma B. Ook deze kopie lever je in tijdens het 
gesprek. 
 
4. Een kopie van het bewijs voor extra ondersteuning op grond van dyslexie en/of 
dyscalculie. 

5. Studenten plaatsen we op volgorde van aanmelding, dus zorg ervoor dat je je zaken 
snel voor elkaar hebt. 
 
6. We gaan ervan uit dat er een positief advies volgt uit deze bijeenkomst, maar bij een 
negatief advies wordt er een vervolggesprek gepland (eventueel in bijzijn van 
verzorgers). 
 
We wensen je veel succes! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Sport en Bewegen niveau 2 


