Module Sportkeuze-test
Verantwoording, waarom een sportkeuze-test!
Een sportkeuze-test kan je helpen jouw wensen en de mogelijkheden t.a.v. de sport op elkaar af te
stemmen.

Studiebelasting
De studielast is 80 minuten (korte uitleg online en dan ongeveer 60 minuten in de les om de 2
tests te maken en een verslag in te kunnen leveren).

Kerndoelen
Algemene doelen: we vinden het van belang
• Dat je verkent wat jouw (on)mogelijkheden zijn om een studie te doen waarin sport en
bewegen een grote rol spelen. (Doel A).
Specifieke doelen:
• Dat je verschillende mogelijkheden voor deelname aan sport en bewegen en de belangrijkste
kenmerken van het aanbod kunt aangeven. (Doel E)
• Dat je jouw eigen wensen, motieven en mogelijkheden wat betreft sport en bewegen kan
toelichten. (Doel E)
• Dat je voor jezelf een bewuste keuze kan maken uit het aanbod van sport en bewegen in de
samenleving. (Doel E)

Werkwijze / Inhoud
Via onderstaande links kom je bij twee sportkeuzetesten:

1. https://www.testcentrumgroei.nl/sportkeuzetest
Vul je geslacht en leeftijd in en beantwoord de 30 vragen die gesteld worden.

2.

https://www.sportkeuzewijzer.nl/

Kies de optie ‘Starten zonder in te loggen’, dan vul je jouw leeftijd en woonplaats in en beantwoord
de 14 vragen die gesteld worden.
Beargumenteer voor de top-3 sporten die uit beide testen komen of dit wel of niet geschikte
sporten voor jou zouden kunnen zijn. Geef hierbij steeds aan waarom wel of waarom niet! Geef
ook aan of dit voor jou bekende sporten zijn (heb je er al eens mee kennis gemaakt of doe jij die
sport momenteel?). Wanneer er onbekende sporten bij zitten, zou je die dan wel of niet willen
proberen? En waarom wel of niet? En tenslotte: zitten er grote verschillen in de uitkomsten van de
testen en, indien dit het geval is, waaraan denk jij dat dit ligt?

Toetsing/ Beoordeling
•
•
•

De algemene doelen kun je onvoldoende, voldoende of goed afsluiten. Dit ter beoordeling van
de docent.
De doelen uit het domein E moeten minimaal voldoende worden afgesloten. Simpel gezegd: je
moet deze testen maken en inleveren via ‘opdrachten’ in Magister om een voldoende te
kunnen scoren. Niet inleveren is onvoldoende.
De gemaakte opdracht komt in jouw examendossier die jezelf bijhoudt.

Herkansing
Als de algemene doelen onvoldoende zijn, moet een leerling het hele blok overdoen dan wel een
extra opdracht uitvoeren, dit ter beoordeling van de docent.
Als de specifieke doelen van domein E onvoldoende zijn moet de leerling de testen wederom
maken, net zolang totdat de testen voldoende zijn gemaakt, dit ter beoordeling van de docent.
Met vragen kun je terecht bij je docent L.O., veel plezier en succes!

Lever de opdracht uiterlijk eind deze les in!!

