
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER DE 
INTAKEPROCEDURE 2021-2022
VOOR EEN SUCCESVOLLE START
Leuk dat je interesse hebt in onze opleiding Mens en Techniek | 
Gezondheidszorgtechnologie!  

Wij vinden het belangrijk dat jij een goede studiekeuze maakt. 
Omdat we je daar graag bij willen helpen, word je na je aanmel-
ding uitgenodigd om deel te nemen aan de intake. Door deel te 
nemen aan de intakeprocedure leren we je persoonlijk kennen 
en kun jij vragen aan ons stellen. Het wordt voor jou en voor ons 
duidelijk of je past bij de opleiding. We kijken naar je communi-
catieve vaardigheden en je motivatie. Een onderzoekende hou-
ding vinden we belangrijk. En dat je goed kunt samenwerken.  

DE INTAKEPROCEDURE
1. Meld je uiterlijk 1 mei 2021 aan. 
Check eerst op avans.nl of je voldoet aan de toelatingseisen. 
Meld je daarna aan via studielink.nl. Hiervoor heb je een DigiD 
nodig. Het aanvragen van een DigiD kost 5 werkdagen. Begin 
dus op tijd met de aanvraag. 

2.  Neem deel aan de selectieprocedure.
Nadat je aanmelding bij ons binnen is, ontvang je vanzelf 
een uitnodiging om deel te nemen aan de intakeprocedure. 
Deelname is verplicht.

De volgende onderdelen doe je thuis:

Je maakt een digitaal intake-assessment 
Het assessment laat zien of jij bij de opleiding past.  
Of dat een andere opleiding beter met jou matcht.

Je doet een taaltest Engels 
De test geeft een indicatie van je taalniveau. Is dit te laag, dan 
biedt Avans je de mogelijkheid je Engels bij te spijkeren.

Je schrijft een motivatiebrief van maximaal 1 A4 
In de motivatiebrief leg je uit waarom jij denkt dat de opleiding 
Mens & Techniek | Gezondheidszorgtechnologie goed bij je 
past. Wij zijn erg nieuwsgierig naar jouw motivatie om voor 
deze kleinschalige opleiding te kiezen. Je kunt de vragen 
hieronder als leidraad gebruiken voor de indeling van de brief. 
Natuurlijk mag je daar zelf nog andere voor jou belangrijke 
onderwerpen aan toevoegen. 

INTAKE MENS EN TECHNIEK | 
GEZONDHEIDSZORGTECHNOLOGIE



• Hoe ben je tot de keuze voor de opleiding gekomen?
• Waarom denk je dat de opleiding goed bij je past?
• Wat spreekt je aan in het werk dat je kunt gaan doen 

na de opleiding?

De volgende onderdelen doe je thuis of op Avans 
Hogeschool:

Proefstuderen
Je komt een dag naar Avans Hogeschool voor een
proefstudeerdag. Wanneer dit door de corona 
maatregelen nog niet mogelijk is volg je de 
proefstudeerdag online. Deelname aan het 
proefstuderen is een verplicht onderdeel van de intake 
voor deze opleiding. Heb je nog geen proefstudeerdag 
gedaan? Meld je dan aan via avans.nl. Locatie fysiek 
proefstuderen: Breda, Hogeschoollaan 1.

Intake gesprek
Daarnaast heb je een kort (online) intake gesprek met 
een docent van de opleiding.

INFORMATIE
Als je vragen hebt over de intake dan kun je 
contact opnemen met Anne Goossens, 
088-5257364
intake.mt.breda@avans.nl
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