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Opdracht voor SKC bijeenkomst 

 

 

Beste toekomstige student, 

 

Welkom bij de opleiding Food Commerce & Technology! Nu je de test hebt gemaakt 

kun je je voorbereiden op de SKC bijeenkomst. Wij vragen je een kennismakingsbrief 

met CV op te stellen. Deze opdracht is alvast ter voorbereiding op blok 1 (jaar 1), de 

opdracht dien je namelijk ook op te nemen in je portfolio voor Persoonlijk 

Leiderschap. Hieronder staat de opdracht beschreven. 

 

Indien de SKC bijeenkomst fysiek op locatie is dien je de opdracht uitgeprint mee te 

nemen, wanneer de bijeenkomst online is dan is het voldoende om het digitaal 

paraat te hebben.  

 

Succes en tot bij de SKC bijeenkomst! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Docententeam Food Commerce & Technology 

 

 

Kennismakingsbrief met CV 

 

Doel: 

Bij deze opdracht breng je voor jezelf duidelijk in kaart wat je beweegredenen zijn 

geweest om je voor deze opleiding in te schrijven en waarom je verwacht dat je deze 

studie met succes zult gaan voltooien. Het doel van de opdracht is om een beter 

beeld te krijgen van je verwachtingen en ambities. Ook is dit voor de coach een 

eerste kennismaking met de studenten. 

Opdracht: 

Schrijf een kennismakingsbrief, een soort sollicitatiebrief, aan je coach, waarin je 

‘solliciteert’ naar een plaats bij je opleiding. 

Een sollicitatiebrief bestaat doorgaans uit twee A-viertjes; de brief zelf en het 

curriculum vitae (een beschrijving van je levensloop tot op dat moment met de 

nadruk op de behaalde diploma’s en de opgedane ervaringen die voor de functie van 

belang zijn). 

https://insite.inholland.nl/
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In de brief zet je jouw motivatie voor de studie uiteen. Je beschrijft waarom je de 

keuze voor deze studie hebt gemaakt. Je laat daarin duidelijk merken dat je goed op 

de hoogte bent van de inhoud van de functie (in jouw geval dus wat het betekent 

om student van je opleiding te zijn) en waarom juist jij geschikt bent voor deze 

opleiding; hiervoor beschrijf je jouw sterke kanten (hierbij kun je onder andere 

verwijzen naar je curriculum vitae). 

https://insite.inholland.nl/

