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Nederlands

Strategische implanting en algemeen beheer van sportinfrastructuren, operationeel
management, zwembaden, indoor infrastructuur, outdoor infrastructuur, planning,
marketing, human resources management, communicatie, wetgeving,
uitbatingsvormen, publiek-privaat, juridische aspecten van de bouw en het beheer

Het is een functionele verdieping in het vakgebied "sportmanagement en –beleid". Het
draagt bij tot diepgaande kennis over de sportmanagementtheorieën, systemen en
technieken met betrekking tot sportinfrastructuren.

- behoeftenbepaling inzake sportinfrastructuur ("blinde vlekken bepaling")
-relatie sportinfrastructuur en sportparticipatie
- conceptuele invulling van de behoefte door middel van aangepaste sportinfrastructuur
(outdoor, indoor, polyvalent en sportspecifiek, o.a. de bepalingen in deze materie van
de sportfederaties)
- bouwproces van een sportinfrastuctuur
- management van een sportinfrastructuur : planning (van verhuurseenheden,
personeel en onderhoud), marketing, human resources management, kwaliteitszorg,
veiligheid en ICT
- technisch beheer van indoor sportinfrastructuur (exclusief zwembad)
- technisch beheer van outdoor sportinfrastructuur (exclusief zwembad)
- technisch beheer van zwembaden
- uitbatingsvormen (publiek, privaat, gemengd publiek-privaat)
- vigerende wetgeving (Vlarem IIbis, K.B. Speeltuigen, K.B. actieve en extreme
ontspanningsevenementen, overheidsopdrachten)

Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op bepaalde eindcompetenties van de
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Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties

Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden

periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie

Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm

Participatie, verslag

Excursie, hoorcollege, zelfstandig werk, werkcollege: geleide oefeningen

opleidingsonderdelen 'sportstructuren en beleid', 'bedrijfskunde', en 'eventmanagement'

1  De technische basiswerking verwoorden van een sportinfrastructuur.
2  De vigerende wetgeving mbt sportinfrastructuur toepassen.
3  De wettelijk verplichte veiligheidsvoorschriften implementeren.
4  Kritisch reflecteren over de impact van sportinfrastructuur op sportparticipatie.
5  De verschillende uitbatingsvormen verklaren.
6  Het proces en de conceptuele invulling van een behoeftenbepaling verklaren.
7  Een behoeftenbepaling uitvoeren.
8  Het verloop van een bouwproces van sportinfrastructuur verwoorden.
9  De belangrijkste aspecten van het management van een sportinfrastructuur (in case-
1  study gebaseerde situatie) implementeren.
10  Kritische houding ontwikkelen t.o.v. het beheer van infrastructuur en de diverse
1  aspecten van het management van infrastructuur.

- Aanvullende teksten (Minerva)
- Lesnota's

Vlarem-reglementeringen voor zweminrichtingen, informatiemap op maat van de
sportfunctionaris en de zwembadbeheerder (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en
Recreatiebeleid, september 2009).
“Behoeften aan sportinfrastructuur in Vlaanderen: een ruimtelijke analyse” (Van Hecke
et al., 2008)
Hallman, K., Wicker, P., Breuer, C. (2011). Interdependency of sport supply and sport
demand in German metropolitan and medium-sized municipalities.   European Journal
for Sport and Society 2011, 8, 51/2), 65-84.
Grieve, J., Sherry, E. (2012).  Community benefits of major sport facilities: the Darebin
International Sports Centre.  Sport Management Review 15, 2012, 218-229.
Taylor, P., Godfrey, A. (2003). Performance management in English Local Authority
Sports Facilities.  Public Performance & Management Review, vol. 26, N°3, pp. 251-
262.
Liu, Y, Taylor, P., Shibli, S. (2007).  The operational efficiency of English public sport
facilities.  Managing Leisure, 12:4, 251-272.

Jo Haentjens, Johan.Haentjens@ugent.be

Mondeling examen, werkstuk

Mondeling examen, werkstuk

Diverse gastsprekers, facility of infrastructuurmanagers uit de publieke en private
sportsector, delen hun ervaringen.

Schrijven van een paper in het kader van een case-study
Verdediging en toelichting van deze paper, aangevuld met open kennisvragen en
inzichtsvragen op het mondeling examen

Creditcontractvoorwaarde

Eindcompetenties

Examencontractvoorwaarde

Didactische werkvormen

Toelichtingen bij de didactische werkvormen

Leermateriaal

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Evaluatiemomenten

Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode

Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode

Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie

Toelichtingen bij de evaluatievormen

Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
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Schrijven en verdedigen van een paper in het kader van een case-study (60%),
mondeling examen over de leerstof (25%) en participatie aan de lessen en activiteiten
in het kader van het studium generale (15% van de punten).

Participatie in de lessen en aan activiteiten in het kader van het studium generale

Eindscoreberekening

Faciliteiten voor werkstudenten
Nvt

Addendum
Addenda op Minerva
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