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Studiefiche

Lesgevers in academiejaar 2016-2017

Van Dyck, Delfien GE25 Verantwoordelijk lesgever
Meneve, Piet GE25 Medewerker

Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017

A (semester 2) Nederlands hoorcollege 30.0 u

Aangeboden in onderstaande opleidingen in  2016-2017 stptn aanbodsessie

Bachelor of Science in de lichamelijke opvoeding en de
bewegingswetenschappen

4 A

Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties

Nederlands

Sportstructuren, sportinstanties, sportbeleid

Inzicht verwerven in de (inter) nationaal sportlandschap, de
verschillende actoren, hun beleid en hun werking.

Overzicht van de verschillende sportactoren (nationaal en
internationaal)
Beleid en werking van sportactoren uit de overheidssector, de non for profit sector en
de commerciële sector.
Werking van zowel de beleidsinstanties, de uitvoerende instanties als de
adviesorganen.
Wat is sport
Het belang van sport
Veranderingen in de samenleving
Veranderingen binnen de sport
Opmaak van een sportbeleidsplan
De juridische aspecten die de werking van de diverse actoren bepalen.
De Lichamelijke Opvoeding op school.
De Europese context van de sport

geen

1  De hedendaagse tendensen in sportparticipatie verklaren mede op basis van
1  historisch referentiemateriaal.
2  De verschillende actoren van het Vlaams sportlandschap formuleren: hun rol, hun
1  werking, hun doelstellingen, hun juridische inbedding.
3  De beleidskeuzes van de Vlaamse sportactoren verklaren.
4  Sportstructuren situeren in de Vlaamse en internationale context.
5  Kritisch benaderen van casussen uit Vlaamse sportorganisaties.
6  De stappen aangeven voor het opmaken van een sportbeleidsplan.

ContacturenStudietijd  120 uStudiepunten  4.0

Onderwijstalen

Trefwoorden

Situering

Inhoud

Begincompetenties

Creditcontractvoorwaarde

Eindcompetenties

(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)

30.0 u

Cursusomvang

1(Goedgekeurd)



Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden

periodegebonden evaluatie

Examen in de tweede examenperiode is mogelijk

Hoorcollege

Lesdia's, artikels en rapporten, diverse wetten en decreten via Minerva

P De Knop en Veerle De Bosscher. De organisatie van de Sport in
Vlaanderen. ASP- ACADEMIC AND SCIENTIFIC PUBLISHERS, 2014.
J. Scheerder en S. Vos. De krijtlijnen van het speelveld
Organisatie en planning van sport en sportbeleid in Vlaanderen. Gent. Academia
Press. 2014

piet.meneve@ugent.be en de verantwoordelijk lesgever van het opleidingsonderdeel

Schriftelijk examen

Schriftelijk examen

-

-

representatieve studievragen tijdens de colleges

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

Eindscoreberekening

2(Goedgekeurd)


