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Plannen en organiseren, leiding geven, samenwerken, praktijkgericht,
sportevenementen, small business projects

Het doel van dit opleidingsonderdeel is om de studenten theoretische en praktische
kennis bij te brengen over de concrete organisatie van een sportevenement. Het
praktische proces wordt via groepswerk doorlopen waarbij studenten zelf een event
uitwerken en organiseren (Small Bussiness Project).

•  Opstellen van een draaiboek
•  Doelstellingen en indicatoren
•  Relevante wetgeving voor organiseren van sportevenementen
•  Sportsponsoring en marketing
•  Communicatievaardigheden
•  Teammanagement en HR management
•  Financieel management
•  Risico analyse
•  Logistieke planning

Het opleidingsonderdeel bouwt verder op bepaalde eindcompetenties van de
opleidingsonderdelen 'Bedrijfskunde' en 'Sportstructuren en Sportbeleid' 

1  De verschillende fases van een sportproject implementeren.
2  Een draaiboek voor een sportevenement zorgvuldig uitwerken.
3  In groep samenwerken met specifieke taakverdelingen.
4  Theoretische kennis concretiseren in praktijksituaties.
5  Kritisch reflecteren over het proces en het resultaat van een sportevenement.
6  Gestructureerd het projectverloop en de resultaten mondeling presenteren en
1  illustreren met gepast gebruik van audiovisuele middelen.
7  In groep een event conceptueel uitwerken en in de praktijk realiseren.
8  Theoretische kennis over het organiseren van een sportevenement concretiseren in
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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, werkstuk

Groepswerk, hoorcollege, project, werkcollege

1  praktijksituaties.

Handboek:Van Cauwenberge, E., Eventmanagement, 2010, Die Keure, Brugge
Hand-outs, tools en teksten van cases tijdens de les en op Minerva

Ten Gevers & Zijlstra, Projectmanagement 2, 2008, Academic Service
Verhaar J., Managementvaardigheden voor projectleiders, 2008, Boom
Verhaar J., Projectmanagement 1, 2005, Boom
Wijnen & Storm, Projectmatig werken, 2005, Boom
Start up kit, small business project van Vlajo
Taks, M., Kesenne, S., Chalip, L., Green, B. C., & Martyn, S. (2011). Economic impact
analysis versus cost benefit analysis: The case of a medium-sized sport event.
International Journal of Sport Finance, 6(3), 187.
Taks, M., Chalip, L., & Green, B. C. (2015). Impacts and strategic outcomes from non-
mega sport events for local communities. European Sport Management Quarterly, 15
(1), 1-6
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Schriftelijk examen

Schriftelijk examen

Opleidingsonderdeel: de score op het opleidingsonderdeel is het gemiddelde van de
scores op de periode en niet-periodegebonden evaluatie.
Wanneer men minder dan 10/20 heeft voor één van de twee onderdelen kan men niet
meer slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel. Indien de eindscore toch
een cijfer van tien of meer op twintig zou zijn, wordt dit teruggebracht tot het hoogste
niet-geslaagd cijfer.

Studenten krijgen theoretische lessen over het organiseren van een sportevenement
waarna ze zelfstandig in groep een sportevenement conceptueel ontwikkelen en in de
praktijk organiseren

Niet periodegebonden evaluatie: 50 % en Periodegebonden evaluatie: 50 % Geen
tweedekans voor het SBP-project (dus de niet-periodegebonden evaluatie). Scores
hiervoor behaald tijdens de eerste zittijd worden overgedragen naar tweede zittijd.
Frequentie niet periodegebonden evaluatie: tussentijdse rapportering en
groepsgesprekken op afgesproken data en eindevaluatie project. Bespreking tijdens
geplande infosessies. De student moet geslaagd zijn op beide opleidingsonderdelen
om te kunnen slagen voor het opleidingsonderdeel.

Creditcontractvoorwaarde

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

Addendum
Addenda op Minerva
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