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Nederlands

Algemeen beheer van sportorganisaties en sportdiensten, strategisch management,
strategie analyse, beleidsplan, organiseren, sportbeleid, effectiviteit en performantie,
kwaliteitsmanagement, trends en onderzoek in sportmanagement

Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op het inleidend managementvak ‘Bedrijfskunde’
en het inleidend vak over ‘Sportstructuren en -beleid’ door principes van strategisch
management en publiek management toe te passen op sportorganisaties. Daarbij
wordt diepgaande kennis over de sportmanageriale theorieën, systemen en technieken
aangereikt.

• Publieke en private waardecreatie in de sport
• Management van publieke en non-profitorganisaties
• Professionalisering in sportorganisaties
• Bestuur van sportorganisaties
• Strategisch management (strategie ontwikkeling en implementatie, sportbeleidsplan )
• Organiseren (organisatiestructuren, organisatiecultuur, netwerken, processen)
• Verantwoord sportmanagement
• Effectiviteit en performantie van sportorganisaties
• Trends en innovaties in sportbeleid en sportmangement
• Status van het onderzoek in sportmanagement

Het opleidingsonderdeel bouwt verder op bepaalde eindcompetenties van de
opleidingsonderdelen 'Bedrijfskunde', en 'Sportstructuren en -beleid'.

1  Strategisch sportmanagement en sportbeleid begrijpen en kritisch analyseren.
2  De werking van sportorganisaties en sportdiensten kritisch analyseren.
3  Samenwerkingsverbanden tussen sportorganisaties op een effectieve wijze
1  ontwikkelen.
4  Strategische keuzes in sportorganisaties analyseren, kritisch erover reflecteren en
1  ontwikkelen.
5  Een strategisch plan voor sportorganisaties opmaken en kritisch analyseren.
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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, zelfstandig werk, werkcollege: geleide oefeningen

6  Een beleidsplan opmaken en analyseren voor een sportdienst of sportfederatie.
7  Kritisch analyseren van elementen van organisatiegedrag en de invloed op de
1  prestaties van sportorganisaties.
8  De recente trends en onderzoeksresultaten in sportmanagement toepassen in de
1  sportmanagement praktijk.
9  De principes van management, publiek management en sportmanagement in een
1  gevalstudie.
10  Kritisch reflecteren over de economsiche en managementheorieën en principes in
1  hun toepassing binnen sportmanagement.
11  Een organisatiestructuur opzetten voor een sportorganisatie.
12  Een verantwoord beleid en bestuur uitbouwen en kritisch analyseren in een
1  sportorganisatie.

• Recente wetenschappelijke artikels mbt sportmanagement en sportbeleid
•  diverse teksten (Minerva) O.a. hoodfstukken uit: Desmidt, S., & Heene, A.
•  (2014). Strategie en organisatie van publieke organisaties. Lannoo Uitgeverij.
•  Westerbeek H., Hoye R., Smith A., Stewart B. & Nicholson M. (2006).
•  Sportmanagement: grondbeginselen en toepassingen, Niewegein: Arko Sports
•  Media; and Beech and Chadwick (2013) The business of sport management,
•  Pearson
• Lesnota's

Desmidt, S., & Heene, A. (2005). Strategie en organisatie van publieke organisaties.
Lannoo Uitgeverij.
Lucidarme, S., Cardon, G., and Willem, A. (2016). A Comparative Study Of Health
Promotion Networks: Configurations of determinants for network effectiveness. Public
Management Review
Marlier, M., Lucidarme, S., Babiak, K., Cardon, G., De Bourdeaudhuij, I., and Willem, A.
(2015). Capacity building through cross-sector partnerships: Results from a community
sport program in disadvantaged communities in Belgium. BMC Public Health
Balduck, A. L., Lucidarme, S., Marlier, M., & Willem, A. (2015) Organizational Capacity
and Organizational Ambition in Nonprofit and Voluntary Sports Clubs. VOLUNTAS:
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations

Cleo Schyvinck

Schriftelijk examen

Schriftelijk examen

Diverse gastsprekers, managers uit de publieke en private sportsector, delen hun
ervaringen.
Cases en oefeningen laten toe om de kennis toe te passen op reële voorbeelden.

Naast een schriftelijk gesloten boek examen maken de studenten een individueel werk
en een groepswerk

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
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Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met gesloten boek (50% van de
punten)
Niet-periodegebonden evaluatie (50% van de punten): Schrijven en presenteren
van twee papers (een individuele en groepspaper), participatie tijdens excursies en
actieve lesvormen
Wanneer men minder dan 10/20 heeft voor ofwel het schriftelijk examen ofwel de
permanente evaluatie 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.
Tweede examenkans: mogelijk in gewijzigde vorm

Faciliteiten voor werkstudenten
Nvt

Addendum
Addenda op Minerva
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