
DE JOB VAN JE LEVEN

Financieel, administratief of
communicatiemedewerker of
sportmanager bij een

Sportfederatie, -club en -vereniging
Eventbureau
Sport- en vrijetijdsdienst gemeentes
Producent van sportartikelen
Mediabedrijf
Sponsor in de sportsector
Sportmarketingbureau
KMO & multinational
...

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement > afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement > Turnhout

SCOOR EEN TOPJOB IN DE SPORTSECTOR
Sport is helemaal jouw ding.
Je wil dan ook graag weten wat er achter de schermen gebeurt.
Je bent goed in plannen en organiseren.
On your marks! In je eerste jaar maak je kennis met bedrijfsmanagement.
Je werkt aan je economische kennis en fietst door de sportgeschiedenis.
Je houdt halt bij (inter)nationale sportfederaties.
Vanaf het tweede jaar verdiep je jezelf in e-sportsmanagement, topsportmanagement of
sportmanagement.
Je ontdekt hoe je sponsorstrategieën uitwerkt.
Na een flinke dosis mediamanagement ken je het (pers)vak door en door.
Je organiseert zelf events en stelt sponsorplannen op.
Later kan je aan de slag in de sport-, event- en vrijetijdssector.
Bijvoorbeeld als financieel, administratief of communicatiemedewerker.
Je loopt stage in je tweede en derde jaar. Bijvoorbeeld bij Club Brugge, Lotto-Dstny.
Dankzij je algemene kennis én specifieke knowhow ben je gegeerd op de arbeidsmarkt.
Zin om verder te studeren? Ga gerust voor een postgraduaat of tweede bachelor.

Sport- en Cultuurmanagement

SPORT IS BOOMING BUSINESS

Sport is overal, het is booming
business, met eigen wetten en regels.
Iedereen is into sport, maar net
daarom heeft de sportsector extra
nood aan enthousiaste deskundigen
met een brede, algemene kennis én
specifieke knowhow.

PRACTICE MAKES PERFECT

Je duikt in de praktijk. Zo zal je onder
meer zelf events organiseren of
sponsorplannen uitwerken.
Tegelijk zorgen we voor
extra praktijkervaring met deskundige
gastsprekers. Zo is het
sportmanagementbureau Atticus één
van onze trouwe partners.

EXPERT IN 3 DOMEINEN

Je wordt specialist in business-,
event- en sportmanagement. Hierdoor
ben je breed-inzetbaar in de
groeiende sport- en eventwereld.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-spcm-tu

Hanneke Scheelen
Opleidingscoördinator - Trajectbegeleider
+32 14 80 61 01
hanneke.scheelen@thomasmore.be

fb.com/Sport.ThomasMoreBE/

Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout

#weareturnhout

thomasmore.be/turnhout

https://thmc-pdf.appnovation.nl/node/7737
https://thmc-pdf.appnovation.nl/node/7738
https://thmc-pdf.appnovation.nl/node/7744
https://www.thomasmore.be/ba-spcm-tu
https://www.facebook.com/Sport.ThomasMoreBE/
https://thomasmore.be/turnhout


OPBOUW

Fase 1 | Je wordt ondergedompeld in de wereld van het bedrijfsmanagement en verruimt zo je economische en financiële bagage. Samen nemen
we niet alleen het sportlandschap in Vlaanderen onder de loep, maar ook de werking van internationale sportfederaties.

Fase 2 | Je leert succesvolle evenementen organiseren en mag dit samen met een aantal medestudenten meteen in de praktijk omzetten. Je
ontdekt hoe het management van een sportclub in elkaar zit en hoe je sponsorstrategieën uitwerkt. Dankzij een stage van 8 weken in een sport-
of vrijetijdsorganisatie naar keuze, zet je meteen ook je eerste stappen in het echte bedrijfsleven.

Fase 3 | We spitten het managen van een sportaccommodatie uit en laten je kennismaken met sportrecht. Samen met studenten van de andere
sportopleidingen op onze campus, zet je een multidisciplinair project op.

FASE 1 2 3

SPORTMANAGEMENT

De organisatie van sport in Vlaanderen 3

Sport in de wereld 2

Introductie sportmanagement 5

Grafisch design 3

Waarderend coachen 3

Vrije tijd en cultuur 3

Sportbeleid 3

Sportsponsoring en subsidies 4

Sportcoaching 3

De sportclub 3

Mediamanagement 3

Digitale media 3

Sportaccommodatiemanagement 3

Sportrecht 3

Vrije tijd en cultuurmanagement 3

Salesmanagement in de sport 3

EVENT- EN PROJECTMANAGEMENT

Practice enterprise starter 3

Eventmanagement 4

FASE 1 2 3

Sport in de praktijk 3

Practice enterprise gevorderd 9

BUSINESS MANAGEMENT

Business management introductie 6

Inleiding boekhouden 3

ICT en new digital skills 4

Economisch beleid 5

Financieel beleid 3

Recht en ondernemen 3

Crashcourse ondernemerschap starter 3

Financieel management 3

Strategisch management 3

Zakelijke communicatie Engels 6 5 2

Zakelijke communicatie Frans 6 5 2

Religie; zingeving en levensbeschouwing 3

INTEGRATIE

Stage 10 17

Bachelorproef 3

Practice enterprise expert 12

KEUZEPAKKET 6

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje.
Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open
lessen, rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken
en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat
nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met
de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je
hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen
stuvo@thomasmore.be
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