
Ambieer je een job in de sport-, event of 
vrijetijdssector? Maar kun je jouw pittige 
trainingsschema of drukke werkleven 
moeilijk combineren met studies?  
Vanaf nu kun je de afstudeerrichting
Sport- en Cultuurmanagement ook 100% 
online volgen. En dat op jouw tempo, 
aangepast aan jouw agenda, noden en 
verwachtingen. 

In fase 1 loodsen wij je door de wereld van 
bedrijfsmanagement en tillen we je economische kennis 
naar een hoger niveau. Je fietst door de geschiedenis van 
de sport en houdt halt bij (inter)nationale sportfederaties. 

In fase twee steek je een tandje bij. Je ontdekt hoe je 
sponsor strategieën uitwerkt en hoe je geslaagde events 
op touw zet. En na een flinke dosis mediatraining ken je 
het (pers)vak vanbinnen en vanbuiten. 

In de laatste fase loop je een stage van 11 weken en 
scoor je bonuspunten met je eigen start-up.

DOELGROEP

Topsporters en studenten met een job.

AFSTANDSONDERWIJS

• Persoonlijke begeleiding op afstand via Skype
• Geen contactmomenten op campus
• Alle vakken worden 100% online aangeboden  

met filmmateriaal

PROFESSIONELE BONUS

• Volwaardig bachelordiploma
• De opleiding is erkend in het stelsel van VOV

@WORK

• 250 uren stage in het 1ste jaar
• 440 uren stage in het 2de jaar
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Sport- en Cultuurmanagement

100% OP AFSTAND

Contact
Hanneke Scheelen
Opleidingscoördinator
hanneke.scheelen@thomasmore.be 
+ 32 (0)14 80 61 01

Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout

 fb.com/weareturnhout
 thomasmore.be/turnhout 

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar www.thomasmore.be/ba-spcm-ao.

• manager in een eventbureau
• medewerker bij sportclubs en -federaties
• medewerker bij een gemeentelijke of stedelijk 

sportdienst
• medewerker bij een vrijetijdsorganisatie
• manager bij een sportmarketingbureau
• zelfstandig sportmanager

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN ALS:

Bachelor - afstandstraject

WERKEN 
STUDEREN



EVENT- EN PROJECTMANAGEMENT 6 12 0
Practice enterprise starter 3
Eventmanagement 3
Sport in de praktijk 3
Practice enterprise gevorderd 9
BUSINESS MANAGEMENT 39 13 13
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
Bachelorproef 3
Zakelijke communicatie Engels 6 5 2
Zakelijke communicatie Frans 6 5 2
RZL 3

KEUZEPAKKET 6*  Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof 
te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

SPORTMANAGEMENT 15 35 41
De organisatie van sport in Vlaanderen 3
Sport in de wereld 3
Introductie sportmanagement 5
Grafisch design 4
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
Practice enterpise expert 12
Stage 10 17

 FASE 1 2 3

Alle vakken zijn verspreid over het ganse academiejaar. 
Je kunt deze afleggen op je eigen tempo.


