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INLEIDINGINLEIDING

Ben je topsporter of heb je een job? Wil je vroeg of laat 
carrière maken als manager in de sport-, event- of vrije-
tijdssector? Kan je werk en gezin niet combineren met 
een leven op de campus?

Goed nieuws! Vanaf academiejaar 2019-2020 kun je de 
afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement ook 
100% online volgen. Geen verplaatsingen voor lessen, 
werkplekleren of examens. Wel een flexibel studietraject 
op afstand, aangepast aan jouw agenda, noden en skills.

De inhoud van het online traject is identiek aan de 
bestaande opleiding en telt drie fases die je zelf kunt 
spreiden. Tijdens je studies zorgt de opleidingscoördina-
tor voor een individuele begeleiding, opvolging en dui-
delijke communicatie. Vragen of twijfels over de leerstof? 
Dan kun je je vakdocent altijd skypen. Aan het einde van 
de rit heb je een volwaardig en erkend bachelordiploma, 
waarmee je er meteen kan invliegen.  

Dus barst je van ambitie? Ben je een organisatietalent en 
deins je niet terug voor een uitdaging meer of minder? 
Dan heb je alle kwaliteiten in huis om de finish te halen! 
Go for it!
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1. INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING

1.1 Wat zijn de toelatings- 
voorwaarden?

Alle voorwaarden voor een bacheloropleiding kan je te-
rugvinden via: https://www.thomasmore.be/inschrijven/
diplomavoorwaarden.

Indien je nog in het laatste jaar van het secundair onder-
wijs zit, kan je al via een creditcontract voor maximaal 
10 studiepunten inschrijven. Nadat je jouw diploma van 
het secundair onderwijs behaald hebt, dien je dit zo 
snel mogelijk aan onze studentendienst te bezorgen, 
zodat jouw creditcontract omgezet kan worden naar een 
diplomacontract en je meer dan 10 studiepunten kan 
opnemen. 

1.2 Hoeveel bedraagt het studiegeld 
voor bacheloropleidingen?

Het studiegeld hangt af van je studentenstatuut en van 
het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft. Meer 
informatie kan je terugvinden via: https://www.thomas-
more.be/inschrijven/het-studiegeld-voor-bacheloroplei-
dingen. 

De betaling van het studiegeld verloopt volgens de prin-
cipes die je kan terugvinden via: https://www.thomasmo-
re.be/inschrijven/betalen-van-het-studiegeld. Hier kan 
je ook terugvinden dat er een mogelijkheid is om het 
studiegeld gespreid te betalen. 

Onze studentendienst biedt een interessante webpagina 
aan waar je alle info kan terugvinden over ‘centen voor 
studenten’: https://www.thomasmore.be/studenten/cen-
ten-voor-studenten.

1.3 Zijn er financiële tegemoet- 
komingen voor werknemers?

Indien je de opleiding combineert met een job, is het 
zeker interessant om de volgende pagina te bekijken op 
onze website: https://www.thomasmore.be/al-een- 
diploma-hoger-onderwijs-werkervaring/veelgestelde- 
vragen-over-werken-en-studeren

Hier kan je alle info terugvinden over het Vlaams  
opleidingsverlof, Opleidingscheques, tijdskrediet en  
het behoud van je uitkering. 

1.4 Hoe kan ik mij inschrijven voor 
deze opleiding?

Surf naar https://www.thomasmore.be/inschrijven. Je 
kan je inschrijven op onze campus in Turnhout bij de 
studentendienst of volledig online via onze website. Bij 
je inschrijving kies je voor de opleiding Bedrijfsmanage-
ment Turnhout in afstandsonderwijs (Sport- en Cultuur-
management). 

Indien je inschrijft voor een creditcontract, kies je voor 
Creditcontract Bedrijfsmanagement. Vanaf dat je je 
diploma van het secundair onderwijs behaalt, dien je dit 
zo snel mogelijk aan de studentendienst te bezorgen. 
Contactgegevens studentendienst: studentenadminis-
tratie.turnhout@thomasmore.be. Vervolgens kunnen ze 
je creditcontract omzetten naar een diplomacontract en 
kan je meer dan 10 studiepunten opnemen. 
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2. START VAN DE OPLEIDING

2.1 Intakegesprek

Na je inschrijving zal er een intakegesprek met de 
coördinator (Hanneke Scheelen) via skype, of indien 
gewenst op de campus, plaatsvinden. Je zal hiervoor 
door de coördinator via mail uitgenodigd worden. In dit 
intakegesprek wordt alle praktische informatie gegeven 
om van start te kunnen gaan met de opleiding. Daar-
naast wordt ook het Individueel StudieProgramma (ISP) 
overlopen. Tenslotte kan je in dit gesprek ook met al je 
vragen terecht. 

2.2 Wanneer start het academiejaar? 

Het academiejaar start de 3de week van september. 
Vanaf dat moment zal alle inhoud van de vakken (OPO’s) 
beschikbaar zijn via ons leerplatform Canvas. Alle inhoud 
van elk OPO is vanaf het begin toegevoegd zodat je 
alles op je eigen tempo kan bekijken en studeren. 

2.3 Individueel StudieProgramma 
(ISP)

2.3.1 Hoe lang duurt deze opleiding?

De bacheloropleiding Bedrijfsmanagement – afstu-
deerrichting Sport- en Cultuurmanagement bestaat uit 
180 studiepunten. Dit betekent concreet dat je in totaal 
minimum 180 studiepunten dient te behalen (inclusief 
eventuele vrijstellingen) om het diploma in ontvangst te 
mogen nemen. Dit diploma is identiek aan onze oplei-
ding op de campus. De inhoud van beide opleidingen is 
immers hetzelfde, enkel de aanpak verschilt. 

Ter info: een studiepunt komt overeen met 25 à 30 uren 
studiebelasting (dit is alles inbegrepen: digitaal mate-
riaal bekijken, studeren, examens, …). Onderstaande 
kan je helpen met het vastleggen van het aantal studie-
punten in functie van de tijd die je kan besteden aan de 
opleiding: 

• 60 studiepunten = +/- 38 uren/week (full time)
• 45 studiepunten = +/- 28 uren/week
• 30 studiepunten = +/- 19 uren/week
• 15 studiepunten = +/- 10 uren/week 

2.3.2 Hoeveel studiepunten dien ik elk academie-
jaar op te nemen? 

Dit mag je zelf bepalen. Je kiest zelf in hoeveel jaar je 
de opleiding wenst af te ronden. De coördinator zal 
je ondersteunen in het samenstellen van jouw ideale 
studieprogramma. 

Ter info: om in aanmerking te blijven komen voor de 
kinderbijslag dien je minimum 27 studiepunten op te 
nemen. Meer info kan je terugvinden op de website van 
de Vlaamse overheid.

2.3.3 Uit welke vakken (OPO’s) bestaat 
de opleiding?

De opleiding is onderverdeeld in 3 leerlijnen waaronder 
je de verschillende OPO’s terugvindt. 

We rollen onze afstandsopleiding uit over 3 academie-
jaren. Dit betekent dat de OPO’s van fase 1 ter beschik-
king zijn vanaf 2019-2020; fase 2 vanaf 2020-2021 en 
fase 3 vanaf 2021-2022.
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Sportmanagement
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

14 35 29
De organisatie van sport in Vlaanderen 3

Sport in de wereld 3

Introductie Sportmanagement 5

Grafisch design 3

Waarderend coachen 3

Vrije tijd en cultuur 3

Sportbeleid 3

Sportsponsoring & 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

Stage 10 17

Event- en  
projectmanagement

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

10 12 12
Practice Enterprise starter 3

Eventmanagement 4

Crash course ondernemerschap starter 3

Sport in de praktijk 3

Practice Enterprise gevorderd 9

Practice Enterprise expert 12

Business Management
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

36 13 13
Business management introductie 6

Inleiding boekhouden 3

ICT and new digital skills 4

Economisch beleid 5

Financieel beleid 3

Recht en ondernemen 3

Financieel management 3

Strategisch management 3

Bachelorproef 3

Zakelijke communicatie Engels 6 5 2

Zakelijke communicatie Frans 6 5 2

RZL 3

Keuzepakket
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

6
Voor elk OPO kan je via de volgende link terugvinden wat 
de inhoud en type evaluatie is in de ECTS-fiches. 

http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/opleidin-
gen/n/SC_54982613.htm
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2.3.4 Kom ik in aanmerking voor vrijstellingen? 

Vrijstellingen kan je bekomen op basis van credits die je 
behaald hebt in een andere opleiding in het hoger on-
derwijs of universiteit. Avond- of middelbaar onderwijs 
behoort hier niet toe. Vrijstellingen kunnen aangevraagd 
worden bij Hanneke Scheelen (hanneke.scheelen@
thomasmore.be) of rechtstreeks via je ISP. Belangrijk is 
dat je via mail een overzicht bezorgt met de volgende 
informatie: naam hogeschool/universiteit, opleiding, 
overzicht van vakken met concrete eindscore en studie-
punten. 

Meer informatie over vrijstellingen kan je terugvinden via  
student.thomasmore.be. Hier heb je enkel toegang toe 
na je inschrijving met je gebruikersnaam en paswoord. 

2.3.5 Hoe vul ik mijn ISP in? 

Hiervoor ga je naar KU Loket. Hier kan je je vakken aan-
duiden die je dit academiejaar wenst te volgen. In het af-
standstraject worden alle vakken op jaarbasis afgelegd, 
niet per semester. Hou de deadlines van het indienen 
van je ISP in het oog via student.thomasmore.be.

Tot KU Loket heb je enkel toegang na je inschrijving met 
je gebruikersnaam en paswoord. 

2.3.6 Kan ik nog vakken verwijderen of toevoegen 
aan mijn ISP gedurende het academiejaar? 

Verwijderen kan enkel tot en met de deadline van het 
ISP in het begin van oktober. Toevoegen kan ook tot 
deze datum of tussen begin en eind februari. 
De concrete deadlines kan je terugvinden via 
student.thomasmore.be.  

2.4 Cursusmateriaal

Er wordt heel wat digitaal materiaal aangeboden op 
Canvas. Enkele OPO’s maken gebruik van een hand-
boek. Deze kan je terugvinden op de boekenlijst via 
https://www.tm-campusshop.be of op Canvas. Daar 
wordt binnen elk OPO vermeld of je een handboek 
nodig hebt.  
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3. AANPAK VAN DE OPLEIDING
3.1 Inhoud OPO’s

Alle OPO’s die je hebt aangeduid in je ISP, verschijnen 
automatisch in Canvas, onze digitale leeromgeving. De 
inhoud van een OPO zal vanaf de start van het acade-
miejaar geheel beschikbaar zijn. Je verwerkt de leerstof 
immers op jouw tempo. Doorheen de OPO’s werken we 
met een verschillende aanpak in het digitaal aanbieden 
van deze leerstof, bijvoorbeeld via filmpjes van bepaalde 
hoofdstukken of topics, ingesproken PPT’s, digitale oefe-
ningen met verbetersleutels, …

3.2 Opleidingspagina met praktische 
informatie

Via student.thomasmore.be kom je op de opleidingspa-
gina van SCM op afstand. Hier kan je heel wat interes-
sante praktische informatie terugvinden: ISP, examen-
rooster, studentendienst, …

3.3 Evaluatie

3.3.1 Hoe word ik geëvalueerd?

Ook de evaluatie gebeurt 100% op afstand. Er zijn ver-
schillende vormen van evaluatie:

•	 Schriftelijke examens
•	 Mondelinge examens
•	 Permanente evaluatie
•	 Stage

3.3.1.1 Schriftelijke examens

3.3.1.1.1 1ste examenkans

In het examenrooster, die midden oktober zal gecom-
municeerd worden via de opleidingspagina, worden 3 
verschillende data voorgesteld. 

Op Canvas ga je voor elk OPO dat een schriftelijk 
examen heeft, een inschrijvingslijst terugvinden voor 
deze 3 verschillende data. Hierop kan je aangeven op 
welke datum je je examen wenst af te leggen. Let op: 
deze inschrijving is niet bindend! Indien je geen examen 
aflegt (hoewel je op de lijst wel was ingeschreven), ben 
je je examenkans niet kwijt. Je moet er natuurlijk wel 
voor zorgen dat je ten laatste op het 3de examenmoment 
je examen aflegt. 

3.3.1.1.2 2de examenkans

Werking is idem aan de 1ste examenkans. Enige verschil: 
er zullen slechts 2 verschillende data worden vastgelegd 
in het examenrooster.

3.3.1.2 Mondelinge examens

Je bepaalt in samenspraak met de docent een datum 
waarop het examen kan doorgaan via skype. Let op: het 
is wel belangrijk dat je dit inplant voor de einddatum 
of deadline 1ste examenkans, die je kan terugvinden op 
Canvas. 

3.3.1.3 Permanente evaluatie

Permanente evaluatie zijn opdrachten gedurende het 
academiejaar (bv. presentatie, werkstuk, praktijkop-
drachten, …).

De deadlines voor de permanente evaluatie worden 
vanaf de start van het academiejaar gecommuniceerd 
per OPO via Canvas (onderdeel ‘Opdrachten’). Hou er 
rekening mee dat sommige opdrachten op elkaar verder 
bouwen. 

3.3.1.4 Stage

Zowel in fase 2 als 3 is er een stage opgenomen in het 
opleidingsaanbod. De stageplaats dien je zelf vast te 
leggen in samenspraak met de stagecoördinator. Er is 
een databank aanwezig met alle stageplaatsen van onze 
oud-studenten. 

De duur van de stage in fase 2 is 32 dagen, in fase 3 
55 dagen. Deze dagen kunnen in samenspraak met de 
stageplaats flexibel gespreid worden, maar dienen wel 
in 1 academiejaar uitgevoerd te worden. 

3.3.2 Bekendmaking punten

In het afstandstraject is elk OPO op jaarbasis georga-
niseerd. Dit betekent dat de officiële punten einde juni 
beschikbaar zullen zijn (na deliberatie) in KU Loket. Elke 
docent zal gedurende het academiejaar al wel voorlopi-
ge punten van examens bekend maken via Canvas. 

3.3.3 Inkijken examens

Na de bekendmaking van de punten in KU Loket (einde 
juni) kan je een afspraak maken bij de betrokken docent 
om je examen in te kijken. Deze afspraak kan doorgaan 
via skype of op de campus. Hiervoor schrijf je jezelf in op 
de inschrijvingslijst per OPO op Canvas. 
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4. BEGELEIDING

4.1 Algemene begeleiding (tijdslijn)

De coördinator zal gedurende het academiejaar met jou 
een aantal skypegesprekken inplannen om je verder te 
begeleiden en op te volgen. De timing hiervan kan je 
hiernaast in de tijdslijn terugvinden.

Heb je zelf vragen? Aarzel niet om contact op te nemen.

4.2 Begeleiding per OPO

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij de vakdocent. 
Dit kan via mail of via skype gebeuren.

4.3 Ombuds

De ombuds is de persoon die bemiddelt tussen stu-
denten en personeel van de hogeschool. Hij bewaakt 
hierbij de rechten van de student. Verder beslist hij als 
onafhankelijk vertrouwenspersoon of de reden van een 
afwezigheid bij examens voldoende gegrond is om een 
inhaalexamen te organiseren. 

4.4 Beschikbaarheid docenten

Op de volgende momenten dien je rekening te houden 
dat de docenten niet beschikbaar zijn:

•	 Herfstvakantie
•	 Kerstvakantie
•	 Paasvakantie
•	 Zomervakantie tot midden augustus

Intakegesprek

na inschrijving

Opvolgingsgesprek 1

november

Opvolgingsgesprek 2

februari

Opvolgingsgesprek 3

april

Opvolgingsgesprek 4

juni
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5. ICT

5.1 Account

Je account bestaat uit je Thomas More gebruikersnaam 
en wachtwoord. Je gebruikt deze om je aan te melden, 
op bv. Canvas, je mail, … Je vindt je gebruikersnaam op 
de achterzijde van je studentenkaart, in het veld Gebrui-
ker.

Bij je inschrijving krijg je een kraskaart mee met daarop 
een activatiecode. Door de nodige stappen uit te voe-
ren, kan je je wachtwoord instellen.

5.2 E-mail

Als student heb je je eigen e-mailadres, in de vorm voor-
naam.familienaam@student.thomasmore.be. Opgelet: 
dit kan variëren als je een naamgenoot hebt binnen 
Thomas More. Om geen belangrijke berichten te missen, 
raden we je aan om regelmatig je mail te checken. Dit 
kan op verschillende manieren: via webmail, outlook 
of je smartphone/tablet. Meer info kan je hieromtrent 
terugvinden via de opleidingspagina – mijn computer.  

5.3 Laptop en software

Meer info hierover kan je terugvinden via de opleidings-
pagina – mijn computer. 

6. NA JE STUDIE

6.1 Aan het werk

Met je diploma op zak kun je aan de slag in een evene-
mentenbureau of als financieel, administratief of com-
municatiemedewerker in de sport- en vrijetijdssector. 
Ook ‘gewone’ bedrijven werven vaak sportmanagers aan 
voor sponsoring, PR of events.

Waar?

•	 Sportmarketingbureaus
•	 Eventbureaus
•	 Producenten van sportartikelen
•	 Mediabedrijven
•	 Sponsors in de sportsector
•	 Sport- en vrijetijdsdiensten van gemeenten/

steden
•	 Sportfederaties, -clubs en -verenigingen
•	 KMO’s & multinationals
•	 …

6.2 Verder studeren

•	 Tweede bachelor Bedrijfsmanagement (in 1 
jaar)

•	 Tweede bachelor Sport en Bewegen of Leraar 
Lichamelijke Opvoeding-Bewegingsrecreatie 
(via een verkort traject)

•	 Master in een economische richting (bv. Han-
delswetenschappen) met schakeljaar

•	 Master in cultuurmanagement met schakeljaar



VOLG ONS

fb.com/ThomasMoreBE
@ThomasMoreBE
ig.com/ThomasMore.BE

#wearemore

CONTACT

Hanneke Scheelen
Opleidingscoördinator

+ 32 (0) 14 74 03 01
hanneke.scheelen@thomasmore.be

www.thomasmore.be


