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INLEIDING 

Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Wil je jouw studie combineren met werk of gezin? Is het tijd 
om een nieuwe weg inslaan op professioneel vlak? Woon je in het buitenland en wil je toch een 
bacheloropleiding volgen? Wil je studeren en je tegelijk ook volledig op je sport toeleggen? Wat jouw 
verhaal ook is, bij VIVES op afstand maak je jouw droom waar.  

‘Studeer waar en wanneer je wil’ - we geloven er sterk in dat deze formule je de kans geeft om studeren 
te combineren met je werk, je gezin en je sociaal leven. En je staat er niet alleen voor. Een heel team 
staat klaar om je te begeleiden tijdens je studie. Afstandsonderwijs is helemaal niet afstandelijk. We 
doen er alles aan om jou bij ons thuis te laten voelen.  

Flexibiliteit is troef bij VIVES op afstand. Je kiest zelf wanneer je studeert en wanneer je een examen 
aflegt. Jij bepaalt dus het ritme. Wie voorsprong wil nemen, moet durven innoveren. Het team 
afstandsonderwijs stelt daarom alles in het werk om het leren op afstand te ondersteunen met de juiste 
digitale tools. Didactiek en innovatie willen we optimaal combineren in onze leerinhouden.  

INHOUD  

Wat leer ik in deze opleiding?  
Daar sta je dan. Langs de kant van de Paterberg te wachten op de passage van je favoriete renner. Voor 
je de afsluithekken met sponsorvlaggen, naast je de VIP-tent. Persfotografen zijn overal en in de verte zie 
je de reclamekaravaan en volgwagens. En je denkt … Zo’n organisatie, daar wil ik deel van uitmaken. 

Heb je een passie voor sport? Droom je van een carrière als manager van een sportorganisatie? Wil je 
graag sportevenementen organiseren? Zou je graag het sportbeleid in jouw stad of gemeente uitwerken 
en uitvoeren? Wil je graag atleten zakelijk ondersteunen? 

Wel, dat is precies wat je bij VIVES leert. De opleiding Sportmanagement geeft je een brede vorming die 
je klaarstoomt voor een boeiende job in de sportwereld. Van marketing en financiën, tot communicatie 
en computerskills. Gedreven docenten en vakspecialisten recht uit het werkveld geplukt leren jou de 
kneepjes van het vak.  

Deze bacheloropleiding Bedrijfsmanagement wordt uitgebouwd op 4 essentiële pijlers: 

• communicatie 
• managementvakken 
• IT-kennis en vaardigheden 
• specifieke sportmanagementvakken 

In de vakken spelers op de markt van sport en sportsociologie en sporttechnologie maak je meteen 
kennis met het brede pallet van de sportsector. Sportcommunicatie, sportrecht, geopolitiek van de sport, 
sportbeleid, sporteconomie en management van sportinfrastructuur komen de volgende jaren aan bod. 
Met deze degelijke en praktische opleiding kan jij aan de slag in de vele domeinen die deze sector biedt. 
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Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit?  
Jaar 1 

Opleidingsonderdeel sp 

Communicatie 
Engels 1 5 

Communicatie en onderzoek 4 
Economie, bedrijfsbeheer, management 

Economie 4 
Management en organisatie 3 
Marketing 4 

ICT 
Officeprogramma’s - basis 3 

Recht 
 Burgerlijk recht 3 
 Ondernemingsrecht 3 

Specialisatie Sportmanagement 
Spelers op de markt van sport 6 

Sportsociologie en -technologie 5 
TOTAAL 40 

 

 
Jaar 3 

Opleidingsonderdeel sp 

Communicatie 
Frans 2 4 

Recht 
Sociale en fiscale topics 4 

Management 
People skills (VBOPO) 3 

Grafische vormgeving & ICT 
Emerging technologies 3 
InDesign 3 
Foto- en videobewerking 4 
Digital Marketing 3 

Specialisatie Sportmanagement 
Sales- & accountmanagement 4 
Sportrecht 1 3 
Sportportfolio 4 
TOTAAL 35 

 
 
VBOPO = dit opleidingsonderdeel kan ingeruild  
worden voor een Vivesbreed OPO 

 

Jaar 2 
Opleidingsonderdeel sp 

Communicatie  
Frans 1 5 

Engels 2 4 

Economie, bedrijfsbeheer, management 
Inleiding tot het boekhouden 4 
Credit and Banking (VBOPO) 3 
Mediamanagement 3 
Eventmanagement 4 

ICT 
Presentatietools en multimedia 3 

Recht 
Verbintenissenrecht 3 

Specialisatie Sportmanagement 
Sportcommunicatie 4 
Sportbeleid 3 
Geopolitiek van de sport 3 
TOTAAL 39 

 

Jaar 4 
Opleidingsonderdeel sp 

Communicatie 
Engels 3 3 

Frans 3 3 

Wereldculturen & ethiek 
Religie, zingeving en levensbeschouwing 
(VBOPO) 

3 

Management 
Bestuurskunde en publiek management 3 
Financieel management 3 
Customer Relations Management 4 

ICT 
MS Excel 2 3 

Specialisatie Sportmanagement 
Project sportbusinessplan 3 
Sportrecht 2 3 
Sporteconomie 3 
Management van sportinfrastructuur en 
sportforum 

5 

TOTAAL 36 
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Op het einde van de opleiding volgt nog een stage met sportmanagementcase. 
Deze kan pas afgelegd worden nadat je alle andere vakken afgewerkt hebt. 

Stagetraject 
Opleidingsonderdeel sp 

Sportmanagementcase 4 
Stage 26 

Verderop in deze brochure kun je nog meer info vinden over de stage
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TRAJECT 

Hoelang doe ik over deze opleiding?  
Net zoals elke professionele bacheloropleiding bestaat de opleiding sportmanagement uit 180 
studiepunten. Een studiepunt is de eenheid waarin de studietijd wordt uitgedrukt en verwijst naar 
de tijdsinvestering die van de student verwacht mag worden om de opleiding af te werken (studeren, 
opdrachten, examens, ...). Eén studiepunt komt overeen met een studietijd tussen de 25 en 30 uur.  

De opleiding wordt in een modeltraject gespreid over 4 jaar studie plus eindstage. Het staat je als 
student echter vrij om zelf een afwijkend individueel studieprogramma (ISP) op te stellen, in 
samenspraak met de studie- en trajectbegeleider, waarbij je meer of minder studiepunten opneemt.  

Het modeltraject kan je hierboven bekijken. Je ziet meteen ook hoeveel studiepunten elk 
opleidingsonderdeel omvat. Zo kan je ook inschatten hoeveel tijd je zal moeten besteden aan een 
vak.  

Bij de start van het academiejaar kies je online via het KU Loket de opleidingsonderdelen die je in het 
academiejaar wil opnemen. Bij het samenstellen van je individueel studieprogramma (ISP) word je 
bijgestaan door de studie- en trajectbegeleider (ruth.laleman@vives.be ) die je in elke fase adviseert 
bij de keuze van de opleidingsonderdelen.  

i Tijdens het academiejaar kan je extra opleidingsonderdelen opnemen. Kies er dus best voor om 
te starten met het aantal opleidingsonderdelen waarvan je verwacht deze te kunnen afwerken 
binnen het academiejaar. Loopt het zeer vlot? Dan kun je gedurende het academiejaar in 
samenspraak met de studie- en trajectbegeleider je ISP uitbreiden met extra opleidingsonderdelen.  

Heb ik recht op vrijstellingen? 
Tijdens onze studietijd en ons beroepsleven verwerven we constant nieuwe kennis en vaardigheden. 
Als hogeschool willen wij rekening houden met deze verschillen in kennis. Dankzij de EVK- en EVC- 
procedure kunnen we jouw voorkennis voortaan valideren. Via de EVK-procedure kan je een 
vrijstelling aanvragen op basis van een Eerder Verworven Kwalificatie (EVK). In het geval van de EVC-
procedure zoek je vrijstellingen te bekomen op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC). Het 
resultaat van beide procedures is een traject op maat.  

Bij een EVK of ‘Eerder Verworven Kwalificatie’ gaat het om diploma’s, getuigschriften of 
creditbewijzen (op niveau hoger onderwijs) die aangeven dat een formeel leertraject met goed 
gevolg werd doorlopen. Een EVK kan zich pas vertalen in het toekennen van een vrijstelling indien de 
eerder verworven credit inhoudelijk voldoende aansluit bij het opleidingsonderdeel waarvoor een 
vrijstelling aangevraagd wordt. De EVK-procedure is kosteloos.  

Bij een EVC of ‘Eerder Verworven Competentie’ gaat het om kennis, inzicht, vaardigheden en 
attitudes die verworven zijn door middel van leerprocessen en praktijkervaring maar niet bekrachtigd 
kunnen worden met een studiebewijs. Indien deze competenties voldoende relevant zijn voor de 
opleiding, kan een EVC bekwaamheidsonderzoek aangevraagd worden dat een bewijs van 
bekwaamheid kan opleveren en binnen onze instelling resulteert in een overeenkomstige vrijstelling. 
De EVC-procedure is een betalende procedure. Alle informatie over de EVK-procedure en de EVC-
procedure vind je op www.vives.be/vrijstellingen.  
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AANPAK  

Word ik op de campus verwacht?  
Voor deze opleiding via afstandsonderwijs worden geen contactmomenten georganiseerd. Dit 
betekent dat er geen lessen op de campus worden georganiseerd en je dus kan studeren waar je wil. 
Het spreekt voor zich dat de aanpak van elk opleidingsonderdeel aan deze vorm van 
afstandsonderwijs is aangepast.  

Hoe verwerk ik zelfstandig de leerstof?  

Studiemateriaal  
Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het opleidingsonderdeel zelfstandig kan doornemen en 
verwerken. Of er nu met een handboek of syllabus wordt gewerkt, bij elk opleidingsonderdeel is er 
een studiewijzer die haarfijn uitlegt wat er van jou verwacht wordt. De studiewijzer is dus een gids 
bij het studeren en bevat talrijke tips en studeeraanwijzingen. Het basisdocument dat je bij elk 
opleidingsonderdeel best steeds bij de hand hebt.  

In de webshop zal je na aanloggen met je studentennummer een lijst krijgen met het studiemateriaal 
(syllabi en handboeken) dat bij jouw ISP (individueel studieprogramma) hoort. Via de webshop krijg 
je meteen toegang tot de syllabi in PDF. Wens je de papieren versie van de syllabi of handboeken te 
bestellen, dan kan dit via de webshop. Je kiest zelf waar je het studiepakket laat leveren 
(afleveradres naar keuze) of in welke Standaard Boekhandel je het pakket gaat afhalen.  

Digitale leeromgeving  
Op de digitale leeromgeving Toledo is er per opleidingsonderdeel een Toledocursus. Binnen deze 
Toledocursus vind je aanvullingen of richtlijnen i.v.m. taken of opdrachten, extra oefeningen, links 
naar websites, voorbeeldexamenvragen en andere nuttige informatie. In heel wat Toledocursussen is 
er ook een discussieforum waardoor je ook met je medestudenten kan communiceren. Dankzij de 
rubriek ‘mededelingen’ blijf je bovendien steeds bij.  

Hoe word ik begeleid?  
Er zijn geen contactmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Ons team 
afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar een nieuw of bijkomend bachelordiploma.  

De aangepaste syllabi, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder 
helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds 
bij de docent van het opleidingsonderdeel terecht. E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks 
contact tussen student en docent. Er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde 
opleidingsonderdelen zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even 
waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook Microsoft Teams maakt 
oefenmomenten met je docent mogelijk. Een goeie internetverbinding en een headset zijn dus 
noodzakelijk.  

Hoewel er geen contactmomenten op de campus zijn, word je voor de talen op een interactieve 
manier begeleid. Naast zelfstudie en zelfstandig inoefenen, wordt jou de mogelijkheid geboden om 
diverse schriftelijke opdrachten voor te leggen aan de docent. Ook op het vlak van de mondelinge 
vaardigheden kun je op verschillende momenten intekenen voor Teams-sessies. Een aantal 
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opdrachten (zowel mondeling als schriftelijk) vallen onder ‘gespreide’ evaluatie en worden dan ook 
gequoteerd.  

Een voorwaarde om actief te kunnen deelnemen aan deze online taaltrainingssessies is uiteraard een 
vlotte internetverbinding en een goed werkende headset. Meer informatie over de aanpak van de 
talen, vind je in de studiewijzer van elke taal.  

Heb je een functiebeperking of een leerstoornis?  
Bemoeilijkt een blijvende of tijdelijke functiebeperking (autismespectrumstoornis, beperkingen 
vanuit chronische medische aandoeningen of vanuit problemen met de geestelijke gezondheid ...) of 
een leerstoornis je studies? Bij de aanvraag van faciliteiten vragen we om die aanvraag te staven met 
een attest dat dient ingevuld te worden door de behandelende arts of eventueel een andere 
deskundige. Heb je hierover specifieke vragen of wens je een gesprek, aarzel dan niet om contact op 
te nemen met de verantwoordelijke voor sport- en cultuurmanagement Ruth Laleman. 
(ruth.laleman@vives.be).  

Ben je topsporter?  
Je bent topsporter en je wilt je studies combineren met je trainingen en wedstrijden? Topsporter én 
student zijn is een uitdagende combinatie die zeker haalbaar is als je het via afstandsonderwijs doet.  

• Je kiest zelf hoeveel opleidingsonderdelen je per academiejaar opneemt.  
• Je studeert waar en wanneer het voor jou mogelijk is.  
• Je kunt examens grotendeels plannen in functie van je sport.  

Voldoe je aan de vooropgestelde criteria, dan kunnen we je als hogeschool bijkomende faciliteiten 
aanbieden. Op die manier kan je naast het uitbouwen van een (professionele) sportcarrière toch een 
diploma behalen.  

i Meer weten over een topsportstatuut: www.vives.be/topsport. Met specifieke vragen over de 
combinatie met een studie via afstandsonderwijs in sportmanagement, kan je terecht bij mevrouw 
Tania Corbanie (tania.corbanie@vives.be). 
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STAGE  

Hoe wordt de stage georganiseerd?  
Ook in afstandsonderwijs loop je stage. De stage bestaat uit 80 dagen en kan pas opgenomen 
worden als je 150 studiepunten (van de 180) afgewerkt hebt. Je kan dit voltijds, maar je kan je stage 
ook spreiden (minder dagen per week, gedurende een langere periode). Misschien bekleed je een 
functie die aansluit bij je opleiding, en neem je op je werk bijvoorbeeld taken op die als stagetaken in 
aanmerking komen? Misschien is je werkgever bereid je tijdelijk taken te geven die passen binnen de 
stageopdracht? In dat geval kan je stage (geheel of gedeeltelijk) gekoppeld worden aan je 
werksituatie. Er worden dan bijzondere afspraken gemaakt met jou en je werkgever zodat bepaalde 
competenties op de werkvloer worden aangeleerd, ingeoefend en geëvalueerd.  

De stages worden georganiseerd in samenwerking met heel wat actoren vanuit alle deelsectoren van 
het brede sportdomein. In samenspraak met de VIVES-stagecoördinator wordt een stagetraject op 
jouw maat en in jouw voorkeursector uitgewerkt.  

Indien je voldoende relevante werkervaring of een eerder gelopen bachelorstage kan aantonen, kan 
de stage ook gedeeltelijk ingekort worden. 
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EVALUATIE  

Waar en wanneer vinden de examens plaats?  
Om flexibiliteit te garanderen hebben we in VIVES Kortrijk een examencentrum afstandsonderwijs. 
Hiermee willen we de examens voor studenten afstandsonderwijs over de VIVES studiegebieden 
heen in Kortrijk samen brengen. Inschrijven voor examens doe je heel eenvoudig via square. Via dit 
online examenplatform kan je heel gemakkelijk per examen inschrijven, opdrachten indienen en kan 
je ook je punten en resterende examenkansen raadplegen.  

Doorheen het jaar zijn er 6 flexiblokken vastgelegd om examens af te leggen. Dit zijn volledige weken 
(van dinsdag tot en met zaterdag) waarbij er in de week examens mogelijk zijn overdag, 's avonds en 
op zaterdagmorgen. Deze flexiblokken zijn gespreid over het volledige academiejaar. Concreet 
betekent dit dat je niet alleen kiest op welke dag je binnen een examenblok een examen komt 
afleggen, maar ook zelf kiest of je het examen in de voormiddag, in de namiddag of ’s avonds komt 
afleggen. Je maakt deze keuze kenbaar door je online in te schrijven. Het aantal examenmomenten 
varieert van opleidingsonderdeel tot opleidingsonderdeel. Voor alle opleidingsonderdelen kan je uit 
minstens 3 examenmomenten kiezen, maar voor sommige zijn dit er een pak meer. Aan het begin 
van het jaar ontvang je een jaarkalender waarin alle examenmomenten zijn opgenomen.  

Hoewel je meerdere keren per jaar van een bepaald opleidingsonderdeel examen kan afleggen, 
beschik je per opleidingsonderdeel maar over twee examenkansen. Deze twee examenkansen moet 
je binnen hetzelfde academiejaar opnemen. Indien je niet slaagt voor een opleidingsonderdeel of je 
hebt niet alle examenkansen benut binnen een academiejaar, dan moet je het jaar nadien het 
opleidingsonderdeel opnieuw opnemen.  

i In de ‘Leidraad voor studenten afstandsonderwijs’ wordt de concrete werking van het 
examensysteem HW&B (Handelswetenschappen en Bedrijfskunde) uitgelegd. Alle 
examenmogelijkheden en examendata worden steeds begin september gepubliceerd via diverse 
kanalen. 

Opdrachten  
Tijdens je opleiding zal je ook een aantal opdrachten moeten maken. Ook dit kan van thuis uit en op 
momenten die jou het best passen. Indienen van opdrachten gebeurt uiteraard digitaal.  

Examen op afstand  
Examens van thuis uit afleggen examens is mogelijk. Hier is wel een extra kostprijs aan verbonden. 
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TOEKOMST  

Wat kan ik doen met mijn diploma?  
Je bent zeer polyvalent opgeleid. Enerzijds bezit je een heel solide basis bedrijfsmanagement en 
anderzijds ben je ook specialist in sportmanagement. Hierdoor ben je inzetbaar in allerlei bedrijven 
en organisaties, zowel binnen als buiten de sportsector. Deze omvat o.a.: 

• sportclubs- en verenigingen 
• sportfederaties 
• sportdiensten 
• sportmanagement- en consultancybureaus 
• organisatoren van sportevenementen 
• media 
• aanbieders van sportinfrastructuur 
• producenten van sportartikelen 
• sponsors in de sportsector 

Wat kan ik na deze opleiding nog verder studeren?  
Eenmaal jouw diploma op zak kan je een masterdiploma behalen door middel van een schakeljaar 
naar bijvoorbeeld een master de handelswetenschappen, (master) toegepaste economische 
wetenschappen of (master) communicatiewetenschappen…). 

Verkies je een meer algemene economische opleiding of een doorgedreven managementopleiding, 
dan kan je aan VIVES Business School verder studeren. Bij VIVES kan je ook heel wat bijkomende 
bachelors, banaba’s (bachelor-na-bachelor) volgen zoals een bachelor eventmanagement, marketing, 
internationale economie, marketing, ..  
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INSCHRIJVEN  

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?  
Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een 
aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet.  

Diploma  
Alle informatie m.b.t. inschrijvingsvoorwaarden vind je op www.vives.be/inschrijvingsvoorwaarden. 

Leerkrediet  
De Vlaamse overheid wil studenten stimuleren om een haalbaar studietraject te kiezen. Daarom krijg 
je bij de start van je opleiding in het hoger onderwijs een leerkrediet. Het leerkrediet is een rugzak 
van 140 studiepunten. Zodra je opleidingsonderdelen opneemt, verdwijnen de opgenomen 
studiepunten uit je rugzak. Als je slaagt, krijg je er terug. De studiepunten die je niet verwerft, komen 
niet meer terug in de rugzak. Meer info hierover op http://studentenportaal.vlaanderen.be. Hier kan 
je zelf de evolutie van je leerkrediet volgen. Wanneer je leerkrediet onvoldoende is, zal je worden 
aangeraden je inschrijving te beperken tot het aantal studiepunten dat overeenkomt met het 
beschikbare leerkrediet. Bij een negatief leerkrediet (leerkrediet onder nul) kan de student 
geweigerd worden. Enkel op gemotiveerd verzoek bij de studiegebieddirecteur kan hiervan 
afgeweken worden maar zal er dubbel studiegeld aangerekend worden. 

i Meer weten? http://www.vives.be/leerkrediet 

Taalvoorwaarden  
Aan deze voorwaarde voldoe je (automatisch) indien je minstens één jaar met succes gevolgd hebt in 
het Nederlandstalig secundair of hoger onderwijs (geslaagd voor 60 studiepunten). Indien niet, dan 
moet je een aangepaste taalattest voorleggen of een taaltest afleggen.  

i Meer weten? www.vives.be/taalvoorwaarden 

F Is iets niet duidelijk of ben je niet zeker of je aan al deze voorwaarden voldoet, stuur dan gerust 
een mailtje naar toelating@vives.be.  

Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld?  
Dit bedrag is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen hetzelfde. Dit 
betekent dat je bij de start van het academiejaar als niet-beursstudent 247,90 EUR inschrijvingsgeld 
betaalt (ongeacht het aantal studiepunten dat je opneemt). Daarnaast betaal je per opgenomen 
studiepunt 11,90 EUR. 

F Wil je weten of je in aanmerking komt voor een studiebeurs, ga naar 
www.vives.be/student/financiering 

Als VIVES-student kan je tegen een zeer voordelig tarief Office installeren, via de formule van Office 
365. Hiermee beschik je altijd over de laatste versies van Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
Outlook, Publisher en Access. Deze versie van Office kan meerdere toestellen geïnstalleerd worden, 
bijvoorbeeld een vaste computer en een laptop. De licentie is geldig voor de duur van de inschrijving 
in VIVES. 

Via de CampusShop (http://www.campusshop.be) kan je genieten van tal van promoties op software 
en laptops.  



 
8 

STUVO  
Bij STUVO kun je terecht met vragen over een studiebeurs, studiefinanciering, combinatie met 
werkloosheidsuitkering, stress, faalangst ...  

i Meer weten? http://www.vives.be/stuvo 

Studeren met een werkloosheidsuitkering  
Als werkloze kun je in principe geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen wanneer je ingeschreven 
bent voor meer dan 27 studiepunten per academiejaar, behalve indien je beschikbaar blijft voor de 
arbeidsmarkt, of indien de directeur van de RVA je een vrijstelling heeft toegestaan.  

i Meer weten? http://www.rva.be 

Heb ik recht op Vlaams opleidingsverlof (vroeger educatief verlof), Vlaams 
opleidingskrediet of opleidingscheques? 
De opleiding voldoet aan de voorwaarden om van bovenstaande opleidingsincentives gebruik te 
kunnen maken. Of je hier effectief recht op hebt, hangt af van je persoonlijke situatie (o.a. je hoogst 
behaalde diploma, huidige tewerkstelling, …). Meer info vind je op 
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives. 

De specifieke voorwaarden voor de opleiding sportmanagement kun je vinden op 
https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank/bachelor-in-het-bedrijfsmanagement10 

Hoe kan ik me inschrijven voor de opleiding?  
Wens je in te schrijven? De inschrijving is een online inschrijving. Eenvoudig, toch!  

Ga naar https://www.vives.be/schrijf-je-voor-afstandsonderwijs en doorloop deze procedure, 
bevestig en klik op “Afdrukken online inschrijving”. Op deze afdruk (pdf-document) staat linksboven 
een webnummer (6 cijfers) dat je nodig zal hebben om je definitief in te schrijven. Je krijgt hiervoor 
na je online registratie de nodige richtlijnen doorgestuurd.  

Wanneer kan ik starten met deze opleiding?  
Het academiejaar start in september en dit is dan ook het aangewezen moment om te starten. Wil je 
later starten, dan kan dit ook nog. Starten met afstandsonderwijs kan van september tot april.  

Inschrijven kan nu al!  

Moet ik een nieuwe laptop aankopen?  
Leren op eigen tempo en waar en wanneer het je past en op die momenten ook beschikken over alle 
digitale leermateriaal is heel handig. Hiervoor is niet alleen een degelijke computer maar ook een 
vlotte internetverbinding noodzakelijk. Bovendien worden voor bepaalde opleidingsonderdelen, in 
het bijzonder voor de talen, Teams-sessies georganiseerd. Om hieraan te kunnen deelnemen, moet 
je over een degelijke headset en een webcam beschikken. 
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MEER INFO  

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?  
Voor alle praktische informatie kan je terecht bij: 
Matthieu Calu, coördinator afstandsonderwijs sportmanagement 
matthieu.calu@vives.be 

of op de website  
https://www.vives.be/opleidingen/handelswetenschappen-en-
bedrijfskunde/sportmanagement#distance 

Kom langs op 1 van onze infomomenten  
De data van onze infomomenten kun je steeds terugvinden op  

https://www.vives.be/activiteiten/infomomentopafstand 

Wat is de ervaring van onze studenten?  

“Afstandsonderwijs geeft me de kans om alsnog een diploma hoger 
onderwijs te behalen. Ik heb niet lang getwijfeld toen ik het 
programma doorgenomen had. Het grote voordeel is dat je op eigen 
tempo kan studeren. In het begin was het wel uitzoeken hoeveel tijd 
ik effectief kon vrijmaken om met mijn studie bezig te zijn.” 

“Het is plannen, maar na zekere tijd leer je efficiënt werken. Ik 
studeer vaak ’s morgens vroeg, als de kindjes nog slapen. De 
verschillende opleidingsonderdelen  zorgen voor een welgekomen 
afwisseling. De voldoening na elk geslaagd examen is zo groot dat ik 
steeds weer uitkijk naar het volgende examen!” 

Tip van Steven: neem niet te veel hooi op je vork, spreid je examens 
en ga ervoor om onmiddellijk te slagen. 

 

“Enkele maanden geleden maakte ik kennis met de opleiding 
Sportmanagement aan VIVES in Brugge. VIVES biedt me een 
enorme waaier aan flexibiliteiten, waaronder studeren op afstand. 
Mede dankzij de individuele begeleiding van Tania Corbanie en de 
talrijke inspanningen van de docenten, krijg ik de mogelijkheid om 
mij zowel op mijn sportieve carrière te concentreren, als op mijn 
latere toekomst in de sportieve business wereld.”  

Angie Bland, Volley Paris Saint Cloud, Les Mariannes  


