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Voorwoord
Voor u ligt het Landelijke Opleidingsprofiel van
de Sportmanager.
Het samen opstellen van dit profiel was een
inspirerend proces waarbij van en met elkaar is
geleerd. Het proces en resultaat dragen bij aan
verdere transparantie tussen de opleidingen
en het werkveld.
Het betreft het tweede Landelijke Opleidingsprofiel Sportmanager en is op te vatten als
het doorontwikkelde en verder bestendigde
kwalificatieprofiel uit 2007. Het profiel weerspiegelt de ontwikkeling van een vakgebied dat
steeds herkenbaarder wordt voor het werkveld.
Afgestudeerden vinden daardoor sneller en
beter hun weg.
Het Landelijke Opleidingsprofiel is gebaseerd
op het in 2012 door het werkveld opgestelde
beroepsprofiel. Daarnaast is rekening gehouden
met ontwikkelingen die zich nadien hebben
voorgedaan. Tevens voldoet het Opleidingsprofiel aan de HBO-vereisten.

Het profiel is opgesteld en gevalideerd door
zes hogescholen die in Nederland de opleiding
tot sportmanager aanbieden en verenigd zijn in
het studierichtingenoverleg ‘SBM-6’. Het profiel
beschrijft wat een afgestudeerde van deze
opleidingen op hoofdlijnen moet kennen en
kunnen. Binnen dit geheel kunnen opleidingen
eigen accenten aanbrengen en zich hiermee
profileren. Echter, het gezamenlijk vaststellen
borgt dat alle gediplomeerde sportmanagers
voldoen aan eenzelfde standaard. Hiermee
wordt tevens een belangrijke bijdrage geleverd
aan de kwaliteit in het vakgebied sportmanagement.
We hopen met dit profiel een goede bijdrage
te hebben geleverd aan de kwaliteit van de
toekomstige sportmanagers.
Namens SBM-6
Marjolein Bron, voorzitter
Oktober 2013
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1. Inleiding
Een Landelijk Opleidingsprofiel beschrijft de
kwaliteiten van iemand die is afgestudeerd
aan een hogere beroepsopleiding. Het maakt
duidelijk wat het werkveld mag verwachten van
een startend beroepsbeoefenaar. De wensen
van het werkveld vormen dan ook een belangrijke bron bij het opstellen van een Landelijk
Opleidingsprofiel. Een startende beroepsbeoefenaar is iemand die met succes een beroepsopleiding heeft afgerond en daarmee aantoonbaar
voldoet aan de opleidingskwalificaties1 zoals
beschreven in het Landelijke Opleidingsprofiel.
Het voornemen bestaat om in de nabije toekomst te komen tot een uitwerking van de
benodigde kennis en vaardigheden, de zogenoemde ‘Body of Knowledge and Skills’.
In dit document gaat het om de startende sportmanager die is afgestudeerd aan één van de
hogere beroepsopleidingen die het Landelijke
Opleidingsprofiel onderschrijven.
Het werkveld heeft in 2012 het beroepsprofiel
‘sportmanager’ vastgesteld. Een beroepsprofiel
beschrijft de kwaliteiten van een ervaren
beroepsbeoefenaar. Voor de formulering van
de opleidingskwalificaties zijn de competenties
uit het beroepsprofiel ‘terugvertaald’ naar de
startende sportmanager.
Het verschijnen van het beroepsprofiel is de
directe aanleiding om het kwalificatieprofiel
sportmanager uit 2007 bij te stellen.
Daarnaast heeft het HBO zich te houden aan
nationale en internationale afspraken over het
niveau van de opleidingskwalificaties. De HBOraad heeft in 2010 een procedure voor het
op- en vaststellen van landelijke opleidingsprofielen bachelor-opleidingen hogescholen
vastgesteld. Hierin wordt ook verwezen naar
de HBO-standaard. De standaard houdt
rekening met de Dublin-descriptoren2 die het
1 Opleidingskwalificaties worden beschreven in de vorm van competenties en
nader uitgewerkt door middel van handelingscriteria (zie hoofdstuk 5).
2 Zie bijlage 1.

Europees hoger onderwijsniveau duiden en
met de criteria die ten grondslag liggen aan
de accreditatie door de NVAO (NederlandsVlaamse Accreditatieorganisatie). De HBOvereisten zoals beschreven in de standaard zijn
gevolgd bij het opstellen van dit Landelijke
Opleidingsprofiel.

Leeswijzer
De samenstelling van dit Landelijke Opleidingsprofiel is conform de inhoudelijke vereisten van
de HBO-raad zoals die staan beschreven in voornoemde procedure.
Hoofdstuk 2 geeft aan de hand van het beroepsprofiel inzicht in het werkveld van de sportmanager en de ontwikkelingen die zich daarin
voordoen. In hoofdstuk 3 staan de HBO-vereisten
beschreven. In hoofdstuk 4 staan de relevante ontwikkelingen beschreven die zich sinds
de vaststelling van het beroepsprofiel in 2012
hebben voorgedaan. De opleidingskwalificaties
staan in hoofdstuk 5. Dit vormt de kern van dit
document. De opleidingskwalificaties beschrijven
de competenties die van pas afgestudeerde
HBO-ers (zullen) worden gevraagd.
De competenties zijn onafhankelijk van de
mogelijke opleidingsroutes geformuleerd.
In hoofdstuk 6 staat hoe de validatie van het
landelijke opleidingsprofiel heeft plaatsgevonden.
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2. Beroepsprofiel sportmanager

Testimonial
In het beroepsprofiel (Vervoorn, 2013, zie
bronnen) staan de werkomgeving, kerntaken en
competenties van een ervaren sportmanager
beschreven. Het beroepsprofiel vormt de basis
voor de opleidingskwalificaties.
In dit hoofdstuk staat een samenvatting van
het beroepsprofiel sportmanager zoals dat is
op- en vastgesteld door het werkveld in 2012
(en uitgegeven in 2013).

2.1 Werkomgeving sportmanager
De sportmanager kan werkzaam zijn in verschillende werkomgevingen. In het beroepsprofiel wordt onderscheid gemaakt in sporteigen
en overige sectoren.

2.1.1 Sporteigen sector
Onder de sporteigen sector worden geschaard:
sportverenigingen, sportbonden, sportondersteuning, overheidsdiensten met betrekking
tot sport, de zwembranche, outdoor, fitness
en overige commerciële organisaties. De sporteigen sector kan worden onderverdeeld in de
georganiseerde, de publieke en de commerciële
sportsector alsmede mengvormen hiervan:
de hybride sector.
- In de georganiseerde sportsector gaat
het om sportmanagers die binnen sportverenigingen, samenwerkingsverbanden
van verenigingen, dan wel sportbonden, provinciale en regionale geledingen, en andere
sportkoepels werken. Kenmerkend voor deze
sector zijn: de invloed van en samenwerking
met vrijwilligers, de vaak hiërarchische organisatievorm (koepel-bondregio-vereniging)
en de grote diversiteit aan sportdisciplines,
de maatschappelijke functie van de georganiseerde sport, financiering die doorgaans
afhankelijk is van subsidies en bijdragen van
overheden.
- In de publieke sportsector werkt de sportmanager binnen landelijke, provinciale en
lokale overheden. Deze sportmanager houdt

zich met name bezig met het ontwikkelen
en vormgeven van het sportbeleid en het
sportaanbod in de betreffende omgeving.
Kenmerkend hierbij is dat de sportmanager de
uitdaging heeft om bij diverse actoren draagvlak te creëren voor het beleid en de financiële
consequenties daarvan.
- In de commerciële sportsector gaat het om
sportmanagers die in commerciële sportorganisaties werken. Kenmerkend is het
accent op winst, continuïteit en groei van de
organisatie. Dit vraagt om een klantgericht
aanbod, een efficiënte bedrijfsvoering en
resultaatgerichtheid.
- In de hybride sportsector gaat het om
publiek-private samenwerkingsvormen.
Bijvoorbeeld gemeenten die het beheer
van sportaccommodaties uitbesteden aan
particuliere organisaties. Hierbij kan het zowel
om profit- als non-profitorganisaties gaan.
Ook is het mogelijk dat de georganiseerde en
commerciële sport- en bewegingsorganisaties
samenwerken. Deze ‘hybride sector’ kenmerkt
zich door een integrale aanpak en kan
complex van aard zijn.

2.1.2 Overige sectoren
De overige sectoren waarin sportmanagers
werkzaam zijn, betreffen: gezondheidszorg,
welzijn, toerisme, recreatie, onderwijs en veiligheid. In deze sectoren gebruikt de
sportmanager sport en bewegen als middel om
aan de betreffende sector gerelateerde
doelen te realiseren. Vaak wordt samengewerkt
met de sportgerelateerde sector. Ook binnen de
overige sectoren is onderscheid te maken tussen
publieke en commerciële sectoren.

2.2 Kerntaken en competenties van sportmanager
Binnen zowel de sporteigen als overige sectoren
vertonen de kerntaken en competenties
van sportmanagers grote overeenkomsten.

Alle sportmanagers zijn gericht op het optimaliseren van een omgeving waarin verantwoord
wordt gesport en bewogen. Door middel van
een strategische en beleidsmatige insteek
dragen sportmanagers bij aan het functioneren
van de (sport)organisatie en/of het sport- en
bewegingsaanbod. Ze onderkennen interne en
externe ontwikkelingen en zien kansen in de
betreffende sector voor (verdere) ontwikkeling,
organisatie en positionering van een passend
sport- en bewegingsprogramma. Verschillen
zitten in het accent dat binnen de sectoren op
de kerntaken en competenties wordt gelegd. In
het beroepsprofiel worden vier kerntaken met
bijbehorende competenties onderscheiden.

2.2.1 De sportmanager ontwikkelt en
adviseert over strategie en beleid in
sport en bewegen
De sportmanager hanteert de beleidscyclus met
als doel de continuïteit en kwaliteit van het
sport- en bewegingsaanbod en/of van de (sport)
organisatie te waarborgen. Het gaat er om de
(sport)organisatie zich voortdurend te laten ontwikkelen op het gebied van sport en bewegen.
De sportmanager houdt zich vooral met de ontwikkeling en implementatie van beleid op de
lange en middellange termijn bezig. Hij geeft
mede vorm aan dit beleid en ziet toe op de
concrete alledaagse realisatie ervan.
Om deze kerntaak uit te voeren moet de sportmanager over de volgende competenties
beschikken:
- hanteren van strategie en beleidscyclus;
- bewaken van kwaliteit.

2.2.2 De sportmanager ontwikkelt,
coördineert en positioneert sport- en
beweegprogramma’s
De sportmanager zorgt voor actuele sport- en
beweegprogramma’s die aansluiten op de
behoeften van de doelgroepen en die bijdragen
aan de realisatie van de organisatiedoelen.

Hogeschool van Amsterdam
Ruud Baars

Eigenaar tennisschool
“Denk in kansen en uitdagingen”
“Mijn hele leven is sport al mijn
passie. Het grensverleggende aspect
van sport vind ik fantastisch. Daarbij
hoort ook mijzelf constant uitdagen,
wat in mijn huidige functie als eigenaar
van mijn eigen tennisschool goed van
pas komt.
In 2010 heb ik Baars Tenisschool
opgericht. Nu verzorgen we tennistrainingen bij vier verenigingen,
verzorg ik workshops, werk ik als
verenigingsondersteuner namens
de KNLTB (Koninklijke Nederlandse
Lawn Tennisbond én zijn de eerste
plannen voor de realisatie van een
tennishal gemaakt. Het is mijn overtuiging dat mensen die in kansen
denken, verder komen dan de mensen
die alleen maar mogelijke problemen
zien. Daarom ben ik ondernemer geworden, omdat ik ervan overtuigd was
dat ik iets toe te voegen had.“
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De sportmanager werkt de programma’s
concreet uit, evalueert de uitvoering en stelt
de programma’s eventueel periodiek bij.
Om deze kerntaak uit te voeren moet de sportmanager over de volgende competenties
beschikken:
- ontwerpen en organiseren;
- ontwikkelen van producten;
- toepassen van marketing en PR.

2.2.3 De sportmanager managet de bedrijfsvoering van een sportorganisatie
De sportmanager draagt binnen de gestelde
beleidskaders zorg voor een goede
bedrijfsvoering en een adequate uitvoering van
de operationele werkzaamheden, inclusief
het beheer van de financiën. De sportmanager
stelt het personeelsbeleid op voor zijn
organisatie(onderdeel) binnen de vastgestelde
beleidskaders en bewaakt de uitvoering. De
bedrijfsvoering omvat ook het aansturen van de
zorg voor de accommodatie en faciliteiten.
Dat betekent dat de sportmanager het werk
efficiënt plant en coördineert. De sportmanager
draagt zorg voor een goede en heldere interne
communicatie.
Om deze kerntaak uit te voeren moet de sportmanager over de volgende competenties
beschikken:
- geven van leiding;
- managen van sportorganisaties;
- managen van financiën;
- formuleren en rapporteren.

2.2.4 De sportmanager creëert kansen
en genereert middelen voor sport en
bewegen
De sportmanager werkt vraaggericht en signaleert nieuwe marktkansen. De sportmanager
is gericht op sportieve, economische of maatschappelijke ‘winst’. Hij zoekt, herkent en benut
voortdurend kansen om het sport- en bewegingsaanbod dan wel de (sport)organisatie be-

ter af te stemmen op de vraag van de sport- en
bewegingsconsument. De sportmanager zoekt
partners om mee samen te werken binnen en
buiten het eigen werkveld. Hij verkent de
mogelijkheden van subsidie en/of sponsoring en
stelt plannen voor fondsenwerving op. De
sportmanager maakt functioneel gebruik van
netwerken. Hij legt verbindingen en doorbreekt
desgewenst vaste structuren. Hij weet mensen
te motiveren voor het meewerken aan de
nieuwe activiteiten.
Om deze kerntaak uit te voeren moet de sportmanager over de volgende competenties
beschikken:
- ondernemen;
- inspelen op ontwikkelingen;
- netwerken en bouwen van relaties.

2.2.5 Kerntaakoverstijgende competenties
Voor het goed kunnen uitvoeren van alle
kerntaken moet de sportmanager bovendien
over de volgende competenties beschikken:
- borgen van sporteigenheid;
- communiceren;
- samenwerken;
- reflecteren.

Samenhang met de opleidingskwalificaties (hoofdstuk 5)
Het beroepsprofiel vormt de basis voor de
opleidingskwalificaties. De ordening geschiedt
aan de hand van de kerntaken. Bij elke kerntaak
staan de competenties die nodig zijn om de
betreffende taak tot een goed einde te brengen.
De competenties zijn verder uitgewerkt in
handelingscriteria.
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3. HBO-vereisten

4. Ontwikkelingen

Testimonial
De HBO-standaard zoals vastgesteld door
de HBO-raad (2009) voorziet in de volgende
vier kenmerken van een startend beroepsbeoefenaar op HBO-bachelorniveau. In deze
vier kenmerken is rekening gehouden met de
Dublin-descriptoren en de criteria voor
accreditatie door de NVAO (zie ook bijlage 1).

3.1 Gedegen theoretische basis
Bij een HBO-opleiding behoort een hoeveelheid
basiskennis. Het gaat hierbij om de theoretische
bagage die startende beroepsbeoefenaren de
basis biedt om kritisch en creatief naar het eigen
vakgebied, sportmanagement, te kunnen kijken.
Deze kennis wordt samen met de benodigde
vaardigheden beschreven in de Body of Knowledge and Skills (zie inleiding).

3.2 Onderzoekend vermogen
Van startende sportmanagers mag het werkveld
verwachten dat ze niet alleen de geleerde
kennis van hoog niveau kunnen vertalen en
gebruiken in de praktijksituatie. Het is tevens
van groot belang dat ze over een onderzoekend
vermogen beschikken dat leidt tot reflectie,
tot evidence-based practice en tot innovatie.

3.3 Professioneel vakmanschap
Vakmanschap is onlosmakelijk verbonden met
de opleiding tot sportmanager. De startende
beroepsbeoefenaar moet beschikken over competenties die nodig zijn om in de praktijk goed
te kunnen functioneren. Voor de opleidingen
betekent dit dat studenten reeds ervaring op
moeten doen in de beroepspraktijk. Ook het
hebben van een internationale oriëntatie maakt
onderdeel uit van het vakmanschap, evenals het
beschikken over een ondernemende
houding.

3.4 Beroepsethiek en maatschappelijke
oriëntatie
Van startende sportmanagers wordt verwacht
dat ze relaties kunnen leggen met
maatschappelijke en ethische vraagstukken.
Ze dienen te beschikken over culturele bagage.
Het gaat om het bewustzijn van de betekenis
van de geleerde kennis en vaardigheden in
hun maatschappelijke context. Van startende
beroepsbeoefenaren mag worden verwacht dat
zij beschikken over het vermogen om kennis
kritisch te beoordelen aan de hand van morele
waarden.

Samenhang met de opleidingskwalificaties (hoofdstuk 5)
Bij het formuleren van de opleidingskwalificaties
is rekening gehouden met de HBO-standaard.
De vier HBO-vereisten zijn herkenbaar in
handelingscriteria die appelleren aan een
onderzoekend en innovatief vermogen, internationale oriëntatie, ondernemende houding
en ethisch handelen. Om het belang van het
verrichten van (praktijkgericht) onderzoek te
benadrukken is een extra kerntaak toegevoegd
(zie hoofdstuk 4 en bijlage 2).

In publicaties (Geerdink, 2010, zie bronnen)
en de HBO-vereisten (zie hoofdstuk 3) wordt
nadrukkelijk aandacht gevraagd voor praktijkgericht onderzoek op HBO-niveau. Door de
gezamenlijke sportmanagementopleidingen
is daarom de kerntaak ‘verricht praktijkgericht
onderzoek’ opgesteld (zie bijlage 2) en
opgenomen in de opleidingskwalificaties.
Het kwalificatieprofiel sportmanager 2007
bevatte ook reeds een kerntaak op dit terrein.

Samenhang met de opleidingskwalificaties (hoofdstuk 5)
Aan de opleidingskwalificaties is op basis van de
voornoemde ontwikkelingen een kerntaak
en competentie ‘verrichten van praktijkgericht
onderzoek’ toegevoegd.

Hogeschool Windesheim
Zwolle
Jeroen van Leeuwen
Algemeen manager
Sportservice Zwolle

“Een sporter die op meerdere posities
kan spelen heeft meer kans op een
basisplaats. Blijf jezelf ontwikkelen en
ga nieuwe uitdagingen aan.”
“Als algemeen manager bij Sportservice Zwolle geef ik leiding aan
17 medewerkers die werkzaam zijn
binnen twee afdelingen. In het begin
voerde ik vooral projecten uit, zoals
het schoolvoetbaltoernooi. Ik sta nu
wat verder van de praktijk en ben veel
in gesprek met de gemeente, schooldirecties, sportbonden en welzijnsorganisatie om tot samenwerking
te komen. Ik onderzoek hierbij de
kansen en mogelijkheden, vanuit mijn
eigen expertise.”
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5. Opleidingskwalificaties

Testimonial
De Haagse Hogeschool
Patrick de Klerk

Coördinator Sportcoaches
“Investeer tijdens je studie
veel in jezelf”
“Ik heb mijn vrienden leren kennen
door sport: sport verbroedert. Maar
als middel is sport ook heel belangrijk. Vanuit deze overtuiging werk ik
ook als coördinator Sportcoaches.
Ik werk voor een stichting die samenwerkt met negen basisscholen en
16 sportverenigingen. Mijn rol is het
dagelijks beleid aan te sturen en dit
verder uit te rollen om onze doelstellingen te behalen. In deze hoedanigheid stuur ik twee vakkrachten
en een wisselende poule van jaarlijks
60 stagiaires aan. Ons gezamenlijke
doel is om kinderen in Breda meer en
beter te laten bewegen. In mijn functie
probeer ik het niveau van bewegen
naar een hoger plan te tillen.”

Op basis van het voorgaande zijn de volgende
gemeenschappelijke opleidingskwalificaties
opgesteld door de hogescholen die de
opleiding tot sportmanager aanbieden.
De opleidingskwalificaties zijn geordend aan de
hand van de kerntaken van een sportmanager,
aangevuld met praktijkgericht onderzoek (zie
hoofdstuk 4). De competenties die van belang
zijn voor alle kerntaken zijn gebundeld in de
‘kerntaakoverstijgende competenties’.
Een startende sportmanager dient te beschikken over 18 competenties. Een competentie
wordt gedefinieerd als: het geïntegreerde
geheel van kennis, vaardigheden, attituden die
in een bepaalde context leiden tot succesvol
handelen. De competenties worden geconcretiseerd door middel van handelingscriteria. Een
handelingscriterium beschrijft in waarneembaar
gedrag wat een student aan het einde van de
opleiding moet ‘kennen, kunnen en willen’.

1. De sportmanager ontwikkelt en
adviseert over strategie en beleid in
sport en bewegen
De startende sportmanager is competent in
het hanteren van strategie en beleidscyclus
1.1 Maakt gebruik van een omgevingsanalyse
1.2 Vergelijkt de positie van de eigen organisatie met andere spelers in de (inter)nationale
markt van sport en bewegen
1.3 Gebruikt de visie van de organisatie als
leidraad en referentiekader bij het maken
van keuzes op het gebied van strategie en
beleid
1.4 Draagt intern de visie en strategie van de
organisatie helder en inspirerend uit
1.5 Houdt rekening met bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen
en met formele en informele machtsverhoudingen en belangentegenstellingen
1.6 Houdt rekening met (inter)nationale regelgeving en beleid van branche- of koepelorganisaties en overheden
1.7 Formuleert doelstellingen voor het beleid
op langere termijn
1.8 Ontwikkelt in samenspraak een meerjarenbeleidsplan
1.9 Schrijft adviezen voor het besluitvormend
orgaan over het vast te stellen beleid
1.10 Stelt een strategisch implementatieplan op
1.11 Vertaalt het vastgestelde beleid naar deelbeleidsplannen en actieplannen
1.12 Evalueert de uitvoering van het beleid en
de resultaten van de activiteiten vanuit de
vastgestelde visie, doelstellingen en kaders.
De startende sportmanager is competent in
het bewaken van kwaliteit
1.13 Werkt volgens de cyclus van analyseren,
plannen, uitvoeren en evalueren
1.14 Bewaakt en verbetert de kwaliteit van
sport- en bewegingsproducten.
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2. De sportmanager ontwikkelt,
coördineert, positioneert en evalueert
sport- en bewegingsprogramma’s
De startende sportmanager is competent
in het ontwerpen van sport- en bewegingsprogramma’s
2.1 Analyseert de vraag van de klant/opdrachtgever
2.2 Adviseert op het gebied van sport en
bewegen met aandacht voor duurzame gedragsverandering en leefstijlverbeteringen
2.3 Ontwerpt sport- en bewegingsprogramma’s
afgestemd op de mogelijkheden en
beperkingen van de doelgroep
2.4 Vertaalt het beleid van de organisatie naar
concrete sport- en bewegingsprogramma’s
2.5 Stelt een aantrekkelijk en renderend aanbod van sport en bewegen op
2.6 Zorgt voor draagvlak voor plannen en
activiteiten
2.7 Ontwerpt een inrichting van de primaire
en ondersteunende processen
2.8 Maakt overzichtelijke jaar-, werk- en projectplannen en procedurebeschrijvingen
2.9 Onderzoekt de effectiviteit van bewegingsstimulering.
De startende sportmanager is competent in
het organiseren van sport- en bewegingsprogramma’s
2.10 Plant, coördineert en organiseert het werk
en stelt daarbij prioriteiten op basis van
belang en urgentie
2.11 Stemt de planning en organisatie van sporten bewegingsactiviteiten af met alle
relevante partijen
2.12 Werft, stimuleert en motiveert klanten/
deelnemers
2.13 Schat de benodigde tijd voor activiteiten
in, evenals de capaciteiten van de medewerkers
2.14 Werkt projectmatig, improviseert indien
nodig

2.15 Bewaakt de (eigen) verantwoordelijkheden,
de voortgang en het proces van de in gang
gezette activiteiten en grijpt waar nodig in
2.16 Plant, organiseert en rapporteert over evaluatiemomenten gericht op de voortgang
van activiteiten.
De startende sportmanager is competent in
het ontwikkelen van producten
2.17 Houdt zich op de hoogte van de nieuwe
ontwikkelingen en trends in de wereld van
sport en bewegen
2.18 Bedenkt nieuwe sport- en bewegingsproducten, toont creativiteit door ideeën in te
brengen
2.19 Bepaalt de waarde (voor consument, samenleving en commercieel) en de haalbaarheid
van de sport- en bewegingsproducten
2.20 Ontwikkelt diensten of producten waar
behoefte aan bestaat
2.21 Evalueert sport- en bewegingsproducten
en adviseert op basis van de uitkomsten
over uitbreiding, handhaving, verbetering
of afstoting van de betreffende producten.
De startende sportmanager is competent in
het toepassen van marketing en PR
2.22 Overlegt met specialisten op het gebied
van marketing
2.23 Voert eenvoudig marktonderzoek op sporten bewegingsgebied uit
2.24 Positioneert de (sport)organisatie en/of het
sport- en beweegprogramma in de markt
2.25 Ontwikkelt marketingplannen
2.26 Stimuleert, initieert en coördineert
publiciteitsactiviteiten
2.27 Zet media in om publiciteitsdoelen te
bereiken
2.28 Speelt in op de motieven, behoeften en
mogelijkheden (o.a. financieel, fysiek,
bereikbaarheid) van de sportconsument
2.29 Verkoopt met succes het sport- en
bewegingsaanbod aan de consument
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2.30 Bindt particuliere sponsors en publieke/
private subsidiebronnen aan de organisatie
2.31 Houdt bij interne gebeurtenissen en
beslissingen rekening met nieuwswaarde,
positieve en negatieve publiciteit en de
effecten daarvan.

3. De sportmanager managet de bedrijfsvoering van een sportorganisatie
De startende sportmanager is competent in
het geven van leiding aan medewerkers
3.1 Inspireert en zet mensen in beweging voor
de (sport)organisatie, verkrijgt commitment/
draagvlak
3.2 Toont belangstelling, heeft respect en gaat
integer om met medewerkers, toont zich
sociaal-communicatief
3.3 Houdt rekening met capaciteiten, interesses en motivatie van medewerkers bij het
toewijzen
en delegeren van taken en verantwoordelijkheden
3.4 Stuurt medewerkers taak-, resultaat- en
mensgericht aan, spreekt hen aan op hun
verantwoordelijkheden
3.5 Zorgt dat professionals optimaal kunnen
functioneren
3.6 Grijpt in en stuurt bij als activiteiten of
beslissingen conflicteren met beoogde
doelstellingen van de organisatie, toont
zich stressbestendig
3.7 Raadpleegt bij complexe vragen over
personeelsbeleid deskundigen (afdeling
HRM/P&O van de organisatie of externen)
3.8 Maakt gebruik van personeelsinstrumenten
(werving, selectie, begeleiding, bijscholing,
beoordeling, beloning, etc.)
3.9 Besteedt aandacht aan de persoonlijke
ontwikkeling van de medewerkers en geeft
feedback op hun functioneren
3.10 Draagt bij aan de vitaliteit en professionaliteit van medewerkers, zorgt voor
stimulerende en veilige werkomgeving.

De startende sportmanager is competent
in het managen van projecten en sportorganisaties
3.11 Kiest de gewenste organisatievorm voor
het uitvoeren van geplande activiteiten
3.12 Formuleert jaarlijkse en tussentijdse doelen
en gebruikt deze als leidraad in het werk
3.13 Bewaakt tijd, middelen en menskracht die
in activiteiten worden geïnvesteerd
3.14 Bewaakt veiligheid
3.15 Signaleert tijdig problemen in de voortgang, bepaalt prioriteiten, denkt vooruit en
maakt nieuwe plannen.
De startende sportmanager is competent in
het managen van financiën
3.16 Levert input voor een financieel beleids-/
investeringsplannen voor de (sport)organisatie
3.17 Stelt begrotingen op voor de projecten/
activiteiten en stelt daarbij financiële
prioriteiten
3.18 Bepaalt en bewaakt budgetten
3.19 Stelt een plan op voor fondsenwerving
(o.a. subsidieregelingen, sponsoring)
3.20 Werft inkomsten uit: sponsoring door
bedrijven, acquisitie van opdrachten en
gebruik van subsidies
3.21 Onderhandelt over de financiële aspecten
van contracten
3.22 Draagt zorg voor de financiële balans en
resultatenrekening
3.23 Rapporteert over de financiële stand van
zaken
3.24 Houdt zich aan financiële en fiscale wet- en
regelgeving
3.25 Overlegt met financieel deskundigen.
De startende sportmanager is competent in
het formuleren en rapporteren
3.26 Stelt deelrapportages op ten behoeve van
een totaalrapport.
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4. De sportmanager creëert kansen en
genereert middelen voor sport en
bewegen
De startende sportmanager is competent in
ondernemen
4.1 Onderzoekt (financiële) mogelijkheden
en gevaren/risico’s van ontwikkelingen en
gebruikt de resultaten bij het opstellen van
plannen
4.2 Streeft naar winst in maatschappelijk,
duurzaam en/of financieel opzicht
4.3 Hanteert een efficiënte bedrijfsvoering
4.4 Durft risico’s aan te gaan er op gericht om
uiteindelijk een herkenbaar voordeel voor
de organisatie te behalen.
De startende sportmanager is competent in
het inspelen op ontwikkelingen
4.5 Signaleert en analyseert relevante lokale,
regionale, nationale en internationale ontwikkelingen
4.6 Volgt internationale en nationale ontwikkelingen die van belang zijn voor sport
en bewegen en/of de (sport)organisatie
4.7 Signaleert en interpreteert economische,
sociale, maatschappelijke en andere
ontwikkelingen binnen en buiten de eigen
branche- of koepelorganisatie
4.8 Analyseert politieke en/of maatschappelijke
invloeden op het werkgebied sport en
bewegen
4.9 Toont zich bewust van cultuurverschillen en
gaat hier adequaat mee om.
De startende sportmanager is competent in
het netwerken en bouwen van relaties
4.10 Legt actief formele en informele contacten
met relevante personen binnen en buiten
de organisatie en onderhoudt deze
contacten
4.11 Gebruikt contacten/netwerk doelgericht
voor de eigen organisatie en/of te behalen
doelen

4.12 Denkt en handelt in win-win situaties en
zoekt naar synergetische meerwaarde,
daarbij rekening houdend met ieders
(mogelijk tegengestelde) belangen
4.13 Hanteert verschillende beïnvloedingsstrategieën.

5. De sportmanager verricht praktijkgericht onderzoek
De startende sportmanager is competent in
het onderzoeken
5.1 Formuleert onderzoeksvragen
5.2 Analyseert een aan de beroepspraktijk
gerelateerd probleem
5.3 Ontwerpt een bij de onderzoeksvraag
passend praktijkgericht onderzoek
5.4 Voert het praktijkgerichte onderzoek uit
5.5 Analyseert de verzamelde gegevens
5.6 Evalueert de onderzoeksresultaten en
geeft aan waar verbetering en aanpassing
van de eigen beroepspraktijk mogelijk is
5.7 Legt het praktijkgericht onderzoek vast in
een onderzoeksrapport.

6. Kerntaakoverstijgende competenties
De startende sportmanager is competent het
borgen van de sporteigenheid
6.1 Werkt op basis van affiniteit voor sport en
bewegen
6.2 Maakt de meerwaarde van sport en
bewegen voor verschillende doelgroepen
en de samenleving inzichtelijk
6.3 Maakt gebruik van de infrastructuur van
het werkveld sport en bewegen op lokaal,
regionaal, landelijk en internationaal niveau
6.4 Behartigt de belangen van sport en
bewegen binnen verschillende krachtenvelden.
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Testimonial
Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen
Maike Blokhuis

Medewerker Gezondheidsbevordering
GGD Noord- en Oost-Gelderland
“Ervaar waar je goed in bent en wat je
leuk vindt”
“Sporten is voor mij een uitlaatklep
en zorgt voor ontspanning waardoor
ik nergens aan denk. Sporten in een
teamverband raad ik iedereen aan,
ook als medewerker Gezondheidsbevordering. Als professional draag
ik bij aan de preventie van diverse
gezondheidsproblemen zoals overgewicht, diabetes, valongevallen
bij ouderen, homonegativiteit en
beweegarmoede.
Ik houd me op operationeel en uitvoerend niveau bezig met het ontwikkelen, implementeren en evalueren van gezondheidsbevorderende
projecten. Mijn werk is nooit saai, het
leuke aan mijn werk vind ik de variatie
in projecten en settings.
Een goed voorbeeld hiervan is het
project ‘Halt! U valt’. Dit project heeft
tot doel om door middel van voorlichting aan ouderen valongevallen
te verminderen. Mijn rol binnen dit
project is heel praktisch; organisaties
ondersteunen en faciliteren (met
materiaal en informatie) zodat zij voorlichting kunnen geven, en soms houd
ik zelf ook een praatje voor een groep
ouderen over het belang van bewegen
en gezond en fit blijven.”

De startende sportmanager is competent in
het communiceren
6.5 Stelt communicatieplannen voor in- en
externe communicatie op of laat dit doen
en voert deze uit
6.6 Communiceert zowel mondeling als
schriftelijk helder, effectief en doelgroepgericht en met gevoel voor verhoudingen
6.7 Maakt gebruik van ICT-middelen en nieuwe
communicatiemiddelen, benut social media
6.8 Beheerst diverse gespreks-, presentatieen vergadertechnieken
6.9 Onderhandelt resultaatgericht
6.10 Onderbouwt eigen standpunten
6.11 Stemt rapportage af op gebruiker (leidinggevenden, bestuur, stakeholders, collega’s).
De startende sportmanager is competent in
het samenwerken
6.12 Werkt samen met anderen en handelt
collegiaal
6.13 Zoekt samenwerking met mensen uit
andere disciplines en organisaties
6.14 Wisselt op eigen initiatief informatie,
kennis en ideeën uit met anderen
6.15 Houdt rekening met cultuur van
organisaties
6.16 Levert een actieve bijdrage aan het
gezamenlijk resultaat of de probleemoplossing
6.17 Reageert doeltreffend in geval van
problemen in de samenwerking
6.18 Geeft en accepteert collegiale werkbegeleiding, feedback, intervisie en
consultatie
6.19 Raadpleegt collega’s en vraagt om
feedback
6.20 Raadpleegt deskundigen en heeft oog voor
‘wisdom of the crowd’
6.21 Zoekt de benodigde kennisbronnen dan
wel deskundigen.

De startende sportmanager is competent in
het reflecteren en het op basis daarvan zichzelf
bijsturen
6.22 Reflecteert op het eigen handelen en eigen
competenties, neemt op basis hiervan
besluiten en stelt het eigen handelen bij
6.23 Neemt de verantwoordelijkheid voor het
eigen functioneren
6.24 Definieert problemen in het eigen
functioneren en zoekt daar oplossingen
voor
6.25 Rapporteert waar nodig uit zichzelf aan
de leidinggevende/bestuur
6.26 Geeft het goede voorbeeld
6.27 Plant eigen loopbaan en stuurt de
beoogde eigen (beroeps)ontwikkeling aan
6.28 Werkt zelfstandig binnen het gestelde
beleidskader
6.29 Handelt ethisch en integer
6.30 Beoordeelt kennis en kennisbronnen
kritisch.
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6. Validatie

Testimonial
Dit Landelijke Opleidingsprofiel is in opdracht
van het Hogescholen Sportoverleg (HSO)
opgesteld door de opleidingsmanagers van
de zes hogescholen die de opleiding tot
sportmanager aanbieden. Zij vormen samen
het specifieke landelijke opleidingsoverleg
met de naam SBM-6. Het profiel is conform de
procedure van op- en vaststelling van de HBOraad (2010) tot stand gekomen. Gestart is met
een ‘terugvertaling’ vanuit het beroepsprofiel
zoals dat is op- en vastgesteld door het werkveld. Daarbij is rekening gehouden met de
HBO-vereisten. De externe validatie heeft
plaatsgevonden door de werkveldcommissies
van de hogescholen.

Fontys Sporthogeschool
Eindhoven
Marlies van Elderen
Beweegconsulent 55+

“Creëer je eigen situatie om te leren”
“Voor mij is sport een middel om
achterliggende doelen te bereiken,
fysieke gezondheid maar ook zeker
psychische gezondheid. Beweging
hoeft voor mij niet op topniveau,
persoonlijke uitdaging is al presteren.
Als beweegconsulent 55+ komen al
deze facetten voorbij.
Met laagdrempelige, wekelijkse
beweegactiviteiten, projecten en
evenementen vlakbij huis probeer
ik met een team van stagiaires 55plussers aan het bewegen te krijgen.
Hierbij proberen we ook verenigingen
en sportaccommodaties uit de buurt
te betrekken. Het aantal locaties
van dit project groeit snel en het
managen van de verschillende teams
is voor mij een uitdaging die steeds
interessanter wordt.”
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Bronnen

Testimonial
Hanzehogeschool
Groningen
Erik van Koolwijk

Beweeg- en leefstijlprofessional
“Als je iets wilt moet je er achter aan”
“Ik geloof in de mogelijkheden en
positieve kracht van sport, zowel voor
jezelf als individu, als voor de samenleving. Ik vind het geweldig om te
werken in de sport en op de afdeling
Fysiotherapie kom ik elke dag in
aanraking met mensen die sport en
bewegen gebruiken om weer verder
te kunnen.
Als beweeg- en leefstijlprofessional
werk ik met poliklinische chronische
patiëntengroepen op de afdeling Fysiotherapie. Het doel binnen mijn werk is
om patiënten handvaten mee te geven
zodat zij vaardigheden, kennis en
zelfvertrouwen ontwikkelen om zelfstandig het beweegpatroon in stand
te houden. Of verder op te bouwen op
wat zij hebben meegekregen tijdens
de revalidatie. Mijn ambitie is een
coördinerende rol te vervullen en een
groep beweeg-en leefstijlprofessionals
aan te sturen.”

• HBO-raad (2010). Procedure op- en vaststelling Landelijke Opleidingsprofielen bacheloropleidingen hogescholen.
• Geerdink, G. (2010). Over de zin van praktijkgericht onderzoek voor hbo’ers, HAN
Business Publications, nummer 5.
• Vervoorn, A. (2012). Beroepsprofiel
Sportmanager.
• Vervoorn, A. (2007). Kwalificatieprofiel Sportmanager, Gemeenschappelijke Opleidingskwalificaties.
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Bijlage 1

Bijlage 2

Relatie Dublin descriptoren, HBO-vereisten en
opleidingskwalificaties sportmanager
Dublin descriptoren

HBO-standaard

Landelijk Opleidingsprofiel
Sportmanager

1. Kennis en inzicht
Heeft aantoonbare kennis en inzicht ten aanzien van een vakgebied, voortbouwend op en
overtreffend ten opzichte van
het niveau van het voortgezet
onderwijs.

1. Gedegen theoretische
basis

Competenties:
- Alle (worden verder uitgewerkt
in Body of Knowledge
and Skills)

Toegevoegde kerntaak: verricht praktijkgericht onderzoek
Kerntaak: verricht praktijkgericht onderzoek
Proces

De sportmanager maakt keuzes en beslissingen op basis van onderzoek.
Eenvoudig en praktijkgericht onderzoek voert de sportmanager uit, voor
meer fundamenteel onderzoek draagt de sportmanager bij aan de
vraagformulering en de interpretatie van de onderzoeksresultaten.
Het onderzoek dat de sportmanager uitvoert of initieert kan betrekking
hebben op de overige kerntaken van de sportmanager. Zo vraagt
beleidsontwikkeling vaak om onderzoek naar externe ontwikkelingen en het
functioneren van de (sport)organisatie. Ook voor de ontwikkeling en
implementatie van een passend sport- en bewegingsaanbod is het van
belang dat de sportmanager inzicht heeft in de wensen van de (potentiële)
gebruikers. De bedrijfsvoering van sportorganisaties levert vragen op
over zaken als de doelmatigheid van het gebruik van de accommodatie en
het financieel beheer. Tenslotte vraagt het inspelen en creëren van kansen
om een gedegen inzicht in de markt en sportconsumenten.

Heeft aantoonbare kennis en inzicht die het mogelijk maken met
behulp van gespecialiseerde
handboeken te functioneren op
een niveau waarin aspecten voorkomen waar kennis van de laatste
ontwikkelingen op het vakgebied
nodig is.
2. Toepassen kennis en inzicht
Is competent om argumentaties
te ontwikkelen en verdiepen ten
behoeve van probleemoplossing
op het vakgebied.

2. Onderzoekend
vermogen

Kan het werk of beroep
professioneel benaderen

3 Professioneel
vakmanschap

3. Oordeelsvorming
Kan relevante gegevens verzamelen en interpreteren
(meestal op het vakgebied) ten
behoeve van de oordeelsvorming.

4. Beroepsethiek en
maatschappelijke oriëntatie

Competenties:
- Hanteren van strategie en
beleidscyclus
- Organiseren en ontwerpen
- Ontwikkelen van producten
- Toepassen van marketing en PR
- Managen van financiën
- Managen van sportorganisaties
- Ondernemen
- Onderzoeken
Competenties:
- Bewaken van kwaliteit
- Inspelen op ontwikkelingen
- Borgen sporteigenheid
- Onderzoeken

Weegt bij oordeelsvorming relevante sociaal-maatschappelijke,
wetenschappelijke of ethische
aspecten mee.
4. Communicatie
Kan informatie, ideeën en oplossingen overbrengen op
een publiek bestaande uit
specialisten en/of nietspecialisten.

3. Professioneel
vakmanschap

Competenties:
- Geven van leiding
- Formuleren en rapporteren
- Netwerken en bouwen relaties
- Communiceren
- Samenwerken

5. Leervaardigheden
Bezit leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie
aan te gaan die een hoog niveau
van autonomie veronderstelt.

2. Onderzoekend
vermogen

Competenties:
- Reflecteren
- Onderzoeken

De sportmanager stelt de juiste onderzoeksvragen, analyseert en interpreteert
resultaten van eerder onderzoek, analyseert van invloed zijnde variabelen, voert
praktijkgericht en evaluatief onderzoek uit en trekt conclusies.
Rol en verantwoordelijkheden

De sportmanager is verantwoordelijk voor het uitvoeren of laten uitvoeren van
onderzoek. Hij zorgt dat de vraagstelling eenduidig is en aansluit bij het op
te lossen probleem. Hij bepaalt mede de onderzoeksmethode en -opzet.
Hij is kritisch en consequent bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten
en het trekken van conclusies.

Complexiteit

Het doen van onderzoek is per definitie complex. In alle stappen van
onderzoek schuilen risico’s op fouten, dit start bij de analyse van het
onderwerp van onderzoek en eindigt met de interpretatie van de resultaten
en het trekken van conclusies.

Betrokkenen

De sportmanager die zelf onderzoek doet heeft te maken met een
opdrachtgever. Is hij zelf de opdrachtgever dan heeft hij te maken met de
onderzoekers. Als de sportmanager mede onderwerp van onderzoek is,
bijvoorbeeld bij vragen over de bedrijfsvoering, dan moet belangenverstrengeling
worden voorkomen.

(Hulp)
middelen

De sportmanager kan de volgende (hulp)middelen hanteren bij het verrichten
van onderzoek: onderzoeksrapporten, onderzoeksmethoden,
onderzoeksinstrumenten (enquêtes, interviews), programma’s voor
dataverwerking.

Uitdagingen

Bij het verrichten van onderzoek moet de sportmanager rekening houden met:
- het afbakenen van de onderzoeksvraag;
- het betaal- en uitvoerbaar houden van het onderzoek;
- de proces- en tijdsbeheersing van het onderzoek;
- het eenduidig interpreteren van de resultaten;
- het trekken van de juiste conclusies.
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Competenties met succescriteria behorend bij de kerntaak:
verricht praktijkgericht onderzoek
Competentie Onderzoeken
De sportmanager is in staat om op adequate wijze antwoorden te vinden op vragen vanuit de
praktijk door het verrichten of laten uitvoeren van onderzoek.
Succescriteria
gericht op het
proces

-

Formuleert onderzoeksvragen
Analyseert een aan de beroepspraktijk gerelateerd probleem
Ontwerpt een bij de onderzoeksvraag passend praktijkgericht onderzoek
Voert het praktijkgerichte onderzoek uit
Analyseert de verzamelde gegevens
Evalueert de onderzoeksresultaten en geeft aan waar verbetering en
aanpassing van de eigen beroepspraktijk mogelijk is
- Legt het praktijkgericht onderzoek vast in een onderzoeksrapport

Resultaat

- Onderzoeksvraag is eenduidig geformuleerd
- Onderzoeksmethode en -opzet sluit aan bij de vraagstelling
- Conclusies van het onderzoek zijn gebaseerd op de resultaten.
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