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Welkom bij SPECO Sportmarketing en Johan Cruyff Academy!
Een nieuw begin, en dat is voor de meesten van jullie een grote
stap, zowel letterlijk als figuurlijk. Je krijgt vanaf deze week allerlei
nieuwe termen voor je kiezen, zoals beroepsproduct, beroepsrol,
leeropbrengsten, en nog veel meer. Daarnaast ga je wellicht op
kamers wonen of moet je gaan reizen met het openbaar vervoer
om op de Campus van Fontys te komen. Probeer de komende
weken dan ook zoveel mogelijk te ontdekken over het studeren op
HBO en stel vragen!
Dit is SPECO Sportmarketing; een opleiding Commerciële
Economie met het accent op sport. Doen we hier aan sport? Niet
echt... maar we hebben het er wel heel veel over! Uiteraard over
onze helden binnen de sport, maar vooral over de zaken die naast
de sport gebeuren. Dit gaan jullie in de komende periode ook
uitvoerig ontdekken, en hier en daar met een kijkje nemen bij
organisaties binnen deze sportwereld!
Start van het jaar
We beginnen gelijk goed! Met een kennismaking, een
innovatiesessie en een online activiteit. Alles om elkaar te leren
kennen in deze corona tijd.
Doel van het boek
Dit projectboek is er om jullie te steunen tijdens jullie eerste
project. Hier kun je rustig teruglezen wat er in de periode van je
gevraagd wordt, welke vakken er zijn, en bij welke docenten je
terecht kunt voor vragen.
Neem dus de tijd om dit door te nemen...
En nu? Vooral gaan met die banaan...
Laat je meenemen in de commerciële wereld van sport met alle
mooie en lastige kanten. Maar probeer ook te genieten, want de
studententijd is vooral een hele mooie, waar je later met veel
plezier op terug zult kijken!
Veel plezier!
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Het studiejaar
Je bent net begonnen aan de
studie SPECO
sportmarketing. Dit jaar is,
zoals jullie misschien al
weten, opgedeeld in 4
periodes. In iedere periode
staat een beroepsrol centraal.
Op de volgende pagina’s
gaan we dieper in op de
eerste periode en de
beroepsrol junior
sportmarketeer. Maar nu eerst
een overzicht van het gehele
studie jaar.
Dit jaar staat in het teken van
een kennismaking met de
basis van sportmarketing en
het daarbij behorende
werkveld. Daarom is er in de
overige periodes gekozen
voor de volgende
beroepsrollen: de
verenigingsadviseur, de
commercieel medewerker en
de sponsormanager.
De verenigingsadviseur komt
aan bod in periode 2 en laat
zien hoe je commercieel
denken kunt inzetten in een
non-profitsetting en hoe je
hen ondersteunt bij hun
vraagstukken in
sportmanagement, financiën
en dienstverlening.

De rol van commercieel
medewerker leren jullie
kennen in periode 3. Hierbij
gaat het natuurlijk over de
profit kant en kijken we hoe
een commerciële
sportaanbieder (denk aan
fitness) het best klanten kan
werven of behouden aan de
hand van de customer
journey.
Inzicht in de rol van
sponsormanager krijgen we
in de laatste periode.
Hierbij gaan we aan de hand
van het matching model
kijken welke sponsoren het
best passen bij welke
sponsorobjecten (sporters,
clubs of sporten bijv.).

BEROEPSROLLEN
PERIODE

1
PERIODE

2
PERIODE

3

JUNIOR
SPORTMARKETEER
VERENIGINGSADVISEUR
COMMERCIEEL
MEDEWERKER

PERIODE

4

SPONSORMANAGER
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De periode
Bij iedere beroepsrol hoort
een periode. Zo'n periode is
opgebouwd uit 10 lesweken.
In die 10 weken word je
geacht het project af te
ronden en je toetsen te
maken.
Om je een indruk te geven
wat je te wachten staat deze
eerste weken op je nieuwe
opleiding hebben we een
overzicht gemaakt van alle
weken en de belangrijkste
deadlines.
Het complete overzicht van
de weken en de inhoud van
de weken kun je vinden in
hoofdstuk 3.
In dit overzicht kun je zien
dat we deze periode
beginnen met een
introductieweek. Deze staat
volledig in het teken van
kennismaken en starten:
Kennismaken met SPECO, de
theorie van sportmarketing
en elkaar. Daarnaast starten
met het project en de studie.
Daarna volgen 4 weken met
het bestuderen van de
theorie, voorbereiden op de
eerste toets en onderzoek
doen voor het project.

In week 6 is de eerste kennistoets en
maken we belangrijke keuzes in het
project.
Daarna gaan we deze keuzes uitwerken
in week 7 en 8. Aan het einde van week
8 moet het project namelijk worden in
geleverd.
In week 9 volgen vervolgens diverse
toetsen en in week 10 het
eindassessment voor het project..
(presentatie met vragen)

Belangrijke data
8 Okt

Kennistoets

9 Okt

Taalvaardigheid

30 OKT

Inleveren
beroepsproduct

2-6 Nov

Assessments
beroepsproduct

11 Nov

Herkansing
Taalvaardigheid

11 Nov

Tentamen Engels

17 Nov

Inleveren personal
branding
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De beroepsrol
Wat is een beroepsrol dan
eigenlijk? Dit is een
‘standaardberoep’ waar je aan
het einde van de studie in
terecht zou kunnen komen.
De beroepsrollen, die verder
dit jaar centraal komen te
staan zijn kort uitgelegd op
pagina 5. Maar nu volgt uitleg
over de beroepsrol van de
eerste periode.
Hierbij gaan jullie je
verdiepen in de beroepsrol
junior sportmarketeer. Dit is
een startersfunctie in het
werkveld van de
sportbusiness, waarbij je in dit
geval de uitdaging krijgt om
een nieuw product in de
markt te zetten en deze aan
twee mogelijke investeerders
te pitchen aan het einde van
de periode.
Als junior is het
jouw taak om onderzoek te
doen naar de wensen en
behoefte van de afnemers en
alles wat er in de markt
speelt, zoals trends, de status
van concurrenten en
natuurlijk de
distributiemogelijkheden.
Aan de hand hiervan ga jij
samen met je groepje met
jullie product een

plan maken wat zo goed
mogelijk inspeelt op de
wensen en behoefte van de
afnemer en de
omstandigheden in de markt.
Het gaat om er dus
uiteindelijk om op een
betere/innovatievere manier
een probleem op te
lossen voor een specifieke
doelgroep dan jouw
concurrenten. Dat betekent
dus niet dat je altijd
goedkoper moet zijn, maar
vooral anders of
beter.

'Zakendoen zonder
reclame maken is als
lonken naar een meisje
in het donker. Jij weet
wat je doet, maar
verder weet niemand
dat.'
Stuart H. Britt
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Toetsing
Bij SPECO werken we naar
een doel toe, net zoals in de
sport. En dat moet getoetst
worden. Bij SPECO hebben
we daarbij gekozen om te
focussen op jouw
talenten. Het is dus de
bedoeling dat je echt hoge
cijfers gaat halen voor de
onderdelen waar je echt goed
in bent.
Het doel formuleren wij als
een leerdoel. En alles wat we
doen moet ervoor zorgen dat
jullie de volgende leerdoelen
aan het einde van de periode
behaald hebben.
doelgroepen in kaart
brengen en
beschrijven·
een marketingmix invullen
en deze financieel
onderbouwen.
eenvoudige financiële
overzichten opstellen.
ideeën of plannen
omzetten in
prototypes/maquettes.
Dat we op talenten focussen
betekent ook dat je per
periode 1 onvoldoende mag
hebben als je die kunt
compenseren met iets waar
je heel goed in bent. Zoals je
kunt zien in het overzicht op
de volgende pagina, hebben
we 4 toetsen deze periode.

Een beroepsproduct,
waarbij je met jouw groepje
werkt aan een project
Een kennistoets met daarin
theorie van sportmarketing,
marktonderzoek en
bedrijfseconomie.
Een vaardighedentoets, met
daarin ICT, Taalvaardigheid
en Engels.
Een formatief assessment
voor personal branding.
in dit overtzicht zie je de
weging van de diverse toetsen,
de toetsvorm en het aantal
studiepunten
In de les coaching wordt dit
verder uitgelegd.
Studiepunten
Per periode kun je 12
studiepunten behalen:

P1: Junior Sportmarketeer
P2: Verenigingsadviseur
P3: Commercieel
medewerker
P4: Sponsormanager
Daarnaast kun je 4
studiepunten behalen voor je
personal branding
eindassessment.
Bij minimaal 52 studiepunten
ga je automatisch door naar de
hoofdfase
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1 edoirep
thcizrevosgnisteoT

1 edoirep thcizrevosgnisteoT :1 ruugif
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Het beroepsproduct
Jullie hebben al gelezen
wat we gaan doen deze
periode en hoe we dat gaan
doen. Nu volgt er echter
informatie, die alleen bedoeld
is voor het project.
Het project draait om de
beroepsrol junior
sportmarketeer en jullie
dienen aan het eind een plan
voor het in de markt zetten
van een nieuw product op te
leveren.
Dan is het natuurlijk
handig om te weten hoe dat
plan eruit moet komen te
zien en waar het aan moet
voldoen om een bepaald
punt te halen.
Allereerst de spelregels:
Het beroepsproduct dient te
worden ingeleverd in
Gradework voor 30 oktober
2020 23.55 uur.
Je levert dan het plan en voor
iedere student een portfolio
in.

Het onderscheid tussen
een leider en een volger
is innovatie.
Steve Jobbs

Het plan bestaande uit 15
pagina’s exclusief bijlagen.
1. Voorblad
2. Titelpagina
3. Voorwoord
4. Inhoudsopgave
5. Innovatiebeschrijving
6. Belangrijkste
bevindingen van de
afnemersanalyse
7. Belangrijkste bevindingen
van de marktanalyse
8. Belangrijkste bevindingen
van de
concurrentenanalyse
9. Belangrijkste bevindingen
van de distributieanalyse
10.Kansen en bedreigingen
11. Doelgroep en positionering
12. Product en prijs
13. Distributie en
marketingcommunicatie
14. Financiële verantwoording
15. Bibliografie
Iedere student levert een
eigen portofolio in met daarin
1. Feedpulse input en
feedback van de
projectcoach
2. Reflectieverslag over jouw
bijdrage in de gehele
periode.
Meer over de inhoud van het
beroepsproduct, het portfolio
en projectmananagement
vind je in het hoofdstuk 5
beroepsproduct.
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Wist je dat ...
Je op www.specosportmarketing.nl tips kunt vinden over
online onderwijs?
Op de website staat onder jaar 1 praktische uitleg over het gebruik
van verschillende tools die je nodig hebt bij online onderwijs (zoals
MS Teams).
Er oefentoetsen beschikbaar zijn.
Deze staan ook op specosportmarketing.nl bij de verschillende
videocolleges
Je voor het inloggen bij Fontys altijd je PCN nummer
nodig hebt?
Dit is niet je studentnummer maar een 6 cijfer nummer
dat begint met een 3 of 4. Inloggen gaat dan als volgt je vult je
email in. (PCN nummer)@student.fontys.nl en vervolgens je
wachtwoord van Fontys.
Je een mail kunt sturen naar (je.naam)@student.fontys.nl en
(PCN nummer)@student.fontys.nl?
Dit komt dan aan op hetzelfde emailinbox. Deze kun je
vinden op de portal of op je pc of je telefoon als je dit installeert
tijdens de ICT les.
Je alle videocolleges voor de eerste periode op een
handige plek kunt vinden?
Je hoeft alleen maar naar www.specosportmarketing.nl te gaan en
hier vind je onder het kopje sportmarketing alle videocolleges.
Je voor het kunnen bekijken van de videocolleges vaak
2 keer moet inloggen?
Omdat de video’s alleen voor Fontys studenten zijn moet
je soms nog een extra keer inloggen als je al in het menu van de
videocolleges zit. Krijg je dus geen video te zien dan moet je even
naar de inlogknop gaan bovenaan in het menu.
Je als je ICT problemen hebt altijd terecht kunt bij de ICT
helpdesk (1.21) of kunt bellen naar 08850 77777
HANDIG OM TE WETEN | 12
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WELKE WEEK
DOE JE WAT?
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PERIODE 1

WEEKOVERZICHT
WEEKTHEMA

INTRODUCTIE

WEEKINHOUD
INNOVATIE
4 IDEEËNPOSTERS

1

31 AUG 2020

PROTOTYPE

EXTERNE ANALYSES +
SDP
INTRO MAOZ
IDEEKEUZE +
PROTOTYPE

AFNEMERSANALYSE

DESKRESEARCH
INTERVIEWS
KWALITEIT VD
INTERVIEWS

MARKT,
CONCURRENTEN,
DISTRIBUTIE

4 P'S
BEVINDING
A-ANALYSE +
OBSERVATIELIJST

KANSEN, BEDREIGINGEN,
SEGMENTEREN, DOELGROEP,
POSITIONEREN

2

7 SEP 2020

3

14 SEP 2020

4

21 SEP 2020

KANSEN &
BEDREIGINGEN
DOELGROEPKEUZE
+ PERCEPTUAL MAP

5

28 SEP 2020
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PERIODE 1

WEEKOVERZICHT
TOETSWEEK

KENNISTOETS
TAALVAARDIGHEID

6

5 OCT 2020

PRODUCT,
PRIJS,
PLAATS

BESCHRIJVING V/D
3 P'S

7

12 OCT 2020

V

HERFSTVAKANTIE

19 OCT 2020

MARCOM
DEADLINE

VOORBEREIDEN

CREATIEVE
UITINGEN
KOSTEN EN
OPBRENGSTEN

8

26 OCT 2020

PRESENTATIE
VOORBEREIDEN
HERKANSINGEN
VOORBEREIDEN

9

2 NOV 2020

ASSESSMENTS

HERKANSING
KENNISTOETS +
TAALVAARDIGHEID
TENTAMEN ENGELS
ASSESSMENTS
BEROEPSPRODUCT

10

9 NOV 2020
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WAT DOE IK
DEZE WEEK?
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Ondersteund
door

ONDERWIJSWEEK 1

INTRODUCTIE

We zijn begonnen! Deze week staat vooral in het teken
van kennismaken en starten. Jullie gaan kennismaken
met elkaar, met Fontys en met jullie coaches. En we
gaan natuurlijk van start met de studie deze periode.
Dat betekent voor deze week een introductie in
marketing en de start van het werken aan het
beroepsproduct van deze periode: een Marketingplan.
Op maandag krijgen jullie hierover uitleg en verderop in
de week gaan we al volop aan de slag bij Hockeyclub
Tilburg. Hier krijgen jullie de opdracht om een fysiek
product te bedenken wat mensen gaat helpen met het
oplossen van een probleem wat ze ondervinden voor,
tijdens of na het sporten. Hier krijgen jullie die dag nog
uitleg over.

Innovatiesessie

Outdoorsessie

Vervolgens mogen jullie thuis iemand uit je potentiële
doelgroep interviewen aan de hand van het
feedbackformulier en aan het einde van de week sluiten
we af met een leuke online activiteit.
Aan het einde van iedere week moet je een deel van het
beroepsproduct af hebben. Deze week is dat
voor ieder lid van het groepje een ideeënposter. Hierop
staat het idee uitgelegd en op de achterkant heb je al
van een persoon uit je eigen omgeving feedback gehad
op je idee.

VC 1, 2 en 16

Check-out

4 IDEEËNPOSTERS

Volgens format op de portal, maar in ieder geval:
nieuw
B2C product
lost een probleem op

niet op de zwarte lijst

fysiek product
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ONDERWIJSWEEK 2

PRE-PROTOTYPE
Deze week gaan jullie aan de hand van de projectdagen
verder werken aan jullie beroepsproduct. Door middel
van werkcolleges en videocolleges gaan jullie je
daarnaast al voorbereiden op de toetsen. De kennis van
deze vakken heb je ook hard nodig voor het project.
Zo leer je deze week bijvoorbeeld bij marketing alles
over de analyses die je nodig hebt om een goede
externe analyse te maken. Volgende week kun je dit
weer gebruiken om aan de hand hiervan de wensen en
behoeften van jullie potentiële afnemers in kaart te
brengen. De onderwerpen die deze week voorbij komen
zijn de analyses, segmenteren, doelgroepbepaling en
positioneren (marketing), een introductie in
marktonderzoek en vraag en elasticiteit (BE).
Voor het project zijn de ideeënposters het startpunt.
Deze week maak je een keuze uit de vier ideeën.
Vervolgens maken jullie ook een fysiek prototype: dit is
een eerste voorstelling van jullie idee. De potentiële
afnemer moet hiermee volgende week bij de interviews
meteen snappen waarvoor jullie product is bedoeld. Dit
prototype en H1 zijn de check-out van deze week.
Daarnaast starten jullie met het groepswerk en dus ook
met projectmanagement. Hiervoor moet je een excell
formulier bij houden en dat dient iedere projectdag up
to date te zijn. Hierdoor kun je dit ook gebruik als
planning. Meer info hierover vindt je in H5.

Ondersteund
o.a. door

Projectdagen

Marktonderzoek

Bedrijfseconomie

VC 1 t/m 10 en 15
t/m 16

Check-out

PRE-PROTOTYPE

Je keuze voor het idee ligt na deze week vast en je hebt een
eerste aanzet gemaakt van een prototype. Hierdoor zouden je
potentiële klanten makkelijk moeten kunnen begrijpen wat
het idee is en of ze het dus zouden willen kopen.
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Ondersteund
o.a door

ONDERWIJSWEEK 3

AFNEMERSANALYSE
Jullie mogen hard werken deze week. Jullie komen in
contact met jullie potentiële afnemers. Dat betekent dat
ieder groepslid deze week 4 personen gaat interviewen
en die vervolgens gaat transcriberen (letterlijk
uitschrijven). Dit is behoorlijk veel werk dus stel dit niet
uit. Ieder interview duurt minimaal 10 minuten. En om
ervoor te zorgen dat je de juiste informatie verzamelt
gaan we jullie tijdens de projectdagen helpen om de
juiste vragen te bedenken en ook verschillende
doelgroepen te benaderen. Denk hierbij ook aan corona
regels en tips om hiermee om te gaan.
Ook worden jullie weer geholpen door de informatie uit
de vakken. Voor bedrijfseconomie gaan jullie werken aan
marges en distributiekengetallen. Online, op de office
support site, kunnen jullie uitleg vinden over hoe je een
automatische inhoudsopgave aanmaakt en alle andere
lay-out zaken.

Projectdagen

Bedrijfseconomie

Zorg er ook deze week weer voor dat je de
voortgang verwerkt in je documenten voor
projectmanagement. Zo bewaak je de voortgang en
kun je zien of je groep bij is, of dat je wellicht moet
bijsturen.

Marketing

Aan het einde van de week hebben jullie alle interviews
uitgewerkt en kunnen die beoordeeld worden.
VC 3 en 15 t/m 17

Check-out

KWALITEIT VAN DE INTERVIEWS

Aan het eind van de week zijn alle interviews met de
potentiële klanten gedaan en getranscribeerd. Anderen
moeten nu kunnen beoordelen of jullie goede interviews
hebben gehouden.
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Ondersteund
o.a. door

ONDERWIJSWEEK 4

ANDERE ANALYSES
Jullie zijn volop bezig met de analyses en de
voorbereiding op de toetsen. Voor de toetsen volgt deze
week alweer de laatste lesstof. Bij marketing hebben
we het dan over de 4p’s en voor BE hebben we het over
het break-even punt en krijgen jullie uitleg over het BE
gedeelte van het project. Uiteindelijk moet namelijk alles
(de 4p’s) op elkaar afgestemd zijn en moeten de kosten
natuurlijk minder zijn dan de opbrengsten.
Voor het project gaan jullie nu hoofdstuk 2 afmaken,
hiervoor gebruik je de interviews van vorige week. En de
input daarvan gebruiken om je prototype aan te passen.
En jullie gaan een begin maken met de andere analyses
behorende bij de externe analyse. Het onderzoek
hiervoor bestaat uit desk-en fieldresearch. Voor het
stukje fieldresearch leveren jullie aan het einde van de
week een observatielijst in. Dit, samen met de
aanpassingen aan het prototype is de check-out van
deze week.
Denk er ook aan om je projectmanagement excel bij te
werken. Ga samen met je projectcoach na of iedereen
genoeg doet om een toppunt te halen. En of jullie de
planning die je gemaakt hebt ook nog gaat halen.

Projectdagen

Marketing

bedrijfseconomie

VC 4 t/m 6 en 11
t/m 15

Check-out

AFNEMERSANALYSE+OBSERVATIELIJST
De interviews zijn aan het einde van deze week geanalyseerd
en er is een observatielijst gemaakt waarmee jullie de
distributie- en concurrentie analyse kunnen afmaken.
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Ondersteund
o.a. door

ONDERWIJSWEEK 5.1

KANSEN EN
BEDREIGINGEN

Dit is een drukke week! Jullie moeten namelijk
hoofdstuk 3 t/m 6 afmaken deze week en ook aan de
slag met segmenteren en positioneren. Daar krijgen
jullie natuurlijk hulp bij. Deze week heb je bijvoorbeeld 3
projectdagen in plaats van 2. Hierdoor heb je gedurende
je tijd op school veel tijd om zaken af te maken en af te
stemmen met je groepje. Daarnaast is er geen les meer
van de ondersteunende vakken en kun je door middel
van de oefentoets in de les en online videocolleges, je
optimaal voorbereiden op de toetsen die aan het begin
van volgende week gepland zijn.
Neem in je planning ook mee de tijd die je nodig gaat
hebben om te leren, want het project gaat gewoon door.
Aan het begin van de week zijn alle analyses afgerond en
samengevat in de kansen en bedreigingen. Hierdoor
hebben jullie als het goed is een goed beeld over wie je
potentiële klant is en wat hij zou willen. Hierdoor kunnen
jullie je gaan onderscheiden en je product af gaan
stemmen op de wensen en behoefte van de klant.

Projectdagen

Marketing

bedrijfseconomie

Veel succes met deze drukke week en vergeet je
projectmanagement niet. Zeker in deze drukke weken is
het belangrijk dat iedereen doet wat hij/zij moet doen.
VC 1 t/m 17 +
oefentoetsen

Check-out OW 5.1

KANSEN EN BEDREIGINGEN

De kansen en bedreiging volgen logischerwijs uit de conclusies
van de externe analyses. Deze kunnen dus niet uit de lucht
vallen. Je geeft aan welke ontwikkelingen in de markt positief
of negatief zijn voor jouw product.
PERIODEOVERZICHT | 21

ONDERWIJSWEEK 5.2

SEGMENTEREN,
DOELGROEP,
POSITIONEREN

Zoals gezegd zijn er in de tweede helft van week 5
projectdagen en die staan in het teken van doelgroep
bepaling en positioneren. Dit betekent dus eigenlijk dat
je gaat omschrijven voor welke doelgroep jullie product
het meest geschikt is en hoe jullie product zich het
beste kan onderscheiden ten opzichte van de
concurrentie. Hiervoor gebruik je de input van de
analyses.
Aan het einde van de week lever je, naast
projectmanagement, je doelgroepkeuze en perceptual
map in. Dit zou als het goed is als een kompas moeten
dienen voor het invullen van de 4p’s de komende 2
weken.

Ondersteund
o.a. door

Projectdagen

Coaching

De eerste studiepunten zijn volgende week te behalen.
Er moeten 2 toetsen worden gemaakt. De kennistoets
(donderdag) en taalvaardigheid (vrijdag). Let op deze dat
je dus tijdig begint met voorbereiden. Dus houd hier
rekening mee in je planning.

KENNISTOETS &
VAARDIGHEIDSTOETSEN

VC 1 t/m 17 +
oefentoetsen

Check-out OW5.2

DOELGROEPKEUZE + PERCEPTUAL MAP
Aan het einde van deze week kun je vertellen wie je doelgroep
is, waarom je hiervoor hebt gekozen en hoe deze er precies
uitziet. Daarnaast kun je precies uitleggen aan de hand van
een perceptual map hoe jullie product zich gaat
onderscheiden t.o.v. de concurrenten.
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Ondersteund
o.a. door

ONDERWIJSWEEK 7

PRODUCT, PLAATS
EN PRIJS
Jullie hebben volgende week een week om bij te komen
van de heftige start van de periode, maar nu gaan we
toch echt al een begin maken met de eindsprint.. Ga
het gesprek met je projectcoach aan om te kijken wat je
nog kunt doen om een goed punt te krijgen voor het
onderdeel projectmanagement.
Deze week weer een volle week met o.a
presentatievaardigheden en Engels in jullie rooster.
Daarnaast staan er 3 projectdagen in. Die staan in het
teken van 3 van de 4 p’s: product, prijs en plaats. Aan het
einde van deze week heb je dit dus af. Belangrijk is wel
dat dit is afgestemd op elkaar en vooral op de
positionering en doelgroep van vorige week.

Projectdagen

Engels

Het is bijvoorbeeld raar om een heel duur stuk
speelgoed te maken, zonder kwaliteitseisen en wat
overal verkrijgbaar is en voor de doelgroep bejaarden
met naamsbekendheid als onderscheidend vermogen.
Kortom spreek dit goed onderling af met je
groepsgenoten en gebruik de hulp van je projectcoach.
Na deze week is het project bijna klaar en heb je nog
maar 1 onderwijsweek om de puntjes op de i te zetten.
Een echte eindsprint dus.

VC 11 t/m 13

Check-out

BESCHRIJVING VAN DE 3 P'S

Je kunt beschrijven welke eigenschappen (meerdere type) jouw
product gaat hebben. Je kunt aangeven welke prijs je gaat
hanteren, waarom die prijs en welke prijsstrategie daarbij hoort.
Als laatste kun je concreet(!) aangeven waar en hoe jij je product
gaat distrubueren.
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HERFSTVAKANTIE
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Ondersteund
o.a. door

ONDERWIJSWEEK 8

MARKETINGCOMMUNICATIE

Deadline week is begonnen. Dat betekent dat je 3
projectdagen de tijd hebt om het beroepsproduct af te
ronden. De laatste P (promotie), BE en de presentatie
staan op het programma tijdens de projectdagen. Hier
dienen jullie te laten zien waar je wilt adverteren en hoe
dit eruit moet komen te zien. Uiteraard hangt hier een
prijskaartje aan: bij BE leer je hoe je de kosten en
opbrengsten overzichtelijk kunt weergeven zodat je de
ROI (return on investment) kunt berekenen
Ook is er de inzage van de kennistoets en vaardigheden
toetsen en heb je ondersteuning voor de vakken BE,
Marketing, taalvaardigheid en Engels. Deze hulp is voor
van de herkansingen en alvast voor periode 2. Voor
projectmanagement zorg je dat het excelformulier naar
waarheid is ingevuld en dat jullie dit allemaal
ondertekenen. Hier voeg je vervolgens jouw
reflectie aan toe. Hoe dit er precies uit moet komen te
zien kun je terugvinden in hoofdstuk 5.
Kijk voor de beoordelingscriteria van het beroepsproduct
ook in hoofdstuk 5 en maak dus een checklist om te
bepalen of je aan alle onderdelen voldoet.

Projectdagen

Coaching

Bedrijfseconomie

DEADLINE
BEROEPSPRODUCT

VC 14

Inleveren in gradework: jullie hele rapport,
presentatie en projectmanagement portfolio

CREATIEVE UITINGEN EN KOSTEN EN
OPBRENGSTEN

Je kunt laten zien hoe de doelgroep op de hoogte gaat brengen
van jouw product en je kunt laten zien allemaal hoeveel het gaat
kosten. Ook kun je natuurlijk vertellen wat het gaat opleveren.
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Ondersteund
o.a. door

ONDERWIJSWEEK 9

ASSESSMENTS
Het begint spannend te worden! Voor jullie is het deze
week al tijd voor het assessment. Let op, Er zijn ook nog
lessen en volgende week zijn er ook herkansingen van de
toetsen, dus zorg dat je op tijd begint met leren.
ICT

Je kunt hiervoor volop online oefenen via de
videocolleges, hogeschooltaal en de portal.
Daarnaast staan er nog lessen gepland. De voorbereiding
op de toets van Engels en voor ICT staat een crashcourse
Word en Excel op de planning, die je héé'l hard nodig
gaat hebben in de volgende periode.
Veel succes met de laatste loodjes van deze periode!

Engels

ASSESSMENT MET JE
GROEP

VC 1 t/m 17

Neem je rapport en prototype mee!

Check-out

ASSESSMENT

Je gaat samen met je groep presenteren. Hier heb je de
afgelopen weken hard voor gewerkt.
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ONDERWIJSWEEK 10

TOETSWEEK

The pressure is on! Deze week gaat het erom! De
herkansingen van de kennistoets (maandag) en
Taalvaardigheid en Engels (woensdag) zorgen voor flinke
stress en dan zijn er aan het einde van de week ook nog
lessen.
Gelukkig kun je hier nog wel voldoende voor oefenen,
vooral online!
Volgende week gaan we meteen door naar periode 2
met de beroepsrol: verenigingsadviseur. Dit betekent dat
je volgende week een sportvereniging dient te hebben
die aan de eisen voldoet. Neem contact
op met je nieuwe projectcoach om je vraag te stellen.

TENTAMEN ENGELS
HERKANSING
TAALVAARDIGHEID
HERKANSING
KENNISTOETS
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WERKWIJZE

HOE WE GAAN
WE WERKEN?
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Nieuwe school, nieuwe werkwijze
Een nieuwe school en dus een
nieuwe manier van werken.
Jullie gaan in groepen werken
aan projecten (meer info in
hoofdstuk 5). Hiervoor krijgen
jullie ondersteuning d.m.v.
projectdagen, werkcolleges en
videocolleges. Daarnaast gaan
jullie ook te maken krijgen met
toetsen. Hierin wordt stof
getoetst die jullie ook nodig
hebben voor het project.
Daarnaast hebben jullie een vak
dat Personal Branding heet.
Hierin krijg je begeleiding van je
coach op individueel niveau en
word je daarnaast begeleid om
je te gaan onderscheiden ten
opzichte van je toekomstige
concurrenten in het werkveld.
Kennis
Jullie krijgen geen les in grote
collegezalen. Dit is anders dan
je misschien gewend bent van
een eerdere studie. We kiezen
ervoor om jullie de kennis aan
te bieden wanneer jullie het
nodig hebben, door middel van
werkcolleges en videocolleges.
Voor Marktonderzoek krijgen
jullie één introductiecollege en
daarnaast bestudeer je zelf de
videocolleges. In de
werkcolleges Marketing gaan
jullie oefenen met de stof, zodat
je optimaal voorbereid bent op
de kennistoets. In deze

werkcolleges wordt geen stof
meer uitgelegd,
die dien je individueel van
tevoren te hebben voorbereid
aan de hand van de
videocolleges. Je kunt
natuurlijk wel vragen stellen.
Ook Bedrijfseconomie
werkt met zowel
(werk)colleges als
videocolleges.
De videocolleges zijn de
manier om kennis op te
nemen, naast het doornemen
van het de voorgeschreven
boeken natuurlijk. Deze
videocolleges kun je vinden
door naar
www.specosportmarketing.nl
te gaan en daar te klikken op
de periode sportmarketing. Je
wordt dan naar een nieuwe
pagina geleid. Je moet hier
als volgt inloggen met je klas
en dan je naam. Bijvoorbeeld
1F – Pietje Puk. Vervolgens
kun je in deze omgeving dan
alle videocolleges bekijken,
oefenvragen beantwoorden
en eindeloos oefenen met
steeds andere oefentoetsen.
Er is wel een belangrijke
opmerking: De videocolleges
zijn alleen voor Fontys
studenten te zien. Daarom
moet je binnen deze
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omgeving nog een keer
inloggen bij mymediamission.
Dit staat uitgelegd in de
bovenste sectie in de videoomgeving. Verwijder je
regelmatig je cookies dan zul je
dit iedere keer moeten doen als
je inlogt op de video-omgeving.
Vaardigheden
Voor alle toetsen m.b.t.
vaardigheden krijgen jullie
ondersteuning van
Taalvaardigheid, Engels en
Presentatievaardigheden. Voor
Taalvaardigheid en Engels zijn
dat klassikale lessen. Hierbij
wordt taalvaardigheid nog
ondersteund door een online
omgeving om te oefenen. Deze
omgeving heet Hogeschooltaal
en wordt geadviseerd om aan
te schaffen. Dit is niet verplicht.
Het is wel heel handig om
hiermee te oefenen, omdat de
toetsen ook in deze omgeving
plaatsvinden.

Daarnaast krijgen jullie
presentatievaardigheden.
Hierbij krijgen jullie hulp bij het
doen van presentaties. Dit is
zeer handig voor de presentatie
tijdens het assessment van het
beroepsproduct. Deze lessen
vinden offline plaats.

Beroepsproduct
In het project gaan we werken
aan een beroepsproduct. Dit
doen we in groepen van 4
onder begeleiding van een
projectcoach. Deze coach zal
iedere projectdag een uur lang
met jullie opstarten en
controleren hoe jullie ervoor
staan. Vervolgens worden jullie
twee uur aan het werk gezet
met jullie eigen taken en
planning. Daarna volgt nog een
uur afsluiting, waarbij je
feedback krijgt, een
presentatie moet houden of
iets moet laten zien. Per week
zijn er 2 of 3 projectdagen, die
ieder een eigen thema hebben.
Inhoudelijk kun je de
benodigde theorie iedere keer
terugvinden in de
videocolleges. Je kunt
natuurlijk wel vragen stellen
over de theorie. Uiteindelijk
is het de bedoeling dat
iedereen een flinke bijdrage
levert aan het eindresultaat,
daarom waarderen we dit
apart in projectmanagement.
Projectmanagement
Bij projectmanagement gaan
we kijken naar de bijdrage en
professionele houding van
iedere individuele student en
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zijn of haar individuele bijdrage
aan het project. Hiervoor moet
je een excel formulier
bijhouden. Waarin jullie
planning en realisatie staat.
Meer informatie hierover kun je
vinden in hoofdstuk 5

Kwaliteit in een product
of dienst is niet wat de
leverancier erin stopt.
Het is wat de klant eruit
haalt en bereid is ervoor
te betalen. Een product
bezit geen kwaliteit
omdat het moeilijk te
maken is en veel geld
kost, zoals veel
producenten typisch
geloven. Dit is
incompetentie. Klanten
betalen alleen voor wat
nuttig is voor hen en
hen waarde biedt. Niets
anders behelst
kwaliteit.
Peter F. Drucker
Amerikaans management consultant
en auteur 1909-2005
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BEROEPSPRODUCT

WAT ZOU HET
RESULTAAT
MOETEN ZIJN?
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Het beroepsproduct
Wat is een beroepsproduct?
Niet schrikken, maar dit zijn
termen waar je aan gaat
wennen.

Bij een beroepsproduct horen
nu eenmaal regels als het gaat
om spelling en gebruik van
bronnen.

Een beroepsproduct is een
verzamelnaam voor hetgeen jij
met je groep medestudenten
aan het eind van de periode
inlevert.

Gradework
Ook al zo'n woord waar je de
komende periode aan moet
wennen. Gradework is een
online systeem waar je de
rapporten inlevert.
Hier wordt ook de beoordeling
door de docent ingevuld,
samen met opmerkingen per
onderdeel (ook wel feedback
genoemd).
Uiteraard komen wij hier in de
komende weken nog een
aantal keer op terug.

In dit geval wordt het een
rapport, aangevuld met een
mooi prototype. Je hebt in een
eerder hoofdstuk al kunnen
lezen wat voor onderdelen in
dit specifieke plan terug
komen.
Om als docent een cijfer te
kunnen geven aan dit rapport
en prototype, gebruiken wij
een beoordelingsprotocol. Hier
wordt op de diverse
onderdelen aangegeven of dit
voldoende is of niet. Dit kun je
terugvinden op de volgende
pagina's. Het onderdeel
projectmanagement wordt
apart behandeld in de pagina's
erna.

'Als ik aan mensen
zou hebben
gevraagd wat ze
wilden, dan
zouden ze hebben
gezegd: 'Een
sneller paard.''
Henry Ford, oprichter van Ford

Behalve dat er inhoudelijk
gekeken wordt naar het
rapport, hebben we ook
verschillende
randvoorwaarden, zoals
spelling bijvoorbeeld.
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Randvoorwaarden rapport

Randvoorwaarden

.epytotorp teh ne eitatneserp ed po kcabdeef
ekjileduohni lew gon nad tgjirk tnedutS .eissessgnigiutrevo ed
naa nemenleed tein tneduts ed gam ne regal fo 5 refjic nee tem nedrow et dleedrooeb nalp teh tneid
nedraawroovdnar ed ni edneodlovno 1 nad reem jiB .njiz et edneodlov neneid nedraawroovdnar ellA

Beoordeling van beroepsproduct

Op te leveren producten

)nalpgnitekram = eitavonni negnerb tkram ed po seivda =( epytotorp ne tcudorpspeoreB .2
seisulcnoc + )esylanaeitubirtsid ,esylanatkram ,esylananetnerrucnoc
,esylanasremenfa( sesylana gnikrewtiu + eitavonni gnivjirhcseb etrok( reggelrednO .1

BEROEPSPRODUCT | 34

BEROEPSPRODUCT | 35

Inhoudelijke beoordeling

BEROEPSPRODUCT | 36

BEROEPSPRODUCT | 37

BEROEPSPRODUCT | 38

BEROEPSPRODUCT | 39

BEROEPSPRODUCT | 40

Berekening cijfer (onder voorbehoud)

Projectmanagement

.dleedrooeb leeudividni tneduts rep tdrow ne gniledrooeb ed ni nemonegeem
tdrow taw muiretirc edsez teh lew rethce si tnemeganamtcejorP .geltiu ed an airetircsgniledrooeb
ed naats moraad ,s'anigap edneglov ed po dlednaheb dierbegtiu tdrow tnemeganamtcejorP
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Projectmanagement
Bij het beroepsproduct kijken we
niet alleen naar het groepswerk,
we kijken ook naar jouw
individuele bijdrage. Daarbij kijkt
je docent niet alleen of je werk
inhoudelijk goed is. Wij vinden
het namelijk ook belangrijk dat
je je leert gedragen als een
young professional in de
beroepsrol van Junior
Sportmarketeer. Dit betekent dat
we deze periode gaan letten op
de volgende
zaken:
·
Hoe goed kun je een planning
maken?
Hoe goed kun jij je daaraan
houden?
Hoeveel werk heb je gedaan?
Hoe is je werkhouding in én
buiten de klas?
De aanpak
Om dit goed te kunnen
beoordelen, en vooral ook de
goede studenten extra te kunnen
waarderen, verwachten wij dat
jullie wekelijks iets de voortgang
bijhouden in Excel .

Op de volgende pagina’s wordt
kort uitgelegd wat je moet
opleveren, wanneer je dit
moet opleveren en waar je dit
moet inleveren.
Mocht je daarover nog vragen
hebben dan adviseren wij om
het gesprek met je
projectcoach aan te gaan.
Hij/Zij zal je dan tips geven over
hoe jij je kunt verbeteren.
Aan het einde van het project
in onderwijsweek 8 lever je alle
input en feedback van je
docent in samen met een
eindreflectie. Dit lever je in voor
30 oktober 2020 23.55 uur in
Gradework. Dit zal dus bestaan
uit 2 onderdelen namelijk een
reflectieverslag en je Excel
bestand.
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Projectmanagement
De beoordeling
Waar let de projectcoach dus op:
Hoe goed kun je een planning maken?
Stel je realistische doelen?
Heb jij je taken duidelijk in beeld? (weet je wat je moet
gaan doen en hoeveel werk dat is?
Hoe goed kun jij je daaraan houden?
Heb jij je gehouden aan je eigen planning?
Is er een goede reden om hier vanaf te wijken?
Hoeveel werk heb je gedaan?
Wat heb jij deze week aan werk gedaan?
Is dit evenveel als je groepsgenoten?
Zou het inhoudelijk nog beter kunnen?
Hoe is je werkhouding in en buiten de klas?
Ben je actief aan het werk?
Kun jij geconcentreerd aan het werk zijn?
Heb jij in de zelfstudie-uren ook hard gewerkt
Ben je altijd aanwezig en op tijd?
Hoe verliep de samenwerking?
Zijn er duidelijke afspraken gemaakt en heeft iedereen
zijn taken volbracht?
Is de taakverdeling in balans?
Heeft iedereen de lessen bijgewoond?
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ONDERWIJSWEEK 2 EN 3

DOELEN STELLEN

Wij verwachten van jou dat je gaat verantwoorden waar jij
persoonlijk(!) mee bezig bent. Hiervoor gebruik je het excel
formulier. Hier geef je aan wat jij gaat doen en dus wat jouw
groepsgenoten van jou mogen verwachten.
Om je daarbij te helpen gaat je coach jouw waarschijnlijk
onderstaande zaken bevragen. Probeer dit dus voor de
projectdagen van OW 3 alvast te beantwoorden. Je coach
kan je dan helpen om deze doelen te behalen, je helpen
herinneren en natuurlijk kijken of het wel realistisch is.

Onderwijsweek 2
1. Stel een persoonlijke doelstelling op, voor de lange
termijn, gericht op het resultaat wat jij deze periode wil
bereiken.
2. Stel een persoonlijke doelstelling op, voor de lange
termijn, gericht op de werkhouding die jij deze periode
wil laten zien aan je groepsgenoten en je projectcoach.
3. Geef een bewijs van jouw bijdrage deze week waar je
trots op bent.
4. Zorg er voor dat je de voortgang bewaakt in het Excel
bestand voor project management.
Zorg ervoor dat jij mondeling kunt onderbouwen hoe jij
deze doelstellingen wilt gaan bereiken, wat jij daarvoor nodig
hebt, wat je daarvoor moet laten en welke consequentie er
eventueel aan hangt. Maak het dus concreet!
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ONDERWIJSWEEK 4 EN 5

BIJSTELLEN

De eerste weken zijn voorbij. Je hebt beter inzicht gekregen
in wat veel tijd in beslag neemt en wat minder tijd in beslag
neemt dan dat je in eerste instantie dacht. Ook heb je een
beter idee wat er van je verwacht wordt als young
professional op deze studie. Nu heb jij je planning en
houding daarop aangepast. De komende weken worden je
deze zaken bevraagd. Bedenk dus nu al hoe je doelen en
werkhouding moet gaan aanpassen.

Onderwijsweek 4 & 5
1. Stel een verbeterplan op aan de hand van de
mondelingen feedback van je coach van de afgelopen
weken.
2. Benoem de belangrijkste aanpassingen aan je korte
termijn doelstellingen voor deze week.
3. Geef een bewijs van jouw bijdrage deze week waar je trots
op bent
4. Wat valt jou op aan jouw persoonlijke doelstellingen t.o.v
je groepsgenoten?
5. Welke planning heb je voor jezelf gemaakt voor de
kennistoets van komende week? En lukt het je om je
daaraan te houden?
6. Geef een bewijs van jouw bijdrage deze week waarvan je
vind dat het beter moet en hoe dit komt?
Zorg ervoor dat jij duidelijke toelichting kan geven op de
door jouw gegeven antwoorden.
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ONDERWIJSWEEK 6 EN 7

TUSSENEVALUATIE
De eerste toetsen zijn deze weken en het project komt al
langzaam in de laatste fase. Het is dus tijd om de balans op
te maken. Hoe sta je ervoor? Ga jij je studiepunten behalen
als je zo doorgaat? Kortom; kijk eens in de spiegel en
beantwoord de volgende vragen. Kun jij je coach met een
recht gezicht overtuigen dat jij het beste uit jezelf hebt
gehaald?

Voor dit gesprek kun je de volgende zaken nog voorbereiden.

Onderwijsweek 6 & 7
1. Hoe sta je ervoor? Heb jij je tentamens goed gemaakt en
heb je jouw taken voor het project goed kunnen maken?
2. Welke invloeden hebben de resultaten op de planning
voor de laatste weken?
3. Welke aanpassingen aan je planning ga je maken aan de
hand van de werkzaamheden van afgelopen week?
4. Geef een bewijs van jouw bijdrage deze week waar je trots
op bent.
5. Geef een reflectie op de feedback, die je hebt ontvangen
van je projectcoach.
6. Wat heb je deze week gedaan, wat zou kunnen bijdragen
aan het overtuigen van je projectcoach, dat jij de actieve
en professionele houding hebt die hoort bij een young
professional?
7. Geef een bewijs van jouw bijdrage deze week waarvan je
vind dat het beter moet en hoe dit komt?
Zorg ervoor dat jij duidelijke mondeling toelichting geeft op
de door jouw gegeven antwoorden.
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ONDERWIJSWEEK 8

DE EINDSPRINT

Deze onderwijsweek is de laatste week waarin jij jouw
projectcoach kunt overtuigen van je professionele voortgang
van de afgelopen weken. Aan het einde van de week vul je
een eindreflectie in op basis van afgelopen weken. Je geeft
daarin aan wat er goed ging en wat er beter moet. Dat er
dingen nog beter moeten dat is niet erg. We zijn immers pas
8 weken bezig, maar je moet wel duidelijk hebben wat er
beter moet. Dan kun je er tenminste aan werken.
Onderwijsweek 8 - de eindreflectie
In je reflectie document staan in ieder geval de volgende
gegevens. Je naam, klas, studentennummer, datum, periode,
modulecode en groepsgenoten.
Hoe je een goed reflectieverslag maakt en welke format je
het best kunt aanhouden kun je vinden op:
https://www.scribbr.nl/stage/reflectieverslag-enprocesverslag/

Wekelijks
inleveren in
Feedpulse

Deadline
week 8
30 okt 23.59u

Derde
beoordeling
na week 8

Belangrijk hierbij is dat je niet alleen vertelt wat je gedaan
hebt maar ook waarom je dit gedaan hebt en of het
eventueel nog beter kan in de toekomst
Je projectcoach beoordeelt jou aan de hand van het
beoordelingsprotocol op de volgende pagina. Hij/zij houdt
hierbij rekening met jouw ingeleverde producten en jouw
gedrag binnen en buiten de klas.
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Randvoorwaarden
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Beoordeling van projectmanagement

Op te leveren producten
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Hoe wordt je beoordeelt?
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KENNISTOETS

WAT MOETEN
WE WETEN?
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Kennis?
Je komt in dit periodeboek
een aantal keer de term
‘kennistoets’ tegen. Wat is dit
eigenlijk? Een kennistoets is
bedoeld om de totale kennis
te toetsen die jullie in die
periode hebben opgedaan.
De kennisvakken zijn altijd
relevant voor de beroepsrol, in
periode 1 zijn dit: Marketing,
Marktonderzoek en
Bedrijfseconomie. Om de
beroepsrol van junior
sportmarketeer goed uit te
kunnen voeren is het erg
belangrijk kennis te hebben
van al deze drie gebieden.
In totaal kun je 100 punten
verdienen met deze
kennistoets welke
onderverdeeld zijn onder de
vakken:
Marketing: 45 punten
Marktonderzoek: 5 punten
Bedrijfseconomie: 50 punten
Voor Marketing en
Marktonderzoek krijg je in
totaal 50 meerkeuzevragen
(a,b,c) en voor
Bedrijfseconomie kun je 6
open vragen verwachten.

boeken bieden we online
videocolleges en online en
offline oefentoetsen aan.
Maak hier dus ook gebruik
van.
Data kennistoets
periode 1:
- 8 okt 09.00 – 13:00 uur
- 9 nov 09.00 – 13:00 uur
(herkansing)
LET OP: De manier van
toetsen is op dit moment nog
niet helemaal zeker. De
laatste regels omtrent corona
moeten nog worden
verwerkt. Meer info volgt.

De essentie van
kennis is om het te
gebruiken, als je
het hebt, en om
het toe te geven
als je het niet hebt.
Confucius
Chinees filosoof
551 v.C. - 479 v.C

Hoe bereid je je goed voor op
deze kennistoets? Naast de
lessen op school en de
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VAARDIGHEDEN

WAT MOETEN
JULLIE KUNNEN?
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Vaardigheden?
Je hoort het tegenwoordig vaak,
dat vaardigheden steeds
belangrijker worden. Ook bij
SPECO zien we daar het belang
van in. Daarom heb je deze
periode 3 toetsen m.b.t.
vaardigheden. Voor de vakken
taalvaardigheid, Engels en
presentatievaardigheden. In die
toetsen moet je kunnen
aantonen dat je die vaardigheid
beheerst.

door een schriftelijk toets.
Hiervoor moet je het volgende
kennen:
de regels van de Engels taal
beheerst op het gebied de
meest gebruikte tijden.
Je kunt je hiervoor voorbereiden
tijdens de lessen, het
oefenmateriaal uit het boek en
een oefentoets.

Presentatievaardigheden
Hiervoor dien je de basis regels
Taalvaardigheid
van presenteren te kennen en
Voor taalvaardigheid betekend kunnen toepassen. Dit wordt
dit, dat je 80 meerkeuze vragen getest met een presentatie.
krijgt binnen het programma
Hogeschooltaal. Waarbij je moet Voor de exacte data van de
kunnen aantonen dat je:
kennistoetsen bekijk je rooster.
de regels van de Nederlandse
taal beheerst op het gebied
van werkwoordspelling,
samenstellingen en
hoofdletters
veelgebruikte woordgroepen
en afkortingen schrijft en
gebruikt
welke meervoudsvormen en
verwijswoorden er zijn en kan
deze gebruiken
kan omgaan met taalkwesties
Je kunt hiervoor voorbereiden
tijdens de lessen, met het
programma Hogeschooltaal en
een oefentoets.
Engels
Bij Engels gaat het om
grammatica. Dit wordt getoetst
Waarbij je moet
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PERSONAL BRANDING

HOE
ONDERSCHEID
IK MIJ?
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Coaching
Introductie
Personal Branding is een
onderdeel dat gedurende
je hele studie terug zal
komen. In week 1 maak je
kennis met je coach en hij
of zij zal gedurende het
gehele eerste jaar als een
mentor voor je fungeren.
Het mentorschap is één
van de twee rollen die je
coach heeft. Daarnaast
zorgt je coach ook voor
begeleiding in je eigen
Personal Branding traject.
Over de precieze inhoud
van dit traject krijg je
tijdens de eerste
bijeenkomsten meer te
horen.
Lessen
In het rooster staan voor
Coaching Personal
Branding klassikale
bijeenkomsten en
individuele gesprekken.
Tijdens de klassikale
bijeenkomsten volg je als
klas het programma dat
wordt aangeboden door de
coach. Voor de individuele
gesprekken krijgen jullie
van de coach een
uitnodiging in Ms Teams.

Toetsing
Gedurende elke periode
werk je aan (individuele)
opdrachten en onderneem
je activiteiten. Doel is
hiervan om jezelf beter te
leren kennen, maar vooral
de sportwereld beter te
leren kennen.

De opbrengst hiervan deel
je met je medestudenten
tijdens een assessment.
Aan het einde van het jaar
rond je Personal Branding
af voor 4 studiepunten
door middel van een
individueel assessment.

All of us need to
understand the
importance of branding.
We are CEOs of our own
companies: Me Inc. To
be in business today, our
most important job is to
be head marketer for
the brand called You.
Tom Peters
Fast company
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COACHES EN PROJECT COACHES

BIJ WIE MOET
IK VOOR WAT
ZIJN?
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Projectcoaches

1D
1E

BECN02

Projectcoach

1F
1G

VON - Jos Vonk

1J

BURE02

Klas

LINM01

BERS02

1C

CORM08

1B

VONJ05

1A

AGTM01

Projectcoach

VINP01

Klas

De projectcoaches begeleiden de
groepen in iedere klas naar een
zo'n goed mogelijk eindresultaat
voor het beroepsproduct.

BEC
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Coaches

1D
1E

VONJ05

1C

1F
1G

VON - Jos Vonk

1J

OUDT01

Projectcoach

OCOL01

Klas

WALM04

1B

LENW01 CORM08

1A

VINP01

Projectcoach

KERB02

Klas

De coaches begeleiden de
individuele studenten in een klas
gedurende het gehele jaar. Zij
kunnen je helpen met individuele
problemen. Dit kan bijvoorbeeld
te maken hebben met je
thuissituatie, motivatie of de
studie zelf. Zij staan altijd voor
jullie klaar.

BEC
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