
MINOR HAN SPORT & BEWEGEN

Minor HAN Sport en Bewegen in samenwerking 
met Pieter Verhoogt en het Sport en Economics 
Research Centre van HAN Sport & Bewegen.

De minor Sport en economie biedt je een verras-
send inzicht in de organisatie van de nationale en 
internationale sportwereld. Hij neemt je mee op 
een fascinerende reis langs diverse economische 
aspecten van de sport. In diverse onderdelen krijg 
je inzichten aangereikt over de ontwikkeling van 
de breedtesport, de werking van de professionele, 
commerciële sportmarkt in Europa en Noord-Ameri-
ka, de impact van sportevenementen en de interne 
bedrijfsvoering van sportorganisaties. Kortom, de 
minor biedt je de sportief-economische inzichten die 
nodig zijn in de sportwereld van morgen.

WAT IS SPORTECONOMIE EIGENLIJK?  
Sporteconomie richt zich op vraagstukken rondom 
actuele thema’s en beleidskwesties, door een econo-
mische bril bekeken. Het gaat over de economische 
impact van sportevenementen en het belang van 
een (financieel) evenwichtige competitie in sport-
wedstrijden (competitive balans). Maar ook over de 
financiële situatie van sportverenigingen en consu-
mentengedrag.

THERE IS NO BUSINESS LIKE SPORTBUSINESS
Het onderdeel commerciële sport spitst zich toe op 
de wereld van de sportbusiness, commerciële
en professionele sport. 

Van de Duitse Bundesliga tot de Amerikaanse NBA, 
an het Formule-1 circuit tot het WK Schaatsen en van 
Tiger Woods tot het Bosman arrest. There is no busi-
ness like sportbusiness! Waarom zijn Noord Ameri-
kaanse teams zo aan elkaar gewaagd en is er in onze 
Nederlandse competitie zoveel ongelijkheid tussen 
de eredivisie teams? Dit onderdeel biedt je een 
inspirerend kijkje achter de schermen van de grote 
sportcompetities en laat zien waar de toenemende 
commercialisering van de sport toe kan leiden.
 
WAT IS DE IMPACT VAN DE OLYMPISCHE  
SPELEN OF HET WK VOETBAL?
Deze lessen bieden je inzicht in de economische 
impact van sportevenementen. Wat zijn de kosten en 
baten van grootschalige sportevenementen zoals de 
Olympische Spelen en het Wereld Kampioenschap 
Voetbal en welke betekenis hebben kleine sporteve-
nementen in economische zin? Waarom investeren 
overheden in sportevenementen en wie profiteert 
daar uiteindelijk van? In dit onderdeel gaan we 
volgens vastgestelde richtlijnen zelf onderzoek doen 
bij een groot sportevenement om de economische 
impact te bepalen en brengen we advies uit aan het 
sportevenement om de impact volgend jaar te  
vergroten. 
 

SPORT EN 
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MEER WETEN?
Inhoudelijk:  jelle.schoemaker@han.nl
Praktisch:  astrid.merkus@han.nl
Aanmelden:  www.kiesopmaat.nl

INFORMATIE
info@han.nl | T (024) 35 30 500
van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | 
www.han.nl

FINANCIËLE ANALYSE VAN  
DE SPORTVERENIGING 
Dit onderdeel concentreert zich op de financiële 
situatie van sportverenigingen. Verenigingen staan 
steeds meer onder druk door terugtrekkende 
sponsors, achterblijvende kantine opbrengsten 
en afgeschafte subsidies. We staan stil bij de 
gevolgen van krimp en vergrijzing en doen een 
prijsonderzoek onder de leden om de prijselastici-
teit te berekenen. We leren hoe we een financiële 
analyse moeten maken bij de vereniging en staan 
stil bij bedrijfseconomische principes en formules. 
Aan het eind adviseren we de vereniging op basis 
van de financiële analyse.

ALGEMENE INFORMATIE
Het onderwijs wordt op verschillende manieren 
vormgegeven. Je volgt hoorcolleges, responsie-
colleges en werkgroepen en maakt groepsop-
drachten. De minor Sport en economie is een 
verdiepende minor op niveau 3. Er wordt van je 
verwacht dat je minimaal een HBO propedeuse 
hebt afgerond. De minor is zeer geschikt voor  
studenten Sportkunde. Uiteraard zijn andere  
studenten welkom om deel te nemen. 

De minor is goed voor 30 ECTS en wordt in 
blokvorm gegeven in Nijmegen. Er is geen stage 
gekoppeld aan deze minor. Voor deelname aan 
congressen of excursies kan een eigen bijdrage 
van maximaal 100 euro gevraagd worden.


