
POSTGRADUAAT 
SPORTMANAGEMENT
VOLTIJDS VAN OKTOBER t/m MEI

Dé springplank naar jouw 1ste baan in de sport!
PG SPORT™ wordt nationaal en internationaal door het werkveld erkend als absolute 
autoriteit in ervaringsgericht sportmanagementonderwijs op postacademisch niveau.

De opleiding combineert commercieel-economische kennis met inzicht in sport en actieve vrijetijds-
besteding. Affi niteit met de sportbranche en een passie voor sport zijn essentieel om te slagen. 

PG SPORT™ biedt jou:
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& TOPSPORTERS

WWW.PGSPORT.BE

○ Topdocenten en gastsprekers uit de praktijk
○ Teambuilding via diverse sportevenementen 

en congressen
○ Uiterst flexibele combinatie mogelijk met 

professionele loopbaan of topsportcarrière 
via persoonlijke trajectbegeleiding

○ Actieve integratie in het sportwerkveld via 
de Sport Business Projecten in samen-
werking met VLAJO en via de (beroeps-
inlevings)stage

○ Uniek netwerk van meer dan 1.000 alumni 
PG SPORT™
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60 STUDIEPUNTEN

WWW.PGSPORT.BE

Wat is PG SPORT™? 
Het Postgraduaat Sportmanagement (PG SPORT™) 
werd opgericht in 2002 en wordt sinds 2006 ingericht 
aan de Vrije Universiteit Brussel binnen de Faculteit 
Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) en de 
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (BESW).
Talrijke pas afgestudeerde bachelors en masters uit 
de Lage Landen kiezen voor het voltijdse en behoorlijk 
eigenwijze traject PG SPORT™. Persoonlijke interes-
ses delen met medestudenten, kennis en kunde verder 
uitbouwen rond sport, eerste (werk-)ervaringen uitwis-
selen tussen (gast-)docenten en geselecteerde deel-
nemers in de hoofdstad van Europa, dit alles werkt erg 
inspirerend en is professioneel kruisbestuivend!
Kortom, PG SPORT™ is teamsport!

Voor wie is PG SPORT™? 
� Voor iedereen met Professionele of Academische 

Bachelor of Master én met passie voor sport! 
� Ook voor werkstudenten en (ex-)topsporters voor 

heroriëntering of eerste stap in de nacarrière

Investeer in je toekomst!
Het inschrijvingsgeld bedraagt 5.040 euro. Inbegrepen: 
lessenpakket door praktijkdocenten en gastsprekers 
uit het nationale en internationale PG SPORT-netwerk, 
cursussen en presentaties, vakboekenpakket en vak-
tijdschriften, teambuilding in Durbuy, congressen en 
seminaries, wedstrijden (Rode Duivels, baanwielrennen, 
tennis, basketbal…), carrièrebegeleiding, …Jos Verschueren, directeur Sportmanagement

SPORT & Geopolitiek, Management, Recht, Marketing-
communicatie, Bedrijfscommunicatie, Geschiedenis, 
Visueel Management, People Management, Economie, 
Financieel Management, Engels, Frans, Spaans,
Sport Business Project

“Ik wou jullie nog eens bedanken voor wat sport-
management mij heeft opgebracht! Nu zit ik er volop in 
en PG SPORT™ heeft veel deuren voor mij geopend!” 
Saran Ndiaye, coach Saran

Contacteer Jos Verschueren op 0477-39 12 32 of mail naar jos.verschueren@vub.ac.be en check www.pgsport.be
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