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Welkom bij Leisure & Events Management
Welkom bij de Academie voor Leisure & Events management, afgekort als ALE. In dit document vind je allerlei
(algemene) informatie over het eerste jaar Leisure & Events Management (LEM). Je zou deze handleiding
kunnen zien als je 'reisgids' voor het komende studiejaar.
Deze gids gaat over de inhoud van je nieuwe studie en geeft inzicht in hoe de opleiding in elkaar zit. Allerlei
onderwerpen komen aan bod. Bijvoorbeeld hoe het programma eruitziet, hoe je getoetst wordt, wat een
bindend studieadvies (BSA) is, wat de compensatieregel inhoudt en alle andere noodzakelijke informatie die je
nodig hebt om goed te kunnen landen op je nieuwe bestemming.
Ben je klaar voor vertrek?
We wensen je een geweldige reis in de opleiding Leisure & Events management!

Felix Rietbergen & Nathalie Quint
Coördinatie jaar 1
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1 Programma jaar 1
Deze algemene studiegids dient als bron van algemene informatie over het eerste jaar van Leisure & Events
Management. Mocht je vragen hebben, dan kun je eerst dit document doorbladeren. De kans is groot dat je
daar het antwoord vindt, of dat je een link vindt naar waar je de informatie kunt vinden die je nodig hebt.
Uiteraard betekent het starten van een nieuwe opleiding ook dat je veel nieuwe informatie krijgt. Zorg ervoor
dat je jezelf zo uitgebreid mogelijk en zo snel mogelijk informeert!
Globale structuur van het jaar
Het jaar is ingedeeld in twee semesters. De opbouw van elk semester vind je hieronder. Zoals je kunt zien, werk
je aan challenges. De getallen in oranje geven het aantal weken aan dat je aan een challenge werkt. Zoals je
kunt zien, duren de meeste challenges drie weken.
Doel van het jaar is het propedeuse certificaat
In het eerste jaar werk je aan het behalen van je propedeuse. Maar dit is niet het enige doel van het
eerstejaarsprogramma. Andere doelen zijn:
- Je ontwikkelen van een gepassioneerde fan, via nieuwsgierig talent tot een kritische avonturier. Dit betekent
dat je bijvoorbeeld nog steeds fan van sport kunt zijn, maar in het eerste jaar een meer professionele blik op de
vrijetijdssector moet ontwikkelen.
- Kennismaken met de vrijetijdsindustrie.
- Een eerlijk beeld krijgen van wat werken in de vrijetijdsindustrie inhoudt
- Het ontdekken van je eigen beroepsidentiteit
Bindend Studie Advies (BSA)
Een ander doel van het eerste jaar is selectie. We streven ernaar de studenten te selecteren die aan alle criteria
voldoen en die er vertrouwen in hebben dat de vrijetijdssector 'hun' sector is. Een criterium is het behalen van
60 EC's in één jaar. Alleen studenten die alle 60 studiepunten behalen, kunnen doorgaan naar jaar 2.

2 Overzicht van de Challenges in Semester 1
Het eerste jaar van de opleiding staat in het teken van uitzoeken of er een match is tussen jou en de opleiding.
Je krijgt de kans om de branche te ontdekken en wat er van je verwacht wordt. Je werkt aan vijf challenges die
worden beoordeeld op de vraag of je het potentieel hebt om een professional te worden. Hoe verder je in het
programma komt, hoe meer er van je wordt verwacht.
Het eerste semester is gericht op het competentiegebied 'Leisure Productions' met een brede scope op de
Leisure & Events industrie.
Terwijl je werkt aan de challenges, werk je ook toe naar het Skills examen aan het einde van elk semester. In dit
examen komt al het geleerde samen.
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Semester 1 ziet er als volgt uit:

Voor een beter begrip van de challenges en om meer te weten te komen over wat er van je wordt verwacht, wat
je moet lezen of doen, wat je in moet leveren, welke boeken nodig zijn, waarop je beoordeeld zult worden, etc.
verwijzen wij naar de volgende handleidingen:
Challenge Handleiding met het overzicht van alle challenges en toetsing
Handleiding per challenge (1 t/m 5)
Handleiding voor communicatie
Handleiding voor financieel management
Alle vereiste documenten zijn te vinden op MS Teams (semester 1).

2.1

Challenge 1: Landing (Arrival at your destination)

Het belangrijkste doel van deze challenge is om je medestudenten beter te leren kennen en ervaring op te
doen met onderzoek doen. Het is een combinatie van een introductie in het doen van onderzoek en het
creëren van betekenisvolle experiences.

2.2

Challenge 2: Entertainment challenge

Tijdens deze challenge leer je verschillende soorten evenementen herkennen en begrijpen, leer je werken in
een productieteam, organiseer je een evenement met behulp van het game plan (een projectmanagementtool),
ontwikkel je creatief denken, begrijp je de behoeften en wensen van potentiële bezoekers, en pas je deze
kennis toe om een beleving te creëren en te behouden.

2.3

Challenge 3: Impact challenge

Deze challenge gaat over onderzoek doen naar een maatschappelijk onderwerp, dat vertalen naar een intentie
van de impactervaring die je wilt ontwerpen, het ontwerpen en prototypen van de beleving en uiteindelijk zelfs
het realiseren ervan. De challenge is gebaseerd op design thinking, maar het gaat ook over empathie met
mensen die misschien op een andere manier denken. Observeer, luister, praat. Maar zonder vooroordelen.
Dan zul je in staat zijn om impact te creëren.
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2.4

Challenge 4: Business challenge

In deze challenge doe je onderzoek naar een organisatie in de vrijetijdsindustrie en geef je aanbevelingen niet
alleen vanuit het perspectief van de consument ("ik vind dit festival geweldig; ik hou niet van dat soort muziek")
maar vanuit een professioneel marketingperspectief. Op basis van je onderzoek geef je aanbevelingen aan de
organisatie, waarbij je ook rekening houdt met factoren uit het perspectief van stakeholdermanagement: welke
actoren hebben de macht en het belang om je aanbevelingen waar te maken en wie hebben de macht en het
belang om dat te verhinderen?

2.5

Challenge 5: Take-off (Congresstival)

Centraal in de laatste uitdaging van semester één staat het werken en samenwerken in een projectorganisatie
om een betekenisvolle beleving voor een specifieke doelgroep te realiseren.

2.6

Financial Management (FIM)

Zie de handleiding FIM in MS Teams.

2.7

Communication (COM)

Zie de handleiding COM in MS Teams.

3 Overview of Challenges in Semester 2
In semester 2 richt je je opnieuw op een reeks challenges, elk met een eigen resultaat, maar met iets hogere
verwachtingen dan in semester 1.
In semester 2 verplaatst je jouw aandacht van het competentiegebied ‘Leisure Productions’ naar ‘Running
Businesses’, waar vooral je financiële en operationele vaardigheden worden ontwikkeld.
Semester 2 ziet er als volgt uit:
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In dit stadium van het jaar kan nog niet alle inhoud worden gegeven. Zodra semester 2 nadert, zal meer
informatie over de verschillende challenges worden gedeeld. Per challege zal de essentiële informatie in een
aparte handleiding worden gedeeld.
De challenges waar jullie aan zullen werken zijn:
Experience Design (EXD)
Operating Live Experiences (OLE)
Managing Live Experiences (MAN)
Developing Live Experiences (DEV)
Producing Live Experiences (PRO)
Communication (COM)

4 Literatuur
Naast handleidingen, colleges en filmpjes maken we uiteraard ook gebruik van (e-)boeken. Welke
(hoofdstukken van de) boeken je per challenge nodig hebt, kun je vinden in de handleiding van die challenge.
Een globale boekenlijst is te vinden op Study Store (www.studystore.nl). Dit is een online boekwinkel die een
overzicht geeft van alle boeken die we in het eerste jaar gebruiken.
We raden je ten zeerste aan om de boeken te bestellen, of te lenen bij onze bibliotheek Library | BUas.nl. De
bibliotheek heeft altijd een aantal studieboeken beschikbaar, die je in de bibliotheek zelf kunt gebruiken.
Zonder toegang tot de benodigde materialen zal het moeilijk zijn om aan het programma deel te nemen.
Hieronder vind je een overzicht van de boeken die je in het eerste jaar nodig zult hebben. De meeste boeken
zullen ook in latere jaren van het programma van pas komen.
De nummers in de eerste kolom verwijzen naar het ISBN-nummer van het boek. Als er geen nummer bij staat,
gaat het om een online boek of een reader.
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5 Communicatie kanalen
Binnen de Academy for Leisure maken we gebruik van verschillende communicatiekanalen. Elk van deze
kanalen dient een ander doel. In onderstaande infographic (in het Engels) vind je een overzicht van de
belangrijkste kanalen. Deze infographic is volledig van toepassing op Semester 1 in 2022 - 2023.
Vanaf semester 2 gaan we werken met Brightspace, dat een deel van de huidige communicatiekanalen zal
vervangen. Het spreekt voor zich dat je eerst kennis gaat maken met een nieuw systeem, voordat we het gaan
gebruiken.
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5.1

Student portal (oranje)

De (studenten)portal is het startpunt van vele andere communicatiekanalen. Naast ALE-specifieke informatie
kun je er ook informatie vinden over BUas, de BUas-communities, Nieuws, Evenementen, studentenbanen en
allerlei andere informatie.
Student Portal - Home (sharepoint.com)

5.2

Cum Laude / LMS (grijs)

In onze digitale leeromgeving, Cum Laude / LMS, vind je de inlevermappen op Cum Laude. Hier kun je
opdrachten uploaden zodat je begeleider en/of coach ze kan inzien.
Cum Laude / LMS zal gebruikt worden tot semester 2. Vanaf semester 2 gaan we werken met Brightspace.

5.3

Microsoft Teams (paars)

Microsoft Teams gebruiken we voor de learning community. Je docenten/supervisors publiceren alle materialen
in de MS Teams omgeving, geven updates over afspraken, delen tips & tricks, en geven nog veel meer input.
Het kan ook gebruikt worden voor communicatie met de klas, het projectteam of met de hele community.
Maak er een gewoonte van om je dag te beginnen (en te eindigen) met een blik op MS Teams. Dan ben je altijd
op de hoogte!

5.4

Outlook (blauw)

Outlook is ons mailsysteem. Het is aan te raden om het dagelijks te controleren. We gebruiken het voor het
delen van informatie die van toepassing is op alle studenten, maar ook voor één-op-één communicatie tussen
jou en je coach/supervisor.

5.5

Osiris (groen)

Osiris is het systeem dat we gebruiken voor cijferregistratie. Via dit kanaal kun je je vorderingen bijhouden. Je
docent is verantwoordelijk voor het plaatsen van de cijfers in Osiris.
Tijdens je eerste jaar word je automatisch ingeschreven voor de eerste kansen van alle examens en vakken.
Mocht je een herkansing moeten doen, dan moet je wel zelf inschrijven in Osiris.

5.6

Brightspace – vanaf semester twee

Vanaf semester 2 gaan we werken met een Elektronische Leeromgeving genaamd Brightspace. Voordat we
ermee aan de slag gaan, zal er voldoende informatie worden gegeven over het 'wat en hoe'.
Brightspace (sharepoint.com).

5.7

Coördinatoren jaar 1

Nathalie Quint (zij/haar) en Felix Rietbergen (die/diens) zijn de coördinatoren van jaar 1. Als je vragen hebt over
het eerste jaar en je komt er bijvoorbeeld niet uit met je coach, is het mogelijk om contact met ons op te
nemen. Je kan ons bereiken via: ALEcoordinationyear1@buas.nl.
Nathalie Quint werkt op maandag, dinsdag en donderdag.
Felix Rietbergen werkt op maandag, woensdag en donderdag.
Op vrijdag wordt de mail niet gelezen en beantwoord.
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6 Communities
De opleiding Leisure & Events Management is georganiseerd in learning communities. Uiteraard speel jij als
student een cruciale rol in de learning community, maar ook andere mensen hebben hun aandeel. Binnen de
learning community zijn de volgende rollen vertegenwoordigd.

6.1

Supervisors

De supervisors zullen je ondersteunen en begeleiden bij het doen van de challenges. Na een challenge zijn de
supervisors ook betrokken bij de challenge-evaluatie. Je ontmoet de begeleider minstens drie keer per week.

6.2

Experts

Wanneer je aan een challenge werkt, kan je ook een beroep doen op een expert, die je vragen over dat
onderwerp kan beantwoorden.

6.3

Coaches

De coaches zullen je ondersteunen in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zij zullen je werk niet direct
beoordelen, maar de coaches zullen gebruik maken van de beoordeling om te bespreken hoe je je volgende
challenge kunt aanpakken.

6.4.

Skills exam assessors

Tijdens je skills examen laat je zien wat je hebt geleerd, hoe je een taak hebt aangepakt, wat je wilt behouden
en wat je de volgende keer anders moet doen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van wat aan bod komt in je
examen, dat door twee niet bekende assessoren wordt beoordeeld.

6.5

Counsellors

De studentendecanen maken geen deel uit van de learning community. Maar als je tegen problemen aanloopt
die je belemmeren in je studievoortgang, kun je terecht bij een van de studentendecanen. In het overzicht
hieronder kun je lezen bij wie je terecht kunt als je (extra) begeleiding nodig hebt. Waarvoor je bij de
studentendecaan terecht kunt, of wat je met je coach kunt bespreken, lees je in de infographic
'studentenwelzijn' hieronder. Breda University vindt studentenwelzijn belangrijk. Mocht je meer willen of
moeten weten over dit onderwerp, dan is dit de link naar de informatie op je portal: Student well-being - Home
(sharepoint.com)
Op de Academie voor Vrije Tijd & Evenementen (ALE) hebben we een eigen team van studentendecanen: Esther
de Beer, Lonneke Boons en Marielle Braber. Hieronder vind je een overzicht van hun werkdagen.

Working days

On Campus (Oc.0.010)/Online

Mailadres
Monday

ALEstudentcounsellor@buas.nl
Esther de Beer
Lonneke Boons
Marielle Braber
Esther de Beer
Esther de Beer
Esther de Beer
Lonneke Boons
Lonneke Boons

Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
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Het doel van een gesprek met een studentendecaan is om overzicht te krijgen over persoonlijke zaken die van
invloed zijn op je studie en om te onderzoeken of en hoe we je daarbij kunnen helpen. Als de studentendecaan
niet de juiste persoon is om je te helpen, zal zij je doorverwijzen. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld
en kan alleen met jouw toestemming worden gedeeld met studiecoaches en docenten.
In verband met GDPR mag BUas aan niemand informatie geven als je ouder bent dan 16 jaar, alleen in geval
van nood of als de student toestemming geeft. Voor meer informatie over persoonsgegevens, inzage, correctie,
wijzigingen in informatie, het recht om vergeten te worden, dataportabiliteit, klachten, rechtsmiddelen en
bewaartermijnen, zie: https://www.buas.nl/en/privacy-statement.
Belangrijk:
Als een student te maken krijgt met ernstige persoonlijke zaken --> ga eerst naar de huisarts en maak een
afspraak met de decaan als het ook invloed heeft op je studie.
Vergeet bij verhuizing naar Breda niet een nieuwe huisarts te zoeken. Google 'huisarts Breda' en je vindt alle
huisartsen bij jou in de buurt.
Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden via deze link: Student well-being - Home (sharepoint.com)
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6.6

Committees / afdelingen binnen ALE

Binnen de Academie voor Leisure & Events werken we samen met verschillende commissies en afdelingen om
alles goed te organiseren.
Studenten kunnen constructief met ons meedenken in de:
-

Academy Participation Council – ALEparticipationcouncil@buas.nl

-

Degree Programm Committee - ALEdegreeprogramcommittee@buas.nl

Als je hier meer over wil weten, of daadwerkelijk deel wil namen aan een commissie, kan je een mail sturen
naar bovenstaande adres(sen).

6.7

Business Desk Leisure & Events

Wie wij zijn
Business Desk van Leisure & Events verbindt het bedrijfsleven, studenten en de Breda University of Applied
Sciences om samen te werken en kennis en ervaringen uit te wisselen.
Business Desk is belast met de coördinatie van de praktijkopdrachten, zowel internationaal als in Nederland.
Onder praktijkopdrachten wordt verstaan: gastcolleges, bedrijfsbezoeken, branche-ervaringen (zie toelichting
hieronder), stages en afstudeeropdrachten.
Business Desk voorziet de studenten, het bedrijfsleven en docenten van informatie en advies over
praktijkopdrachten en publiceert vacatures voor praktijkervaringen, stages en afstudeeropdrachten.
Hoe we je kunnen helpen
Academy for Leisure & Events beschikt over een breed netwerk. Wij bieden je toegang tot dit netwerk. Ben je op
zoek naar een opdracht, wil je in contact komen met alumni, wil je je CV laten beoordelen, weet je niet waar je
moet beginnen met het opdoen van ervaring? Maak dan vrijblijvend kennis of neem contact met ons op.
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We kunnen je helpen met:
Het ontdekken van de leisure sector
Het krijgen van (werk)ervaring in de leisure industrie
Het opbouwen van een netwerk
We bieden:
Werkveld ervaringen
Stages
Afstudeeropdrachten
Toegang tot het Leisure & Events network
We zijn op de volgende manieren bereikbaar:
T: +31 76 533 24 90
INDUSTRY EXPERIENCE: businessdesk@buas.nl
PLACEMENTS: placementlm@buas.nl
GRADUATION ASSIGNMENTS: alegraduationassignment@buas.nl
Ontmoet het team
We give you a warm welcome at Business Desk. You can find us in Ocean at the ground floor (OC0.009, open
space), near the student council office. Our department consists of five enthusiastic employees:

Carlijn Verschueren-Hennekam:
Industry experience
Stages

Femke Gondrie:
Stages
International network
Study Career Support
Industry Experience

Lars Davids:
Networker ATPM, EfB and LMDE
Afstudeeropdrachten
Alumni
Partnerships Industry
Study Career Support

Irma van Zuilichem:
Administratie
Stages en afstudeer contracten
DUO formulieren, statements

Mirjam van Dueren den Hollander:
Industry Experience
Partnerships Industry
Alumni
Study Career Support
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6.8

Industry Experience - uitleg

Tijdens de vier jaar dat je hier studeert, ontdek je hoe het werkveld van leisure & events er uitziet, ga je zelf je
netwerk opbouwen, ga je ontdekken wat het werk in de sector inhoudt en bouw je je eigen professionele
identiteit op. Hiervoor is het belangrijk dat je ook echt in actie komt en situaties gaat opzoeken in het werkveld:
Industry Experience
Met Industry Experience bieden we jou kansen en uitdagingen aan om het werkveld in te gaan. We bieden je
vacatures aan, organiseren bedrijfsbezoeken en gastcolleges en we kunnen je in contact brengen met alumni
van BUas. Het aanbod van mogelijkheden dat je krijgt is de uitgelezen kans je werkervaring en netwerk op te
bouwen, te ontdekken welke sector je interessant vindt en te ontdekken wat je al kunt en nog wil leren.
De industry experience die je opdoet zet je direct in bij het uitvoeren van de challenges die je gaat doen in je
eerste jaar.
Door de opbouw van jouw Industry Experience kun je je onderscheiden van je medestudenten en meer kans
maken op die gave stage, afstudeeropdracht of baan na je studie.

Aan het einde van semester 1 ga je in het skills exam een presentatie houden waarin je jouw visie geeft over de
leisure sector, het werkende leven van een professional en jouw eigen professionele identiteit. Met Industry
Experience doe je de ervaring op om je voor te bereiden op deze presentatie.
In semester 2 zal je een keuze gaan maken voor de specialisatie die je gaat volgen in jaar 2:
•
Urban life and placemaking – EN
•
Social Innovation – EN
•
Live Music and Dance Events – EN & NL
•
Sports and eSports – EN
•
Attraction and Theme Park Management – EN
•
Events for Business – EN & NL
•
(International) Leisure Management – EN & NL

Industry Experience gaat je inzicht geven om een goede keuze te maken.
Met behulp van Industry Experience ga je ontdekken hoe het werkende leven van een professional er uit ziet. Je
gaat daadwerkelijk voor organisaties werken. Je ontdekt hoe het is om binnen een organisatie te werken en hoe
het is om als vrijwilliger ingezet te worden. Je ervaart hoe ontzettend leuk het is om onderdeel te zijn van een
festival crew of een concept te ontwikkelen voor een bedrijf. Je ervaart wat werken in de professionele sector is.
Tijdens Industry Experience ga je ontdekken wat voor kwaliteiten je nodig hebt voor het werk in deze sector. Je
ervaart wat je al kunt en wat je nog mag leren. Je leert feedback te geven, vragen en ontvangen. Je leert te
reflecteren. Je leert mensen kennen die werken in de sector waar jij in de toekomst een stage,
afstudeeropdracht of baan gaat zoeken. Zorg er dus voor dat je een professionele indruk van jezelf achter laat.
Laat zien wie je bent en wat je te bieden hebt, dan heb je daar later profijt van.

6.9

Industry Experience – vacatures

Vanuit de opleiding bieden we je interessante en geschikte vacatures aan bij bedrijven waarbij je ervaring op
kunt doen. Deze bedrijven willen graag met jou samenwerken.
Je kunt deze vacatures vinden in het Team LEM-NL Students, kanaal 3.Industry Experience. Hier worden ook de
bedrijfsbezoeken en gastcolleges bekend gemaakt.
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Voorbeelden van Industry Experience mogelijkheden:
-

Diverse werkzaamheden op een evenement, die door vrijwilligers worden gedaan. Denk aan tickets
scannen, kassawerkzaamheden, op- en afbouw bij events, host/hostess functie;

-

Vrijwilligers werven en coördineren voor evenementen;

-

Meewerken aan of coördinatie van een activiteit op een lokale sportvereniging;

-

Social Media-activiteiten voor een evenement;

-

Folders uitdelen, posters verspreiden etc. voor een concert;

-

Mystery guest onderzoek, enquêteren;

-

Meewerken aan een festival in je stad of dorp;

-

Bezoeken van een bedrijf waar je een rondleiding krijgt en een opdracht uitwerkt

-

Gastcollege door een professional uit het werkveld, waarna je een vraagstuk uitwerkt.

Je kunt natuurlijk ook in je eigen netwerk op zoek naar leuke mogelijkheden.
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7 Assessment
Tijdens je studieprogramma ontwikkel je vaardigheden (skills) die nodig zijn om een complete,
toekomstbestendige vrijetijdsprofessional te zijn, en word je hierop beoordeeld. Deze skills zijn niet gerelateerd
aan een specifiek kennisdomein zoals marketing of operations management, maar het zijn vaardigheden die de
kennisdomeinen overstijgen. In de challenges moet je laten zien dat je deze vaardigheden ontwikkelt. Als je in
een challenge moeite hebt met een bepaalde vaardigheid, kun je diezelfde vaardigheden in de volgende
challenge verbeteren.
Een volledige beschrijving van het assessment is te vinden in de "Challenge manual". Hieronder is een
samenvatting uit de challenge manual opgenomen.

7.1

Skills

7.1.1 Theoretisch
Als vrijetijdsprofessional krijgt je werk meer betekenis als je relevante theorieën en kennis op een inzichtelijke
manier kunt toepassen. Het begrijpen van vrijetijdsgedrag, het analyseren van marketingstrategieën aan de
hand van veelgebruikte modellen, het begrijpen van financieel jargon dat in de directiekamer wordt gebruikt,
het toepassen van creatieve technieken, maar ook het begrijpen van je eigen persoonlijkheidskenmerken: het
vereist allemaal een solide theoretische basis en maakt je tot een completere vrijetijdsprofessional. Het gaat er
echter niet om elke afzonderlijke theorie uit het hoofd te leren. Het gaat erom te begrijpen hoe deze theorieën,
modellen en kennis meer betekenis kunnen geven aan je werk.
7.1.2 Onderzoekend
Ga er op uit! Een goede vrijetijdsprofessional moet systematisch verkennen, ervaren, onderzoek doen. Het
begint met vragen stellen: wat is het probleem? En wat is de beste manier om antwoorden te krijgen? Je kunt
praten met bezoekers, experts, managers, naar plekken gaan met een professionele en onderzoekende
instelling. Wat kan je online en in boeken vinden? Al deze inzichten zullen je kijk op de vrijetijdssector en je
eigen rol bepalen. Als je van live muziekevenementen houdt, ga dan naar een sportwedstrijd om je
professionele blik te verruimen. Als je van sport houdt, ga dan naar een pretpark om te onderzoeken hoe het er
daar aan toe gaat. Laat je energie, nieuwsgierigheid en leergierigheid zien!
7.1.3 Professioneel
In je dagelijks leven gaat het er niet alleen om te begrijpen wat er gaande is, maar ook om te gaan met
dagelijkse strubbelingen, onvoorziene gebeurtenissen, maar ook nieuwe en uitdagende kansen. Dit geldt zowel
voor je persoonlijke als je professionele leven. Je groeit van fan naar professional, van student naar zelfsturend
leerder. Je leert je in te leven in je doelgroep en iets zinvols voor hen te creëren, ook al is het niet iets wat je als
fan zelf leuk vindt. Je ontwikkelt te communiceren in verschillende contexten en je blijft groeien door
zelfreflectie en zelfbeoordeling.
7.1.4 Maatschappelijk
Vrije tijd en maatschappij zijn met elkaar verweven. Je moet je bewust zijn van maatschappelijke vraagstukken
en deze inzichten gebruiken in je besluitvormingsproces, maar je ontwikkelt ook je persoonlijke visie op de
samenleving. Denk aan duurzaamheid, gelijkwaardigheid en menselijk welzijn. Hoewel dit eenvoudig klinkt,
wordt de maatschappij steeds complexer en ontstaan er veel dilemma's waarin je je weg moet vinden. Steeds
vaker wordt vrije tijd gebruikt als middel om maatschappelijke veranderingen te realiseren. Ben jij die visionaire
leider die die verandering in gang zet? Je ontwikkelt je om toekomstgericht te zijn en de toekomst te benaderen
met de mentaliteit dat je verandering kunt bewerkstelligen. Denk groot, handel klein.
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De skills worden ontwikkeld tijdens het werken aan de uitdagingen. Elke skill/cursus is 5 EC waard. Zie het
onderstaande overzicht van semester 1.
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7.2

Challenges Stoplichten

Werken aan de challenges leidt niet direct tot EC’s, maar de vier verschillende skills die je ontwikkelt zijn wel
input voor je individuele skills examen. Bij elke challenge werk je aan een groepsopdracht en een individuele
opdracht. Deze opdrachten worden beoordeeld op de vier skills. Om te meten of je met je ontwikkeling op de
goede weg bent, maken we gebruik van een stoplichtsysteem. Als je het heel goed doet, krijg je groen licht, als
je het voldoende doet, krijg je een geel licht en als het (nog) niet goed gaat, krijg je een rood licht voor de skills.

7.3

Skills Exam – individueel assessment

Tijdens je (mondelinge) skills examen toon je je theoretische, onderzoekende, professionele en
maatschappelijke vaardigheden. Het skillsexam vindt twee keer per jaar plaats, aan het eind van elk semester.
Input voor het examen is je eigen evidence folder/bewijsmap, waarin je je eigen ontwikkeling (inhoud en
proces) bijhoudt. Je reflecteert op de effecten van je gedrag op anderen, door inzicht te krijgen in je eigen
gedragsvoorkeuren in een persoonlijke- en onderwijscontext.
In principe behaal je 5 EC per skill als het eindcijfer hoger is dan een 5,5. Omdat voor elke cursus alleen
afgeronde cijfers worden gebruikt, betekent dit dat een 6 als eindcijfer het minimumcijfer is om de EC's te
behalen. Wanneer het eindcijfer een 5 is, kan het cijfer worden gecompenseerd. Hieronder meer over de
compensatieregeling.
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7.4

Compensatieregel

Je bent geslaagd voor je skills examen en andere vakken als je een 5,5 of hoger hebt gescoord per onderdeel.
Pas dan krijg je de EC's (studiepunten) die bij de skill of het vak horen. Voor elk onderdeel heb je twee kansen
om ze op een voldoende niveau (5,5 of hoger) te krijgen: een 'eerste kans’ en een herkansing. De ideale situatie
is om alle onderdelen met een 5,5 of hoger af te ronden, maar als dat niet gelukt is, kun je compenseren.
Om te compenseren zijn er twee randvoorwaarden:
- je score moet ten minste een 5,0 zijn.
- je gewogen gemiddelde moet een 6,0 zijn.
Scores van een 4,99 of lager kunnen niet worden gecompenseerd. Dit betekent dat je de EC’s voor die skill of
dat vak niet krijgt toegekend.
In de bijlage vind je een visuele weergave van de compensatieregel.

8 Second Year & Specialisations
This information is provided in English, as most of the specialisations are offered in English (only).
During your first year you should start thinking about how you want to proceed in year two. You have several
options, but basically it comes down to either specialising or generalising. Thus, zooming in or zooming out.
First you can read about the specialisations (8.1 - 8.6) and in 8.7 you can read about the general programme
which means you continue to study Leisure and Events Management.
You will have to make a choice in semester 2. Until that moment, various moments and occasions will help you
make the right decision for you.

8.1

Events for Business (EfB) – EN & NL

Events for Business is a specialisation in which events are used to achieve business goals, such as branding,
marketing communication, team building or relationship building. Events have proven to be a powerful tool to
add emotional value to a message you want to communicate. Major event venues or exhibition and conference
centres, such as RAI Amsterdam, Jaarbeurs Utrecht and Ahoy Rotterdam have plenty of facilities for organising
business conferences and corporate exhibitions. In addition, many companies from outside the leisure sector
often organise events to promote new brands or launch new products. Just think of Coca-Cola, Apple or car
makes. In this specialisation you will learn more about event venues, the corporate events market, and how the
international events sector is developing. You will be trained to become part of a new generation of innovative
and strategic events professionals, capable of creating (hybrid) events or series of events to give meaning to
organisations, cities, regions or countries. This can be as a project manager, marketer, brand (city) manager,
concept designer, data analyst or marketing and communication specialist. Are you creative, empathetic, have a
hands-on mentality, good social qualities and the drive to discover the business market together with fellow
students and graduates? Then this specialisation is just your thing!
Contactpersons: Ronald van Olderen, Dorothe Gerritsen, Else Krijgsheld, Paul Trouw, Mark Faes & Lieske de
Haas
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8.2

Urban Life & Placemaking (ULP)

This specialisation focuses on leisure taking place in cities and all the aspects playing a role there - looking from
a social, economic and spatial perspective, in many different situations. This is as broad as the transformation
of an old industrial site into a new vibrant cultural area, a cultural festival which links to the identity of a city and
daily leisure in neighbourhoods in skateboard parks, community centres or small theatres. The city offers a
dynamic context for leisure activities in all kinds of areas - such as culture, sports, events, and hospitality. In
this specialisation we pay attention to subjects such as vision, concepting, implementation and communities.
Stakeholders, communication, well-being of residents and a sense of place are key words within Urban Life &
Placemaking.
Contact persons: Lieke van Gils & Olaf Ernst (from January 2023 on)

8.3

Live Music & Dance Events (LMDE) – EN & NL

Live Music and Dance Events is a specialisation that focuses on live music (music festivals, pop venues) and
dance events (music festivals, pop venues, clubs) at the heart of the leisure industry. The focus of this
specialisation is creating and organizing sustainable events in the live music and dance industry with social and
economic impact. Apart from offering entertainment through unique events, the function and message of live
music, festivals and concerts go many steps further. Concerts and music give people and the environment an
identity, an artist’s business model is based on live music in times where technology is predominant, festivals
are breeding places for new innovations around sustainability and social innovation, and cities use music and
festivals to attract tourists and as a driving force for the local economy by investing in it.
Contactperson: Michelle Hack

8.4
Social Innovation (SI)
Social Innovation is a specialisation in which you will learn how to innovate and design social possibilities for
society. You discover which topics in society have your interest and how you can bring a meaningful change for a
better future. We use our knowledge and love for leisure to stimulate this change.
The uniqueness of this specialisation is that you make your own choices of projects you work in. You create your
own groups, have your own planning and work with real clients. Coaches and experts help you in these processes.
At the end of this programme you know what you want, you have your own network and can continue your
projects in the professional world.
Contact persons: Frank Cruq & Juul Paalvast

8.5
Attractions & Theme Park Management (ATPM)
Attractions & Theme Parks Management is a unique in the world specialisation into the field of attractions, theme
parks, zoos, water parks and all other supplying companies working in this industry. In this specialisation, you will
be trained and educated on various management aspects such as operations management, hospitality
management, storytelling, (online) marketing, finance and change management.
Contactperson: Bart Stadhouders

8.6

Sports & ESports (SES)

At BUas we focus on the experience of sports & esports, not so much from the participant’s perspective
(practising or assisting in sports or esports, professionally or otherwise), but more from the perspective of
spectators and fans. Additionally, you will always study both sectors in this specialisation. Rather than focusing
on one specific game or sport, the programme looks primarily at what these industries and (e)sports can learn
from each other. You will discover how to fuse insights from both industries and how to create new impactful
and meaningful experiences for fans and enthusiasts. Regarding your professional career, this specialisation
prepares you for work in various organisations in both sectors.
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For example, helping sports and esports organisations with creating the best possible and most innovative
sports and esports experiences, but also supporting brands using sports and esports for branding and
marketing purposes.
Contactpersons: Jur van de Graaff & Liedewei Ratgers

8.7

Broad Programme – Leisure and Events Management (LEM) – EN & NL

Our mission is to empower you to become the leisure and events manager of the future with a broad
perspective on the work field and a modern vision on society.
The world is rapidly changing. Systems and structures that forever seemed fixed are now in flux. What our
destination will be is yet unclear. The leisure and events manager of the future embraces this uncertainty
wholeheartedly and knows the value of their sector and their skills for a world in flow. Their broad perspective
on the work field and modern vision on society make them ready for live, make them ready for Life!
Broad perspective on the work field
The leisure and events manager of the future has a broad perspective on the work field in multiple ways. They
have transferable skills that can be applied in different sub-sectors of the field and beyond. They have the
ability to see leisure as a goal and as a means. They have a striving for increasing the positive and minimizing
the negative impact of the field. They shape the work field for a better world for us all.
Modern vision on society
The leisure and events manager of the future embodies a modern vision on society in various regards. They no
longer focus just on economic welfare but aim for balance and wellbeing. They no longer are fixated on growth
but question whether growth is needed. They no longer vie for capital and resources but foremost collaborate
on our way to the good life. They shape society for a better world for us all.
Contactperson: Iskander Khairoutdinov

9 International Exchange
Info in English, as your exchange period will most likely be in English as well!
If you are considering taking the opportunity to study for a semester at another university abroad in the coming
years, there are a few things that you need to take care of already in year 1.
First of all, you should read the portal page all about exchange: Study Abroad - Exchange (sharepoint.com)
After this, there are some important considerations for your first year:
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•

Not all exchanges happen at the same stage of your studies. Depending which specialisation you
decide to follow, or if you follow the broad programme, the semester of exchange may occur in your
2nd or 3rd year.

•

The selection process for exchange happens before you have chosen you specialisation.

•

International universities often have competitive selection procedures relating to your grades. Any
student wishing to take part in an international exchange would be advised to maintain good grades in
the first year.

10 Planning
Wij begrijpen dat je geïnteresseerd bent in een overzicht van het academisch jaar, bijvoorbeeld om te weten
wanneer je vakantie hebt. Hieronder vind je een link naar de jaarplanning. De vakantieperiodes staan vast,
maar andere informatie in de planning kan veranderen. Het is daarom aan te raden om altijd de link te
gebruiken, zodat je toegang hebt tot de laatste versie.

https://edubuas.sharepoint.com/sites/studentale/SitePages/Important-information.aspx.aspx
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Appendix 1: Compensation Rule
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