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ECTS-fiche 

 

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat Marketing 

Module Social Profit Marketing 

Code A9 

Lestijden 40 

Studiepunten  

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

80 

 

2. Lesplanning 

 

Lesdag + tijdstip maandag, 18.20 – 21.50 
 
 
 Gecombineerd onderwijs - percentage: 70% 

 Werkplekleren (individueel werkplekleren/stage) - percentage: 0% 

 Data contactmomenten en afstandsmomenten in rood 
 

 Februari 2015: 09  

 Maart 2015: 02 – 09 – 16 – 30  

 April 2015: 27 

 Mei 2015: 11 - 26 

 Juni 2015:  01 - 15 EVALUATIE  
 

3. Inhoud 

 

Dit opleidingsonderdeel biedt een helder overzicht van de belangrijkste begrippen en 

principes van marketing met bijzondere aandacht voor social-profitmarketing (SocMark) 

                                                                 
1
 De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de cursist . De ingeschatte totale 

studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wordt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de 
lesmomenten, de verwerkings- en voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten. 
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ook bekend als non-profit marketing.  

 

De rol en de plaats van SocMark 

Het SocMark planningsproces 

Omgevingsanalyse 

Populatieanalyse 

Productontwerp 

Prijs 

Plaats 

Promotie 

Communicatie 

 

Handboek : Leen Lagasse : Sociale Marketing ISBN 90-455-0504-5: hoofdstukken 1-8 

 

4. Doelstellingen 

 

De specifieke eigenschappen van social-profitmarketing marketing kennen. 

De algemene marketingprincipes en –technieken hierin kunnen toepassen. 

 

Na bestudering van deze hoofdstukken ben je in staat om verbanden te leggen tussen de 

verschillende items en onderstaande opdracht uit te werken.  Op deze manier kan je de 

opgedane kennis toetsen aan de praktijk. 

 

5. Werkvormen 

 

Afstandsleren 

 

Om de student te kans te geven zijn opleiding te combineren met een voltijdse 

tewerkstelling en een gebalanceerd sociaal en gezinsleven wordt deze module aangeboden 

in de vorm van afstandsleren aan 70%. 

Dit betekent dat van de 40 voorziene lesuren er maar 30% (12 lesuren, drie avonden) 

klassikaal aangeboden worden. Op deze avonden is aanwezigheid dan ook strikt verplicht. 

Deze drie avonden zijn de eerste, de derde en de laatste van de module, de laatste is ook 

het evaluatiemoment (zie verder).  

Verder worden de lessen door de student via zelfstudie verworven aan de hand van het 

leertraject zoals dat wordt aangeboden via de Electronische LeerOmgeving (ELO). 
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6. Leermiddelen 

 

Het handboek : Leen Lagasse : Sociale Marketing ISBN 90-455-0504-5 is verplicht. De te 

kennen hoofdstukken zijn : 1 t.e.m. 8 

 

Electronische LeerOmgeving (ELO) 

Hier vind de student alle vakgebonden informatie terug. Daar gebeurt ook het verkrijgen 

van en opleveren van de taken. 

Via het ELO zal je (twee)wekelijks opdrachten krijgen die deel uitmaken van je evaluatie. 

Je kan altijd de lesgever zelf aanschrijven (joost.hintjens@so.antwerpen.be) maar het is 

best lesgebonden vragen te stellen via het forum in het ELO. Je vraag heeft waarschijnlijk 

ook meerwaarde voor je medestudenten. 

 

7. Evaluatie 

 

Portfolio 

De oplossingen van de hierboven vermelde opdrachten (5 à 10) vormen je portfolio, je zal 

hier telkens feedback op krijgen (als je de deadlines respecteert) en het verzamelde 

digitale portfolio maakt een belangrijk deel uit van je eindevaluatie. Moest een opdracht 

een slecht evaluatie krijgen kan je altijd een verbeterde versie opladen. De bedoeling is 

dat je je kennis op die manier telkens verbetert. 

Examen 

Het laatste contactmoment is ook een bijkomend evaluatiemoment. Je zal een week van te 

voren, via de ELO, een case krijgen die je van te voren zelfstandig moet uitwerken en 

waar je aan de hand van een Prezi (wwww.prezi.com) aan de groep je oplossing kort (5 à 

10 minuten) voorstelt. 

Het portfolio telt voor 50%, gespreid over de verschillende opdrachten, De schriftelijke 

voorbereiding van de examencase telt voor 30%, de presentatie telt voor 20%. 

Deadlines 

We hechten veel belang aan deadlines, als je carrière wil maken in het bedrijfsleven, en 

gezien je deze opleiding volgt is dat eerder waarschijnlijk, dan is het opvolgen en naleven 

van deadlines heel belangrijk. 

Timing 

Alle opdrachten zullen sequentieel via de ELO aangeboden worden. Er zal telkens duidelijk 

aangegeven worden wat de deadlines zijn. Als je de uitwerking, via het ELO, oplaad voor 
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de deadline dan krijg je feedback en kan je voor een tweede deadline altijd nog een 

verbeterde uitwerken opladen. Als je de uitwerking oplaad na de deadline dan krijg je 

geen feedback enkel je score.  

Voorwaarden om te slagen 

Dit is zeer duidelijk, als de som (volgens de hierboven vermelde verdeling) van alle 

opdrachten onder de 50% scoort dan ben je niet geslaagd en moet er individueel een 

traject afgesproken worden voor een éénmalige herkansing. Het recht op herkansen is 

enkel beschikbaar voor studenten die minstens op 2/3 van de opdrachten een oplossing 

indienden. Als je op deze herkansing ook geen 50% haalt kan je je inschrijven voor het 

volgend jaar. 

 

8. Verantwoordelijke lector(en) 

 
Joost Hintjens (joost.hintjens@so.antwerpen.be)  

 

9. Laatste wijziging 

 

5/01/2015 

 
 


