
OPEN DAG 

AMSTERDAM



WELKOM

AMSTERDAM

Studie en Topsport combineren? Dan is de Johan Cruyff Academy wellicht iets 
voor jou!

Doorloop deze presentatie om een beetje inzicht te krijgen in de opleiding, tijdens 
de open dag kunnen er vragen worden gesteld aan de aanwezige docent en 
instroomcoördinator.



DE BRON

AMSTERDAM

“In mijn ervaring bezitten sporters een aantal
specifieke kwaliteiten. Ze zijn bijvoorbeeld
betrokken en prestatie- en doelgericht. Met
dergelijke kwaliteiten en de juiste opleiding,
kunnen ze succesvolle professionals worden in
de sportwereld.

Niemand kan de belangen van de sport beter
dienen dan iemand met het hart van een
sporter.“

Johan Cruijff †
(1947 – 2016)



ONZE CRUIJFFIAANSE STUDENTEN

AMSTERDAM

• Topsporter 

• Commercieel geïnteresseerd (ook sales en cijfermatig) 

• Communicatief vaardig

• Kan in teamverband werken

• Topsportmentaliteit

• Verantwoordelijkheid

Het onderwijs concept van de JCA is gebaseerd op een 
leergierige werkhouding en een grote mate van 
zelfstandigheid. Dus je gaat eerst zelf op onderzoek uit.  



WIE GINGEN JULLIE VOOR

AMSTERDAM

Margot Boer

Marlou van Rhijn

Johan KenkhuisLaurens ten Dam



STUDIE PER JAAR

AMSTERDAM

Jaar 1 
(CE in sportcontext)

Jaar 2
(sportmarketing specifiek)

Jaar 3 Jaar 4

Blok 1 Marketing Marketing communicatie 
Sportsponsoring

Minor of
Stage

Theorie + start 
afstuderen

Blok 2 Marktonderzoek Sales 
accountmanagement
Markt van sportproducten

Blok 3 Sales Marktonderzoek
Digital Sportmarketing

Minor of
Stage

Afstuderen

Blok 4 Ondernemen Internationale marketing 
Event & citymarketing



STUDIEPUNTEN

AMSTERDAM

• Kennisvakken: CE1, CE2, CE3 en CE4 5 ECTS per blok

• Elk blok project (office) 7 ECTS per blok
• Marketingplan - Sportcity
• Marktonderzoek - Sportcity
• Sales - Touzani foundation
• Ondernemen - Eigen plan bedenken

• Business Engels 1 ECTS per blok

• Personal Branding 1 ECTS per blok
• Communicatieve vaardigheden 1 ECTS per blok

• TOTAAL 60 ECTS 
(studiepunten) per jaar



HOE ZIET DE WEEK ERUIT

AMSTERDAM



WAT VOEGEN WIJ TOE

AMSTERDAM

Studenten studeren commerciële economie, met als aanvulling: 

• Projecten en onderwijs waar mogelijk in sportcontext

• Samenwerking met externe opdrachtgevers uit het sport werkveld

• Opzetten van een sportmarketingbureau in jaar 2 per klas

• Stage en afstuderen binnen de sportmarkt

• Topsportvriendelijke minor:
Waardecreatie in de sport van morgen

• Topsportondersteuning voor actieve topsporters



TOPSPORTONDERSTEUNING

AMSTERDAM

• 3 dagen fysiek aanwezig. Afhankelijk van de week en rooster. 
(16 - 24 uur per week zelfstudie). 
Geen deeltijdopleiding. Wij voorzien in de combinatie studie en topsport, niet in werk en 
studie. 

Lessen zijn altijd tussen 09:00 en 14.30u. Uitzonderingen kunnen toetstijden zijn. 

• Indien 3 dagen vanwege sportprogramma echt onhaalbaar is wordt er met de studiecoach 
een planning voor 2 dagen gemaakt (groter deel zelfstudie).

• Sport toetsen (indien afwezigheid bij tentamens vanwege sport redenen).

• Fulltime topsportcoördinator en vaste mentor/trainer/coach. 

• Maatwerk mogelijkheden bij fulltime topsportprogramma’s of deelname Olympische Spelen.   



JE DIPLOMA, EN DAN?

AMSTERDAM

Werken in de sport

• Marketingcampagnes opzetten voor een sportmerk 
(commercials, websites, consumentenacties).

• Sponsor budgetten van commerciële organisaties effectief inzetten (bijvoorbeeld sponsoring van 
BVO). 

• Werken bij sportorganisaties 
(commerciële sportorganisatie, sportbond of sportclub).

• Fondsen werven voor sportclubs, sporters of evenementen.

• Sportevenementen organiseren.



TOELATINGSEISEN

AMSTERDAM

Topsporters
 Studenten met een NOC*NSF status zijn toelaatbaar;

Belofte, Nationaal Talent, Internationaal Talent, Selectie status, Bondstatus, High Potential, A status.*

Daarnaast gelden er aanvullende toelatingseisen voor studenten die geen NOC*NSF status hebben. De 
toelatingseisen verschillen per sport. Daarbij geldt: 

 Studenten moet bij de top van hun leeftijd behoren in hun sport

 Bij teamsporten moet men in de hoogste klasse van Nederland sporten

Neem voor de criteria van jouw sport contact op met de instroomcoördinator 
Linda Ruinaard: b.e.a.ruinaard-boersen@hva.nl

• Een afgerond mbo 4, havo- of vwo-diploma
 Indien je profiel Cultuur en Maatschappij is heb je aanvullende eisen nodig. 



STUDIEKEUZECHECK

AMSTERDAM

Studiekeuzecheck:

De studiekeuzecheck (SKC) is een onderdeel van je inschrijfproces. Je krijgt een realistisch beeld van 
de inhoud van de opleiding, de vakken en de huiswerkbelasting. De SKC bestaat uit 2 onderdelen;
- Online module (huiswerkopdracht)
- Bijeenkomst
De data en tijden voor de bijeenkomst worden nader bekend gemaakt.

Na inschrijving via studielink ontvang je een e-mail met meer informatie over de studiekeuzecheck en 
hoe je je moet aanmelden voor één van deze data.

Ben je wegens topsportredenen niet in de gelegenheid om een van de studiekeuzecheckdagen bij te 
wonen, richt je dan tijdig tot de instroomcoördinator van de JCA. 



INSCHRIJVING

AMSTERDAM

1. Meld je aan via Studielink en schrijf je in voor de Johan Cruyff Academy.  
(De opleiding is te vinden onder Commerciële Economie - Voltijd) Hier heb je een Digi ID voor nodig. 

2. Na inschrijving krijg je een topsportformulier toegestuurd. Vul op het topsportformulier in wanneer je de 
SKC bijeenkomst wilt bijwonen. De SKC procedure is voor iedere student verplicht. Houd hier dus 
rekening mee, ongeacht je een druk topsportschema hebt. 

 Voldoe je (nog) niet aan de topsporteis  Je kunt na het volgen van de SKC dag starten aan de 
opleiding Commerciële Economie. Deze is inhoudelijk gelijk aan die van de Johan Cruyff Academy. 

AANMELDEN VOOR 1 mei 2021 via Studielink. 

Na 1 mei 2021 is het NIET meer mogelijk om je aan te melden voor een opleiding. Zorg dus dat je 
tijdig een keuze maakt.  
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OPRICHTING

AMSTERDAM

Jaar Start van … 

1999 Johan Cruyff University Amsterdam 
2002 Johan Cruyff Institute Barcelona 
2003 Johan Cruyff Institute Mexico 
2004 Johan Cruyff College Amsterdam 
2005 Johan Cruyff College Groningen 

Johan Cruyff College Nijmegen 
2006 Johan Cruyff Institute Amsterdam 

Johan Cruyff College Roosendaal 
2009 Johan Cruyff Institute E-Learning Platform

Johan Cruyff College Enschede
Johan Cruyff University Tilburg 

2011 Johan Cruyff Institute Stockholm 
2012 Johan Cruyff Institute Malaysia 
2013 Johan Cruyff Institute Peru 
2015      Johan Cruyff University Groningen
2019 20 jaar onderwijs & topsport in Amsterdam 



WAT VINDEN DE STUDENTEN

AMSTERDAM

klik hier 


