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Amsterdam, Juli 2019  

Beste aankomend student,  

Welkom! In september start je met je opleiding aan de Johan Cruyff Academy 
 
Jouw studie en de basis voor je toekomst als professional begint bij deze opleiding met 2 
goedgevulde introductiedagen! 
 
Wat is het doel van deze dagen?  

• Je maakt nieuwe vrienden en bouwt aan een netwerk binnen je opleiding. 

• Via docenten en studenten krijg je alle relevante studie-informatie. 

• Je leert elkaar, de school en de faciliteiten kennen. 

Introductiedagen op de Amstelcampus 
De verplichte introductiedagen vinden plaats op maandag 26 augustus en donderdag 29 
augustus in het Wibauthuis. Voor programma zie bijlage.  
 
Maandag 26 augustus word je om 09:30 uur verwacht in lokaal 06B29 Wibauthuis.  
Donderdag 29 augustus word je om 09.30 uur verwacht in de gymzaal van het Muller 
Lulofshuis, Wibautstraat 5a.  
Kosten voor de introductie dagen zijn maximaal 15,- euro per persoon, exclusief eten en 
drinken. Dit graag maandag contant meenemen!  
 
Aanwezigheid 
Deze dagen zijn verplicht, dus we verwachten dat je er bent! Indien er sprake is van een 
zwaarwegende sportreden voor afwezigheid dan dien je hier (onderbouwd met bewijs) melding 
van te maken via de mail naar b.e.a.ruinaard-boersen@hva.nl . 
 
Studiematerialen 
Binnenkort is het studiematerialenpakket te bestellen via Studystore.nl.  
Houd voor de studiematerialenlijst en meer informatie de website start-studiejaar in de 
gaten.  
 
Bewijs van inschrijving 
Deelname aan de introductie betekent niet automatisch dat je bent ingeschreven voor 
de opleiding. Je bent pas ingeschreven zodra je hebt voldaan aan alle 
inschrijvingsvoorwaarden. Je inschrijving moet uiterlijk 31 augustus 2019 zijn afgerond. 
Daarna ontvang je op je HvA e-mailadres een Bewijs van inschrijving voor studiejaar 
2019-2020. 
 
Toch niet starten met de studie?  
Heb je inmiddels voor een andere opleiding gekozen of ga je niet studeren? Meld je af via 
Studielink. En via de mail naar b.e.a.ruinaard-boersen@hva.nl Je ontvangt dan geen 
berichten meer over deze opleiding. 
 
Vragen 
Voor algemene vragen met betrekking tot jouw inschrijving bij de opleiding kun je terecht 
bij het digitaal loket.  
 
Namens het gehele docententeam wens ik je een goede en plezierige introductiedagen toe!  
 
Kim Middendorp 
Teamcoördinator Johan Cruyff Academy 
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Introductie jaar 1 :  

Maandag 26 aug   Lokaal 

09.30 – 11:00 uur Welkomstwoord & faciliteiten 06B29 

11:00  – 12:30 uur Kennismaking met elkaar + 
teambuildings opdrachten 

06B29 

12.30 - 13:00 uur Lunch op eigen kosten  06B29 

13:00 - 13:30 uur Rondleiding WBH Mixed zone 
(05B29) 

13:30 – 15:15 uur Gezamenlijke activiteit  

 

Donderdag 29 aug   Lokaal 

09:30  – 11.00 uur Teambuilding sporthal – meet & 
greet jr 1 - 2 

 Gymzaal 
Amstelcampus 

11:00 – 11:30 uur Kennismaking docententeam 06C34 

11:30 – 12:30 uur Kick off kennislijn 06C34 

12:30 – 13:00 uur Lunch op eigen kosten  

13:00 – 15:00 uur  Kick off office 06C34 

15.00 -   ….. Festival KersVers Wibauthof 

 

 

 


