
Beste aankomend student van de Johan Cruyff Academy, 

Namens het gehele team van de opleiding Johan Cruyff Academy informeren we je graag alvast over 
de start van je opleiding. Wij hopen dat je nog even geniet van je vakantie. 
 
Bij de start van het nieuwe studiejaar zullen we beperkt gebruik kunnen maken van onze gebouwen. 
Want iedereen moet rekening houden met 1,5 meter afstand.  
 
Reken daarom in het begin op veel online onderwijs en één dag per week op de Business Campus de 

Fraijlemaborg. Hopelijk kunnen we later dit jaar meer in de klas doen. 

Om ervoor te zorgen dat jij je vanaf het begin welkom voelt, je weg kunt vinden en je 

medestudenten en docenten leert kennen, organiseren wij twee introductiedagen.   

Save the Date: maandag 24 en donderdag 27 augstus voor de introductiedagen:. 

Maandag 24 augustus word je om 11:00 uur verwacht bij het Klimpark Twiske, Zuiderlaaik 3, 

1511 GX Oostzaan 

Dat is in recreatiegebied Het Twiske. Er is voldoende betaalde parkeergelegenheid. Met openbaar 

vervoer is het goed te bereiken, dan moet je uitstappen bij de bushalte vlakbij Sporthal Oostzaan, 

Twiskeweg 107, Oostzaan en vandaar nog 12 minuten lopen.  

Donderdag 27 augustus word je om 11:00 uur verwacht in op de Business Campus de Fraijlemaborg 

133, 1102 CV, Amsterdam (welk lokaal zie overzicht)  

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 . 

Informatie over de eerste lesdag en studiemateriaal 
• De eerste lesdag is op maandag 31 augustus 2020 
• Je kunt je alvast voorbereiden op de start van je studie door de algemene opleidingsinformatie te 
lezen op start-studiejaar-johan-cruyff-academy en de studiegids van het Propedeusejaar van 
Commcerciële Economie te lezen op studiegids.hva.nl (beschikbaar vanaf eind juli selecteer -
Business & Economie – Johan Cruyff Academy) 
 • Groep en rooster opzoeken: In welke klas en groep je zit, zie aanhef van deze mail. Met de code 
van deze groep (bijvoorbeeld L20-CE1J1) kun je je eigen (concept)rooster online bekijken, dit doe je 
via rooster.hva.nl en is beschikbaar vanaf 24 augustus. 
• De studiematerialenlijst staat vanaf eind juli online op Studystore 

• Ga alvast aan de slag met je opstartvaardigheden 

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 30 augustus 2020 zijn afgerond. Daarna ontvang je op je HvA e-

mailadres een Bewijs van inschrijving voor studiejaar 2020-2021. 

Toch niet starten met de studie?  

mailto:b.e.a.ruinaard-boersen@hva.nl
https://www.hva.nl/opleiding/johan-cruyff-academy/praktische-zaken/inschrijven/start-studiejaar/start-studiejaar-johan-cruyff-academy-2020.html?origin=6vn0r8rXQ9a7%2BhKaKeC7OQ
https://studiegids.hva.nl/?_ga=2.38320672.289108807.1594016883-1801201339.1568205513
https://rooster.hva.nl/schedule
https://www.studystore.nl/
https://www.hva.nl/sterkvanstart
http://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/ac-hr/inschrijven-en-herinschrijven/stappenplan-inschrijven/stappenplan-inschrijven.html?origin=SuQm/lB%2BQ0%2BV/x7b7T%2BJPw#anker-2-controleer-de-toelatingseisen-


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. 

Wij wensen je nog een prettige zomer en zien je graag maandag 24 en donderdag 27 augustus bij de 

introductie! 

Sporttieve groet, 

Docententeam Johan Cruyff Academy 

 

Donderdag 27 augustus On-campus dag 

Klas-

groep Lokaal  
11:00-11:45 11:45-12:30 12:30 -13:15 13:15-14:00 14:00-14:45 

CE1J1 

Groep A 

Lokaal 

1001 

Faciliteiten 

KM PB JvK Project HS 

Kennislijn CE 

MdG BE DL 

CE1J1 

Groep B 

Lokaal 

1007 PB JvK 

Faciliteiten 

KM 

Kennislijn CE 

MdG BE DL Project HS 

CE1J2 

Groep A 

Lokaal 

1031 

Faciliteiten 

LR 

Kennislijn CE 

MdG  BE DL PB CW Project EZ 

CE1J2 

Groep B 

Lokaal 

1033 PB CW BE DL Faciliteiten LR Project EZ 

Kennislijn CE 

MdG 

 

http://www.hva.studielink.nl/
http://www.hva.studielink.nl/
mailto:b.e.a.ruinaard-boersen@hva.nl

