COMMERCIËLE ECONOMIE
JOHAN CRUYFF ACADEMY
In het kort
Ben jij topsporter en wil je een studie sportmarketing volgen? Je doet het aan de Johan Cruyff Academy Tilburg. Speciaal voor
topsporters biedt deze opleiding de mogelijkheid om tijdens je sportcarrière in 4 jaar een hbo-diploma in sportmarketing te behalen.
Inhoud
De Johan Cruyff Academy Tilburg is inhoudelijk gelijk aan de opleiding SPECO Sportmarketing en bereidt je voor op een mooie
carrière na of naast je sport als professional in de sportbusiness. Elk studiejaar telt 4 periodes waarin een beroepsrol en thema in
de wereld van sport en sportbusiness centraal staan. Hierdoor krijg je een goed beeld van de gehele business. Zowel de profit als
non-pro it zijde komen aan bod. Tijdens je studie pas je jouw kennis direct toe tijdens projecten voor echte opdrachtgevers uit de
sportwereld.
Wat kun je van ons verwachten
Tijdens je studie staat alles in het teken van de sportwereld. En dat gaat
breed: van nationaal tot internationaal, van evenementen tot verenigingen,
van bonden tot sponsoren. Van voetbal tot hockey, van wielrennen tot
volleybal en van Champions League tot Olympische Spelen. We spelen in
op actuele thema’s en werken met praktijkgericht, innovatief onderwijs.
Jij en jouw ontwikkeling staan bij ons centraal. Je krijgt les van betrokken
docenten met veel ervaring in het werkveld en hart voor de sport.
Wat verwachten wij van jou
Een fulltime studie combineren met topsport is topsport! Alle
eigenschappen die jij als topsporter nodig hebt om te presteren komen je
bij deze opleiding bijzonder goed van pas. Denk aan zaken als discipline,
doorzettingsvermogen, een gezonde prestatiedrang en teamspirit.
Daarnaast heb je commercieel inzicht en kun je goed plannen.
Je onderhoudt intensief contact met je studiegenoten en docenten.

Startmoment(en)
September
Opleidingstype
Hbo-bachelor
Studievorm
Voltijd
Lesplaats(en)
Tilburg
Johan Cruyff Academy is een differentiatie
van de Bachelor Commerciële Economie en
leidt op tot de graad Bachelor of Science.
Contact
Telefoon: 08850 77222
E-mail: cruyffacademy@fontys.nl
Website JCA: cruyffacademy.nl
Fontys website JCA: fontys.nl/feht
johancruyffacademy.tilburg/

www.fontys.nl/feht

OPBOUW

Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?
12 uur projectwerk, inclusief begeleiding
10 uur les, dit is maatwerk
18 uur zelfstudie
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Hoe is de studie ingedeeld?
Theorie

25%

Zelfstudie

45%

Praktijk

30%

STUDIEKOSTEN

Ga naar de collegegeldmeter en je weet precies hoeveel je
moet betalen aan collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter

Let op: in de praktijk kunnen de uren en percentages
variëren. Bovendien kan het zijn dat jij als topsporter meer
tijd kwijt bent aan zelfstudie als gevolg van je sportschema.

Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening houden met
aanvullende kosten voor boeken, software, een laptop etc.

TYPEREND VOOR DE
OPLEIDING

OPEN DAGEN EN ZO...

• Flexibel onderwijsprogramma, ingericht op het leven
van de topsporter;
• Actueel en georiënteerd op de sportbusiness;
• Persoonlijke benadering en ontwikkeling staan
centraal;
• Betrokken en ervaren docenten uit het werkveld;
• Uitgebreide expertise van sportbusiness,
•
•
•

SPECO bestaat ruim 30 jaar;
Lidmaatschap Cruyff netwerk;
Grote
actieve
alumnivereniging
B.V.V.S. met een
landelijk
netwerk
in het sportbedrijfsleven.

Kijk op onze website als je wilt weten wanneer de open
dagen plaatsvinden of als je je wilt aanmelden voor
proefstuderen of meelopen.

Algemene vragen over Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

STUDIEKEUZE

Om zeker te weten of de opleiding van jouw keuze ook
goed bij je past, biedt Fontys jou een studiekeuzecheck
aan. De studiekeuzecheck is verplicht voor alle aanmelders
voor het eerste jaar van een bacheloropleiding of
Associate degree programma. Met uitzondering van
studenten met een buitenlands diploma en aanmelders
voor een selectieopleiding.

AANMELDEN

Aanmelden doe je uiterlijk 1 mei via Studielink.
Let op: vermeldt ook SPECO Sportmarketing Tilburg!
fontys.nl/studielink

DEZE OPLEIDING LEIDT OP
TOT DE GRAAD BACHELOR
OF SCIENCE

LOCATIE & CONTACT

Tilburg (gebouw P4)
Prof, Goossenslaan 1-02 | 5022 DM Tilburg
Telefoon: 08850 77222 | E-mail: feht@fontys.nl
Website: www.fontys.nl/feht

Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.

