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DIPLOMA
• HBO-diploma Commerciële Economie,
afstudeerrichting Sportmarketing van Fontys
Economische Hogeschool Tilburg.
• Johan Cruyff Academy certificaat van het Johan
Cruyff Institute.
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Duiken
Esports
Handboogschieten
Kitesurfen

10%

> 6 JAAR

Polo

15%

Rolstoel tennis
Rolstoel rugby

5 JAAR

Schaken
Schermen

75%

Schietsport

BINNEN 4 JAAR

Zitvolleybal

START
September
AANMELDEN
Voor 1 mei voorafgaande aan de start van het
studiejaar. Contactgegevens: zie achterzijde.
KOSTEN
De reguliere collegegeldtarieven en
studiefinanciering in het hbo zijn van kracht.
Daarnaast zijn er opleidingskosten.

TOP 5 SPORTEN

%

STUDIELAST
4 jaar. 240 ECTS

GRONINGEN
since 2015
AMSTERDAM
since 1999
TILBURG
since 2009

TOELATING
• Havo, vwo of mbo-4-diploma. Voor havo- en vwodiploma gelden de volgende vooropleidingseisen
op basis van profiel of vakkenpakket: met profiel
Cultuur & Maatschappij dien je M&O/BE of
Economie en daarnaast Wiskunde A of B (voor
havo), of M&O/BE of Economie (voor vwo) in je
vakkenpakket te hebben. Voor de overige drie
profielen gelden geen aanvullende eisen.
• Je maakt deel uit van de nationale top in jouw
sport in jouw leeftijdsklasse; studenten met
een NOC*NSF-status: Belofte, Nationaal Talent,
Internationaal Talent, Selectie status, Bondstatus,
High Potential, A status.*
• Je bent gemotiveerd om sportmarketing te
studeren.
• Wij vinden het heel belangrijk dat je de juiste
opleiding kiest en met een fijn gevoel aan je
studie begint. Daar kan de Studiekeuzecheck en
het bijbehorende ‘check-in’ gesprek bij helpen! De
Studiekeuzecheck is niet verplicht, maar je kunt
hier gebruik van maken als je dat wilt.
* Ben je topsporter zonder officiële status, neem dan contact op
met de opleiding om te bepalen of het sportniveau voldoende is
om te starten.

TOPSPORT EN TOPSTUDIE
Topsport en een voltijd studie, dat gaat samen
aan de Johan Cruyff Academy Tilburg. Speciaal
voor topsporters biedt de Johan Cruyff Academy
de mogelijkheid om tijdens je sportcarrière
een hbo-diploma Commerciële Economie,
afstudeerrichting Sportmarketing te behalen.
Op de Johan Cruyff Academy staan zowel je topsportcarrière
als je studie centraal. Je gaat drie dagen naar school.
Daarnaast studeer je zelfstandig met behulp van internet,
zodat je ook tijdens sportcompetities of een verbijf in een
trainingskamp je studie kunt voortzetten.
De opleiding is een leerroute van de hbo-opleiding
Commerciële Economie. Je toekomstige werkgevers zijn
sportclubs, sportbonden, sportgerelateerde commerciële
bedrijven en non-profit organisaties die zich met sport
bezighouden.

Studieopbouw Johan
Cruyff Academy Tilbug
JAAR 1
BLOK 1 MARKETEER
BLOK 2
VERENIGINGSADVISEUR
BLOK 3
COMMERCIEEL
MEDEWERKER
BLOK 4 SPONSORMANAGER
JAAR 2
BLOK 1
SPORTBELEIDSMEDEWERKER

UITDAGING
Een fulltime studie combineren met topsport is een uitdaging.
Dezelfde eigenschappen die je nodig hebt om te presteren
in je sport, zoals talent, doorzettingsvermogen en discipline,
komen je ook van pas tijdens je studie. Je moet goed plannen
en intensief contact onderhouden met je opleiding. Met je
studiecoach bekijk je hoe je je trainingen en wedstrijden het
best kunt combineren met de opleiding.

BLOK 2
ONLINE MARKETEER

NETWERK
Er zijn Johan Cruyff Academies in Amsterdam, Groningen
en Tilburg. Via de Johan Cruyff Academy bieden deze
hogescholen een bijzondere bijdrage aan de sportsector door
van topsporters de toekomstige leiders van de sportsector te
maken.

JAAR 3

Ga je verhuizen door sport of andere omstandigheden? Dan
zijn er mogelijkheden een transfer te maken van de ene Johan
Cruyff Academy naar de andere, of om je studie op afstand te
vervolgen.
DIPLOMA
Het diploma dat je van de hogeschool ontvangt, biedt de
garantie voor de kwaliteit van een vierjarige voltijd hboopleiding Bachelor of Science. Ook valt de Johan Cruyff
Academy daarmee onder de reguliere wetgeving die geldt in
het hbo voor bijvoorbeeld studiefinanciering.

BLOK 3 MARKETINGMANAGER
BLOK 4
EVENTMANAGER

BLOK 1 AND 2
STAGE OF MINOR
BLOK 3 AND 4
STAGE OF MINOR
JAAR 4
BLOK 1 AND 2
SEMESTER TER
VOORBEREIDING OP
AFSTUDEREN, MET
SPECIALISATIES
BLOK 3 AND 4
AFSTUDEREN

Doelgericht en
gefocust bezig zijn,
dat hielp mij in de
sport, maar zeker
ook in mijn studie
MAREN EPPINGBROEK
Alumna

Waarom studeren aan
de Johan Cruyff Academy

#1

Relatief minder momenten
op school en veel online
studeren, zodat je je studie
flexibeler kunt inrichten.

#4

Studie- en
topsportbegeleiding van
een studiecoach, vooral
tijdens intensieve sport- of
onderwijsmomenten.

#7

We zien studenten als
spelers, docenten als
coaches en collega’s
als leden van hetzelfde
team.

#10

#3

Je topsportmentaliteit
helpt je om de pittige
combinatie topsport en
studie te realiseren.

#2

Je leert je studie op
te pakken als een
ondernemer en
goed te plannen en
te communiceren,
wat ook handig is in je
toekomstige baan.

#6

Docenten zijn experts
uit de onderwijs- én
sportsector en een
aantal heeft een (top)
sportachtergrond.

#5

Optimaal presteren in
sport én studie betekent
maximale aandacht voor
je totaal-ontwikkeling.

#9

Het
studieprogramma
is 100% sport
geörienteerd.

#8

Dankzij de
topsportsfeer
motiveren studentsporters elkaar in zowel
sport als studie.

#11
#13

Studietrips en
presentaties van
toonaangevende experts
uit de sportindustrie.

Dankzij je opleiding, sportervaringen
en winnaarsmentaliteit bezit je de
juiste competenties waar veel (sport)
organisaties naar op zoek zijn.

Praktijkgerichte
opleiding waarbij je
vaardigheden leert die je
direct kunt toepassen in
de sport.

#12
De opleiding
is inhoudelijk
afgestemd op de
behoeften van
de sport.

#14

Internationaal netwerk
met ruim 7.000 studenten
sinds 1999.

“
Johan Cruijff
Grondlegger

“Niemand kan de belangen
van de sport beter dienen
dan iemand met het hart van
een sporter.”
Johan Cruijff wist als geen ander dat sporters
een aantal specifieke kwaliteiten bezitten,
zoals betrokkenheid en prestatie- en
doelgerichtheid. Met dergelijke kwaliteiten
en via onze ‘Cruyffiaanse’ opleidingen,
kunnen zij succesvolle professionals worden
in de sportwereld.
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