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FLEXIBEL ONDERWIJS
De opleidingen van het Johan Cruyff College zijn
flexibel in duur. De opleiding duurt gemiddeld
drie studiejaren. Doordat de opleiding verdeeld
is in leerarrangementen, is er veel mogelijkheid
voor maatwerk. De leerarrangementen bestaan
uit opdrachten die je veelal zelfstandig kunt
uitvoeren. Je kunt zo in je eigen tempo aan de
studie werken en ervoor kiezen om intensiever te
studeren, of juist meer tijd te nemen voor je sport.
Op het Johan Cruyff College krijg je bovendien
een persoonlijke studiecoach toegewezen, die je
helpt om een goede planning te maken voor je
sport én je studie.
STUDIEBELASTING
• Het Johan Cruyff College biedt voltijd mboopleidingen.
• De onderwijstijd bedraagt 850 uren per jaar.
Stage is hier ook een onderdeel van.
• Daarnaast moet je rekening houden met
opdrachten en andere vormen van zelfstudie.
• Het onderwijs kan op alle dagen van de week
(ma-vr) ingeroosterd worden.
• We bieden maatwerk en houden rekening met
trainings- en wedstrijdschema’s.
• Het onderwijs kan zowel online als op locatie
plaatsvinden.
STUDIEKOSTEN
• Wettelijk vastgesteld lesgeld als je op 1 augustus
van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent. Voor
2021-2022 is het bedrag € 608,-. (50% korting
i.v.m. corona). Het bedrag wijzigt doorgaans
ieder jaar. Actuele informatie vind je op de
website van de Rijksoverheid.
• Opleidingskosten voor studiematerialen (boeken,
licenties en laptop), extra begeleiding en
sportkleding (vooral bij Sport & Coaching)
STUDIEOPBOUW
Elke mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, een
profieldeel en keuzedelen. Het basisdeel en het
profieldeel vormen samen de kern van je opleiding,
dat is het deel dat voor iedereen hetzelfde is.
Daarnaast kies je drie keuzedelen uit het aanbod
van de opleiding. Hiermee vergroot je je kansen op
de arbeidsmarkt of in een vervolgopleiding.

Voor topsporters en talenten heeft het
Johan Cruyff College het keuzedeel
Topsportvaardigheden ontwikkeld. Dit keuzedeel
kan je helpen bij je ontwikkeling als (top)sporter.
Andere voorbeelden van keuzedelen zijn
sportspecialisaties, ondernemerschap,
organisatie van evenementen, sportmassage en
doorstroom naar het hbo.
TOELATINGSEISEN
• Basiseis: de sport dient erkend te zijn door
NOC*NSF (in uitzonderlijke gevallen wordt
hiervan afgeweken).
• Je bent binnen jouw leeftijdscategorie op het
hoogste niveau actief in je sport, of hebt het
talent om het hoogste niveau te bereiken.
• Je niveau wordt getoetst in een gesprek
met de opleiding, ondersteund door een
‘topsportverklaring’ van de bond van jouw
sport of van de sportorganisatie waarbij je bent
aangesloten.
• Je hebt ondersteuning nodig bij de combinatie
sport-studie.
• Vmbo-diploma K-/G-/T-leerweg, liefst van een
verwante opleiding, of
• Overgangsbewijs 3-4 havo/vwo, of
• Diploma/certificaten ter beoordeling van de
toelatingscommissie..
Twijfel je of je vooropleiding of sportniveau
voldoende is? Neem dan contact op met het
Johan Cruyff College.
TOELATINGSPROCEDURE
• Basiseis: de sport dient erkend te zijn door
NOC*NSF (in uitzonderlijke gevallen wordt
hiervan afgeweken).
• Je bent binnen jouw leeftijdscategorie op het
hoogste niveau actief in je sport, of hebt het
talent om het hoogste niveau te bereiken.
• Je niveau wordt getoetst in een gesprek
met de opleiding, ondersteund door een
‘topsportverklaring’ van de bond van jouw
sport of van de sportorganisatie waarbij je bent
aangesloten.
• Je hebt ondersteuning nodig bij de combinatie
sport-studie.
• Vmbo-diploma K-/G-/T-leerweg, liefst van een
verwante opleiding, of
• Overgangsbewijs 3-4 havo/vwo, of
• Diploma/certificaten ter beoordeling van de
toelatingscommissie.
Een persoonlijke kennismaking maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Tijdens
de kennismaking krijg je een beeld van de
opleiding. Er wordt ook gekeken of je voldoet
aan de vooropleidings- en topsporteisen. Zo
bepalen we samen of de opleiding echt bij je
past. Daarna volgt een definitieve inschrijving
voor de opleiding.
START
Augustus 2022
(tussentijds instromen is in overleg mogelijk).

OPLEIDING EN TOPSPORT
Sport je op hoog niveau en wil je daarnaast
een mbo-opleiding volgen? Dat kan bij het
Johan Cruyff College.
ONZE TAK VAN SPORT
Het Johan Cruyff College is specialist in de combinatie van
sport en studie en in de begeleiding van studerende sporters.
Ons onderwijs is gebaseerd op het gedachtegoed van Johan
Cruijff, waarbij je leert vanuit de ambitie om te groeien, op
eigen kracht te spelen, samen te werken en te winnen en te
genieten van het spel.
We bieden flexibiliteit in plaats, tijd en duur van de opleiding,
waarbij we optimaal rekening houden met je sportieve
verplichtingen.
Je maakt deel uit van een Cruyff Community waarin we één
passie delen: sport! En waar je niet alleen tijdens, maar ook na je
opleiding deel van uit kunt maken.
ONZE OPLEIDINGEN
Het Johan Cruyff College is ontworpen voor topsporters en
talenten, die zich niet alleen als sporter willen ontwikkelen,
maar ook na (of naast) hun sportcarrière in de sportsector willen
werken. Doordat je samen met andere sporters studeert, is er een
topsportsfeer waarbij je elkaar stimuleert in sport én studie en je
ook veel opsteekt over de sporten van je medestudenten.
We leiden op tot trainer/coach en voor commerciële functies in de
sport. De onderwerpen in het onderwijs hebben vaak te maken
met sport. Keuzedelen als Topsportvaardigheden leveren daarbij
een bijdrage aan jouw ontwikkeling door thema’s als doping,
voeding, prestatiegedrag en personal branding te behandelen.
Tijdens je studie aan het Johan Cruyff College leer je de vaardigheden waar de sportsector om vraagt, bouw je unieke (top)sportervaringen op én laat je zien dat je het doorzettingsvermogen
hebt om topsport met een mbo-opleiding te combineren! Skills
die erg gewild zijn op de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten
de sportsector! En tenslotte zijn er ook veel afgestudeerden die
ervoor kiezen om door te studeren aan het hbo, bijvoorbeeld bij
de Johan Cruyff Academy.
ONZE BELOFTE
We zijn veel meer dan de combinatie sport en studie: bij het
Johan Cruyff College groei je als sporter, als professional én
als mens. Je topsportprogramma vormt de basis voor het
inrichten van je opleiding: we hebben voor elke combinatie
topsport/studie een oplossing.
Je topsport vormt bij ons de basis voor het inrichten van je
opleiding. We vinden voor elke combinatie topsport-studie
een oplossing.

NETWERK
Er zijn vier Johan Cruyff Colleges in Nederland,
die onderling nauw samenwerken. Mocht je
verhuizen door sport of andere omstandigheden, dan kun je een transfer maken naar een
ander Johan Cruyff College. Alle Johan Cruyff
Colleges zijn onderdeel van roc’s die sport heel
erg belangrijk vinden.

1

Topsport
Ambitie om te groeien
Tijdens je studie aan het Johan Cruyff College
combineer je niet alleen topsport met studie,
maar groei je als sporter, als professional én als
mens. Want “niemand kan de belangen van de
sport beter dienen, dan iemand met het hart
van een sporter!”

2

Jezelf zijn
Op je eigen kracht leren spelen
“Als ik gewild had dat je het begreep, had ik
het wel beter uitgelegd.” Op het Johan Cruyff
College word je uitgedaagd om outside the box
te denken. Je leert je unieke talenten kennen,
om op eigen kracht te kunnen spelen, in sport
én studie.

3

Team spirit
Samen werken, samen winnen
”Alleen kan je niets, je moet het samen doen.”
Docenten en studenten vieren de successen
samen, zowel in sport, als in studie. Juist van
de andere topsporters in je klas kun je ook veel
leren, over sport en over de sportsector, als
sporter én als professional.

4

Scoren
Genieten van het spel
Op het Johan Cruyff College delen we één
passie: sport. Daarnaast leer je hoe leuk andere
kanten van sport kunnen zijn, zodat je je breed
ontwikkelt. Dankzij jouw sportervaringen én je
nieuwe kennis, leer je de skills waar je trots op
kunt zijn, want “je gaat het pas zien, als je het
doorhebt.”

Voor mij is het Johan
Cruyff College een
hele goede omgeving
om te leren terwijl ik
mij volledig stort op
het schaatsen. Door
het maatwerk kan je
precies doen wat bij je
trainingsschema past.

JARLE GERRITSE
Student

Waarom studeren aan
het Johan Cruyff College

#1

We vinden voor elke
combinatie van sport en
studie een oplossing.

#4

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

#7

#3

Je wordt uitgedaagd om
out-of-the-box te denken.

#2

#6

Je behandelt thema’s
die bijdragen aan
jouw ontwikkeling als
topsporter.

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

#5

#9

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

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

#10

#8

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

#11
#13

Study trips naar
sportorganisaties
en study cases over
toonaangevende
sportmerken.

Dankzij je opleiding, sportervaringen
en winnaarsmentaliteit bezit je
de skills waar veel organisaties
naar op zoek zijn.

Het
studieprogramma
is gericht op een
toekomst in de
sport.

De opleiding is
praktijkgericht; je leert
vaardigheden die je
direct kunt toepassen
in de sport.

#12
Flexibiliteit
in tijd, plaats
en duur.

#14

Educatief Cruyff netwerk
met wereldwijd ruim 7000
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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