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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. Want aldus Johan: 
“Niemand kan de belangen van de 
sport beter dienen dan iemand met 
het hart van een sporter.”



ALGEMENE INFORMATIE

Opleidingen: 

Sport & Business

Medewerker Marketing & 
Communicatie

niveau 4

Sport & Coaching

Trainer/coach (coördinator 
sportinstructie, training en 
coaching)

niveau 4

Studieduur: 3 jaar. 
De studie kent 3 studiejaren. Ieder jaar heeft 
4 studieblokken. In totaal zijn er dus 12 studie-
blokken verspreid over 3 jaar. Topsport kan een 
reden zijn waardoor de studie verlengd wordt. Dit 
gebeurt in overleg met de opleiding.

Studenten met een havo- of vwo-diploma kunnen 
de opleiding Sport & Business (mbo niveau 4) 
eventueel versneld afronden. 

Studiebelasting:
• Voltijd mbo-opleiding. Lessen kunnen op alle 

dagen van de week (ma-vr) ingeroosterd zijn. 
• We bieden maatwerk en houden in het rooster 

rekening met trainings- en wedstrijdschema’s. 
• De studiebelasting bedraagt 850 studiebe-

lastingsuren (SBU) per jaar. Hieronder vallen 
lessen, begeleiding en stages. 

Studiekosten: 
• Wettelijk vastgesteld lesgeld als je op 1 

augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder 
bent. Voor 2019-2020 is het bedrag € 1.168,- 
(bedrag wijzigt doorgaans ieder jaar).

• Opleidingskosten voor studiematerialen 
(boeken, licenties en laptop), extra begeleiding, 
excursies 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 oplei-
ding, dat is het deel dat voor iedereen hetzelfde 
is en vaststaat. Een keuzedeel kies je hier zelf bij 
en is een plus bij je diploma. Voorbeelden van 
keuzedelen zijn topsportvaardigheden, onderne-
merschap, sportspecialisaties, organisatie interne 
evenementen, sportmassage en doorstroom 
naar het hbo. Hiermee vergroot je je kansen op 
de arbeidsmarkt of het volgen van een vervolgop-
leiding.

Toelatingseisen: 
• Voldoende hoog sportniveau. Dit betekent dat 

je actief bent op het hoogste niveau in jouw 
sport en leef tijdsklasse. Kijk op johancruyffcol-
lege.com voor de toelatingseisen per sport.

• 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 sport niveau voldo-
ende is? Neem dan contact op met het Johan Cruyff 
College Groningen. 

Toelatingsprocedure: 
Een kennismakingsactiviteit maakt onderdeel uit 
van de toelatingsprocedure. Tijdens de kennisma-
king krijg je een beeld van de opleiding. Er wordt 
ook getoetst of je voldoet aan de vooropleidings- 
en topsporteisen. Zo bepalen we of de opleiding 
echt bij je past en volgt daarna pas een definitieve 
inschrijving voor de opleiding.

Start: 
Augustus 2020 (tussentijds instromen is bij Sport 
& Business in overleg mogelijk).

http://johancruyffcollege.com
http://johancruyffcollege.com


Het Johan Cruyff College is actief betrokken bij 
je sport en je studie en richt zich daarbij ook op 
jouw persoonlijke ontwikkeling. De docenten zijn 
sportminded en als coaches ondersteunen ze jou 
bij je sport- en studieresultaten.

Met je studiecoach van het Johan Cruyff College 
bekijk je hoe je trainingen en wedstrijden het best 
kunt combineren met de opleiding. Zo presteer je 
optimaal in sport en studie en is er ruimte voor je 
sociale leven. 

Op het Johan Cruyff College studeer je samen 
met andere sporters. Er hangt een sportsfeer. 
Studenten stimuleren elkaar in zowel hun sport 
als studie.

De onderwerpen in het onderwijs hebben vaak 
te maken met sport. Keuzedelen als topsport-
vaardigheden leveren daarbij een bijdrage aan 
jouw ontwikkeling als topsporter door thema’s 
als doping, voeding, prestatiegedrag en personal 
branding te behandelen. Dat maakt de studie 
extra aantrekkelijk voor sporters.
 

De combinatie topsport en opleiding is pittig. Je 
hebt hiervoor dezelfde eigenschappen nodig als 
in je sport: talent, verantwoordelijkheid, door-
zettingsvermogen en discipline. We selecteren 
daarom niet alleen op vooropleiding en sportni-
veau, maar ook op motivatie voor de opleiding.

SPORTSECTOR
De opleidingen van het Johan Cruyff College 
richten zich op de sportsector. Het onderwijs 
is in samenwerking met bedrijven, organisa-
ties, clubs en bonden vormgegeven. Met een 
diploma van het Johan Cruyff College maak je 
hierdoor een goede kans op een baan in de 
sportwereld. Of je kan ervoor kiezen om door 
te studeren op bijvoorbeeld een sportieve 
hbo-opleiding. 

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

OPLEIDING & TOPSPORT

Sport je op hoog niveau en wil je daarnaast een mbo-opleiding volgen? Dat kan bij 
het Johan Cruyff College Groningen! Op het Johan Cruyff College volg je onderwijs 
samen met andere topsporters, afkomstig uit verschillende takken van sport. In het 
studieprogramma houden we optimaal rekening met je sportieve verplichtingen, 
trainingen en wedstrijden. Daarnaast kun je de opleiding tijdens trainingskampen 
voortzetten met behulp van bijvoorbeeld internet, intranet en e-mail.

De docenten van het Johan Cruyff College 

hebben enorme kennis van de topsport. 

Ze ondersteunen mij in de sport en in de 

studie. Ze weten waar je het over hebt.

ANOUK BATS
Student



Waarom studeren aan het Johan Cruyff College?

#4 #5 #6Studie- en topsportbegeleiding 
van een studiecoach, vooral 

tijdens intensieve sport- of 
onderwijsmomenten.

Optimaal presteren in 
sport én studie betekent 

maximale aandacht voor je 
totaal-ontwikkeling.

Docenten zijn experts uit 
de onderwijs- én sportsector 

en een aantal heeft een  
(top)sportachtergrond.

#8 #9#7 Dankzij de topsportsfeer 
motiveren student-

sporters elkaar in zowel 
sport als studie.

Het studieprogramma 
is gericht op een 

toekomst in de sport.

We zien studenten als 
spelers, docenten als 

coaches en collega’s als 
leden van hetzelfde team.

#10 #11Bezoeken aan sport-
organisaties en presentaties 
van toon aangevende experts 

uit de sport.

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

#12De opleiding is inhoudelijk 
afgestemd op de 

behoeften van de sport.

#3Je topsportmentaliteit 
helpt je om de pittige 

combinatie topsport en 
studie te realiseren.

#1Relatief minder momenten op 
school en veel online studeren, 

zodat je je studie flexibeler 
kunt inrichten.

#2 Je moet je studie actief 
oppakken en goed plannen en 

communiceren, wat ook handig 
is in je toekomstige baan.

#14Internationaal netwerk 
met ruim 7000 studenten 

sinds 1999.

#13Dankzij je opleiding, 
sportervaringen en winnaars-
mentaliteit bezit je de juiste 

competenties waar veel (sport)
organisaties naar op zoek zijn.



www.cruyffcollege.nl

 

Maak van je passie voor sport je beroep

Het Johan Cruyff College Groningen  
wordt  uitgevoerd door  
Noorderpoort (Sport & Business) en het  
Alfa-college (Sport & Coaching). 

NOORDERPOORT
Bezoekadres:  Hora Siccamasingel 177
  9721 HE Groningen
  050 - 365 65 00
Postadres: Postbus 6177
  9702 HD Groningen
www.noorderpoort.nl

ALFA-COLLEGE
Bezoekadres: Kardingerweg 48
  9735 AH Groningen
  050 - 595 81 00
Postadres: Postbus 11118
  9700 CC Groningen
www.alfa-college.nl

facebook.com/Johan-Cruyff-College-Groningen
twitter.com/JCC_Groningen

www.johancruyffcollege.com

@johan_cruyff_college_groningen

https://www.noorderpoort.nl/mbo-opleidingen/marketing-economie-en-administratie/johan-cruyff-college-medw-marketing-en-communicatie-25148
https://www.alfa-college.nl/opleidingen-en-cursussen/veiligheid-en-sport/sport-en-bewegingscordinatortrainer-coach-sport-en-coaching-johan-cruijff-college-groningen
http://www.facebook.com/Johan-Cruyff-College-Groningen 
http://www.twitter.com/JCC_Groningen
http://www.johancruyffcollege.com

