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DIPLOMA
•  HBO-diploma Commeci-

ele Economie, afstudeer-
richting Sportmarketing 
van de Hanzehogeschool 
Groningen.

•  Johan Cruyff Academy 
certificaat van het Johan 
Cruyff Institute.

STUDIELAST
4 jaar. 240 ECTS

START
September

AANMELDEN
Voor 1 mei voorafgaande 
aan de start van het studie-
jaar. Contactgegevens: zie 
achterzijde.

KOSTEN
De reguliere collegegeldta-
rieven en studiefinanciering 
in het hbo zijn van kracht. 
Daarnaast zijn er opleidings-
kosten.

TOELATING
•  Havo, vwo of mbo-4-diplo-

ma. Voor havo- en vwodi-
ploma gelden de volgende 
vooropleidingseisen op 
basis van profiel of vakken-
pakket: 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 profie-
len gelden geen aanvullen-
de eisen. 

ALGEMENE INFORMATIE
STUDIEJAAR 2021-2022

sporten

TOP 5 SPORTEN

AFGESTUDEERD

VOETBAL WIELRENNEN

HOCKEY ATLETIEK TENNIS
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21%

800
OOK AANWEZIG

Autosport
Duiken
Esports

Handboogschieten
Kitesurfen

Polo
Rolstoel tennis
Rolstoel rugby

Schaken
Schermen

Schietsport
Zitvolleybal

> 6 JAAR
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BINNEN 4 JAAR
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35% 65%

JOHAN CRUYFF ACADEMY 
IN CIJFERS

10%

15%

75%

AMSTERDAM
since 1999

GRONINGEN
since 2015

TILBURG
since 2009

• Voor de opleiding geldt een 
topsporteis. Om toegelaten 
te worden moet je aan één 
van de volgende voorwaar-
den voldoen*:

1. Je bent op het hoogste 
niveau in je sport actief. Dat 
betekent dat je in jouw leef-
tijdscategorie deelneemt 
aan nationale kampioen-
schappen en/of in het bezit 
bent van een beloftestatus 
van je bond.

2. Je hebt een actuele A-/se-
lectie- H/P- of IT-/Nt-status  
van NOC*NSF.

• Je bent gemotiveerd om 
sportmarketing te studeren.

• Een topsportcheck vormt 
onderdeel van de  procedure 
om te bekijken of je voorop-
leiding, sportniveau en moti-
vatie om de studie te volgen, 
in lijn zijn met de toela-
tingseisen en doelstellingen 
van het studieprogramma.

VAKKEN  
Sportmarketing (1, 2, 3), Alge-
mene Economie, Bedrijfseco-
nomie,  Ondernemerschap 
in de Sport (1, 2, 3, 4), Bedrijfs-
communicatie Nederlands, 
Engels, Organisatiekunde, 
Marketingcommunicatie en 
Sales, Onderzoek, Consumen-
tengedrag, Online Marketing, 
Key-accountmanagement,  
Merkmanagement, Veran-
derkunde (1, 2, 3, 4), Personal 
Development.

*  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 Groningen. 
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 wordt voorbereid op een loopbaan 
als marketeer of manager in de sportwereld. Je toekomstige 
werkgevers zijn sportclubs, sportbonden, sportgerelateerde 
commerciële bedrijven en non-profit organisaties die zich met 
sport bezighouden.

UITDAGING
Een fulltime studie combineren met topsport is een uitdaging. 
Sport staat voor jou op 1! Dat ondersteunen we door je te 
helpen je studie er omheen te organiseren, zodat jij kunt 
slagen in je sport én je studie. 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.

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.

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 hbo-
opleiding Bachelor of Science. Ook valt de Johan Cruyff 
Academy daarmee onder de reguliere wetgeving die geldt in 
het hbo voor bijvoorbeeld studiefinanciering.

Studieopbouw Johan 
Cruyff Academy 
Groningen

JAAR 1 OPERATIONEEL

PERIODE 1 
ORIËNTATIE OP DE MARKT

PERIODE 2  
DE MARKTGERICHTE 
ORGANISATIE

PERIODE 3 MARKTBEWERKING

PERIODE 4 KLANTCONTACT 

JAAR 2 TACTISCH

PERIODE 1  
MARKTONDERZOEK  
Klantkeuze

PERIODE 2 SALES

PERIODE 3 STAGE 

JAAR 3 STRATEGISCH

PERIODE 1  
MARKETINGPLANNING 
Analyse

PERIODE 2  
MARKETINGPLANNING 
Keuze

PERIODE 3  
KEY-ACCOUNTMANAGEMENT

PERIODE 4  
MARKETINGPLANNING 
INTEGRAAL MARKTGERICHT 
BELEID 

JAAR 4 INTEGRATIE

PERIODE 1
KEUZERUIMTE
• Minor
• Honoursprogramma
• Studie buitenland
• Projecten

PERIODE 2  
AFSTUDEREN



In mijn 
propedeusejaar ben 
ik wereldkampioen 
wakeboarden 
geworden. Dit bewijst 
wel dat de opleiding 
goed met topsport te 
combineren is.

SANNE MEIJER
Alumna



Waarom studeren aan  
de Johan Cruyff Academy

#4
#5

#6
Studie- 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 100% sport 
geörienteerd.

We zien studenten als 
spelers, docenten als 
coaches en collega’s 

als leden van hetzelfde 
team.

#11 Praktijkgerichte 
opleiding waarbij je 

vaardigheden leert die je 
direct kunt toepassen in 

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.

#2Je leert je studie op 
te pakken als een 
ondernemer en 

goed te plannen en 
te communiceren, 

wat ook handig is in je 
toekomstige baan.

#14Internationaal netwerk  
met ruim 7.000 studenten  

sinds 1999.

#13
Dankzij je opleiding, sportervaringen 

en winnaarsmentaliteit bezit je de 
juiste competenties waar veel (sport)

organisaties naar op zoek zijn.

Studietrips en 
presentaties van 

toonaangevende experts 
uit de sportindustrie.

#10 #12
De opleiding 
is inhoudelijk 

afgestemd op de 
behoeften van 

de sport.
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“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. 

“
Johan Cruijff
Grondlegger
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