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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.
Havo / vwo diploma: 2 jaar*
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
studiebelastingsuren (SBU) per jaar.
Hieronder vallen lessen, begeleiding
en stages.
Start:
Augustus 2018 (tussentijds instromen is
in overleg mogelijk).

Studiekosten:
• Wettelijk vastgesteld lesgeld als je op
1 augustus van het cursusjaar 18 jaar
of ouder bent. Voor 2017-2018 is het
bedrag € 1.137,- (bedrag wijzigt ieder
jaar).
• Opleidingskosten voor studiematerialen (boeken, licenties en laptop), extra
begeleiding, excursies en sportkleding
(vooral bij Sport & Coaching).
Toelatingseisen:
• Voldoende hoog sportniveau. Dit betekent dat je actief bent op het hoogste
niveau in jouw sport en leeftijdsklasse.
Kijk op www.cruyffcollege.nl 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 voldoende is? Neem dan contact op
met het Johan Cruyff College Enschede.
Toelatingsprocedure:
Een intakegesprek is onderdeel van de
toelatingsprocedure. Tijdens de intake
bekijken we je vooropleiding, sport
niveau en motivatie. Zo bepalen we of
de opleiding écht bij je past en beslissen
we of je je daadwerkelijk kunt inschrijven
voor de opleiding.

*Havo / vwo diploma
Wanneer je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma kun je de opleiding
Medewerker Marketing & Communicatie versneld afronden. De opleiding duurt dan
twee jaar in plaats van drie.

OPLEIDING & TOPSPORT
Sport je op hoog niveau en wil je daarnaast een mbo-opleiding volgen? Dat kan bij het
Johan Cruyff College Enschede! Op het Johan Cruyff College volg je onderwijs samen
met andere topsporters, afkomstig uit verschillende takken van sport. Je leert zo
niet alleen met, maar ook van elkaar. 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
zijn sportminded en betrokken bij je sporten studieresultaten. De onderwerpen
in het onderwijs hebben vaak te maken met
sport. Dat maakt de studie extra aantrek
kelijk voor sporters.
De combinatie topsport en opleiding is pittig
en vereist van jou een verantwoordelijke
aanpak. Je moet goed plannen en intensief
contact onderhouden met je opleiding. Met
je studiecoach van het Johan Cruyff College
bekijk je hoe je je trainingen en wedstrijden
het best kunt combineren met de opleiding.
SPORTSECTOR
De opleidingen van het Johan Cruyff College
richten zich op de sportsector. Het onderwijs
is in samenwerking met bedrijven, organisaties, clubs en bonden vormgegeven.
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 en vaststaat. Een
keuzedeel kies je hier zelf bij en is een plus
bij je diploma. Voorbeelden van keuzedelen
zijn topsportvaardigheden, ondernemerschap, sportspecialisaties, organisatie
interne evenementen, Duits, sportmassage
en doorstroom naar het hbo. Hiermee
vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt of
voor het volgen van een vervolgopleiding.

UITDAGING
Een fulltime studie met topsport combineren is een uitdaging. Voor een opleiding op
het Johan Cruyff College heb je dezelfde
eigenschappen nodig als in je sport: talent,
doorzettingsvermogen en discipline. We
selecteren daarom niet alleen op vooropleiding en sportniveau, maar ook op motivatie
voor de opleiding.
TOPCARRIÈRE
Met een diploma van het Johan Cruyff
College maak je een goede kans op een baan
in de sportwereld. Zo kun je aan het werk
bij een club, sportbond, sportbedrijf of de
overheid. Ook kun je ervoor kiezen om door
te studeren. Kies bijvoorbeeld voor een
sportieve hbo-opleiding!
NETWERK
Er zijn vijf Johan Cruyff Colleges in Nederland. Alle Johan Cruyff Colleges zijn onderdeel van roc’s die sport heel erg belangrijk
vinden. Door topsporters intensief te
begeleiden en op te leiden bieden zij een
bijzondere bijdrage aan de sportsector. Ook
vallen de Johan Cruyff Colleges daarmee
onder de reguliere wet- en regelgeving die in
Nederland geldt voor het mbo.
De Johan Cruyff Colleges werken onderling
nauw samen. Mocht je verhuizen, door sport
of andere omstandigheden, dan kun je een
transfer maken naar een ander Johan Cruyff
College.

Waarom studeren aan het Johan Cruyff College?

#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

Bezoeken aan sport
organisaties en presentaties
van toonaangevende experts
uit de sport.

#2

Je moet je studie actief
oppakken en goed plannen en
communiceren, wat ook handig
is in je toekomstige baan.

#5

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

#8

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

#11

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

#13

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

#3

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

#6

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

#9

Het studieprogramma
is gericht op een
toekomst in de sport.

#12

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

#14

Internationaal netwerk
met ruim 7000 studenten
sinds 1999.

Maak van je passie voor sport je beroep

LESLOCATIE
Colosseum 87
(De Grolsch Veste / stadion FC Twente)
7521 PP Enschede
(053) 851 86 42
jcc@rocvantwente.nl

POSTADRES
Postbus 636
7550 AP Hengelo

www.facebook.com/johancruyffcollege.enschede
www.twitter.com/JCC_Enschede
Het Johan Cruyff College Enschede is onderdeel van ROC van Twente.
www.rocvantwente.nl/jcc
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