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Dat de tijden binnen de professionele voetballerij 
veranderen, weet Ger Boer als geen ander. Hij is als 
Manager Onderwijs en Sociaal Maatschappelijke 
Begeleiding de geestelijk vader achter ‘De school van 
de Toekomst’. Dit schoolgebouw staat op Sportpark de 
Toekomst, midden tussen de trainingsvelden. Het werd 
in 2015 geopend door Ikey Waas, vader van cabaretier 
Viggo. Ikey Waas stond in de zeventiger jaren samen met 
collega’s aan de basis van het studieprogramma binnen 
Ajax. Ger Boer: ‘Voorheen gingen onze leerplichtige 
jeugdselectiespelers gewoon naar school en trainden 
daarnaast. Nu zijn zij de hele dag bij Ajax. Daardoor 

zijn we veel beter in staat om de talentontwikkeling te 
sturen. We richten ons op een duale carrière, die van 
profvoetballer en daarna. Het idee van de opleiding is om 
het slagingspercentage te verhogen. Slagen als voetballer 
én als mens. Dat kun je niet los van elkaar zien, net zo 
goed als dat je voetbal en onderwijs ook niet los van 
elkaar kunt zien. Dat is het idee achter de School van de 
Toekomst.’

AANSLUITING BIJ EUROPESE TOP
Ger Boer: ‘Ajax hee� de ambitie uitgesproken om 
weer aansluiting bij de Europese top te vinden. Dan 
moet je op een andere manier invulling geven aan 
talentontwikkeling. Met 6 tot 8 uur trainen per week, kun 
je die ambitie niet meer waarmaken. Vandaar dat Edwin 
van der Sar namens de Ajax directie enige tijd terug met 
de vraag kwam of wij wilden onderzoeken of er meer 
trainingsuren in te roosteren zijn. Dit moest wel passen 
binnen de leerplichtwet, natuurlijk. Met die uitdaging zijn 
we aan de slag gegaan en hebben samenwerking gezocht 
en gevonden met een aantal onderwijsinstellingen zoals 

Dat Ajax van nature niet alleen in het veld, maar ook 
daarbuiten voorop wil lopen zit in het DNA. De School 

van de Toekomst is daar een levend bewijs van. Dit 
nieuwe concept gee� meer ruimte aan talentontwikkeling 

binnen en buiten de lijnen en richt zich op de duale 
carrière: slagen als voetballer en als mens.

De School van 
de Toekomst

‘ER WORDT VANUIT DE HELE VOETBALWERELD GEKEKEN 
NAAR HET NIEUWE AJAX ONDERWIJS CONCEPT’
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het Calandlyceum en Calvijn College. Deze twee scholen 
bieden het volledige voortgezet onderwijsprogramma, 
van VWO, HAVO tot en met VMBO T, B & K. 
Daarnaast hebben we sinds 2014 een prachtige 
samenwerking met het ROC van Amsterdam.’

COLLEGE DE TOEKOMST
Met het ROC van Amsterdam hebben we een 
eigen MBO 2/3/4 opleiding voor profvoetballers 
ontwikkeld. Dat noemen we het ‘College de Toekomst’. 
De jeugdspelers die deze opleiding volgen krijgen 
breed onderricht in talen en communicatie en volgen 
performance training. Ook krijgen zij gastcolleges over 
gezonde voeding, bewegingsleer, mediabegeleiding 
en lessen in houding en gedrag. Onze twee 
onderwijspartners voor voortgezet onderwijs faciliteren 
de lesuren voor het reguliere onderwijs. Binnen deze 
scholen hebben onze jeugdspelers een zogeheten 
‘Topsport status’. De uren die voor topsport beschikbaar 
gesteld worden, vullen onze jeugdspelers in met trainen. 
Dat betekent dat zij drie dagen per week de hele dag op 
De Toekomst zijn en hier ook het onderwijs volgen. Dat 
maakt de School van de Toekomst uniek. Bij mijn weten 
wordt nog nergens ter wereld dit op deze manier zo 
inhoud gegeven.’

VOL LOF
De eerste voetbalstudenten zijn in het begin van het 
seizoen 2016-2017 begonnen. Dat zijn Ajax O19 en Ajax 
017, zeg maar de vroegere A1 en B1. Ger Boer: ‘Voordat 
we aan dit nieuwe avontuur begonnen, hebben we alle 
ouders bij elkaar gehad. Die waren vol lof en stonden 
pal achter onze plannen. Het dagprogramma op De 
Toekomst start ‘s morgens met een training, daarna 
een lunch en de middag begint met studie. Dan zijn er 
docenten in het schoolgebouw, die de generieke vakken 
geven. Daarna wordt er nog een keer getraind en is er 
studiebegeleiding. Voordat de jongens met busjes naar 
huis gebracht worden, wordt er hier gegeten. Onze 
voetbalstudenten komen trouwens op eigen gelegenheid 
naar De Toekomst. Twee keer in de week gaan ze eerst 
naar school op het Calandlyceum en komen daarna hier 
naar het sportcomplex om te trainen.’

FYSIEKE TRAININGSARBEID
Ger Boer: Aan deze nieuwe opzet hee� iedereen 
natuurlijk wel moeten wennen. In het begin hee� het 
zeker “voeten in de aarde gehad”, maar dat is logisch. 
Zo werden we door ongeruste ouders gebeld dat het 
wel zwaar was en hun zoon “total loss” thuiskwam. 
Ook dat is logisch, want het verhogen van fysieke 
trainingsarbeid kost tijd en kracht. Dat was ook 
zichtbaar bij onze O17, die het in het begin van de 
competitie niet goed deden en bij de winterstop zelfs op 
een Ajax onwaardige plaats in het rechter rijtje stonden. 
Uiteindelijk zijn ze wel kampioen geworden en hebben 
op een fantastische wijze de ABN AMRO Future Cup 
gewonnen. In de �nale waren zij opgewassen tegen het 
fysiek sterke Bayern München. Dat is wel eens anders 
geweest. Tijdens het toernooi werd aangetoond waar 
een verdubbeling van het aantal trainingsuren toe 
kan leiden. Dat was mooi om te zien, maar ook bitter 
noodzakelijk als je aansluiting met de top van Europa 
wilt realiseren.’

AJAX ONDERWIJS CONCEPT
De toekomst van de School van de Toekomst ziet 
er veelbelovend uit. Ger Boer nuchter: ‘Het eerste 
schooljaar / voetbalseizoen is goed gegaan. Volgend 
seizoen wordt ook Ajax O16 aan dit programma 
toegevoegd. En zo gaan we stapsgewijs verder tot en 
met het basisonderwijs. Inmiddels zit ons gebouw vol 
en wacht er een nieuwe uitdaging om de capaciteit uit 
te breiden. Dat gebeurt en is een onderdeel van een 
grootschalige renovatie van Sportpark De Toekomst. 
Onze bevindingen en ervaringen worden vastgelegd in 
een eigen “Ajax Onderwijs Concept”. Vanuit dat nieuwe 
concept wordt een pedagogisch beleidsplan ontwikkeld 
dat naadloos aansluit op de doelen van Ajax. Er wordt 
vanuit de hele voetbalwereld aandachtig gekeken naar 
waar wij in de School van de Toekomst mee bezig zijn. 
Want – in alle bescheidenheid – Ajax loopt hierin 
voorop.’

GOEDE SAMENWERKING
Ger Boer: ‘Het gaat er uiteindelijk om de kans van slagen 
van een jongen als voetballer en daarna groter te maken. 
Dat vraagt een goede samenwerking tussen de docenten 
en voetbaltrainers die zich samen inzetten voor de 
talentontwikkeling van een speler. Dat is de toekomst 
van het voetbal en met de School van de Toekomst zijn 
we die weg ingeslagen. Het is prachtig om dat mee te 
maken en dat wij met ons team een bijdrage mogen 
leveren aan het opvoedproces van toekomstige – wie 
weet grote – spelers. Spelers, die niet alleen tijdens hun 
voetbalcarrière, maar ook maatschappelijk slagen.’

‘Het gaat er uiteindelijk om 
de kans van slagen van een 

jongen als voetballer en 
daarna groter te maken’

‘De School van de Toekomst gee� meer ruimte voor 
talentontwikkeling, binnen en buiten de lijnen’

ABA Today Mei 2017.indd   55 9-6-2017   11:27:32




