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bal en goed onderwijs te combineren hierdoor anders 

ingericht moet gaan worden. Daar zijn we hard mee 

bezig en hebben dat deels ingevuld, maar er is nog 

veel werk aan de winkel’, weet Ger Boer.

GASTGEZINNEN
Ger Boer: ‘Om eens een voorbeeld uit de praktijk te 

noemen, sinds de invoering van dat ‘Plan Cruyff’ lopen  

er meer buitenlandse talenten op de Toekomst rond. 

Die worden ondergebracht in gastgezinnen. Aan die 

gezinnen worden best wel wat eisen gesteld. Het gaat 

tenslotte om 16-jarige ‘jochies’ die ver van huis en 

haard aan het begin van hun voetbalcarrière staan. 

Daarin spelen gastouders en de zorg vanuit Ajax door 

Amber en Marie een voorname rol. Belangrijk is dat 

onze buitenlandse talenten zich ‘thuis’ voelen en van 

hun gastouders ‘iets’ meekrijgen van onze cultuur. 

Wij leren deze jongens in een zo kort mogelijke tijd 

de taal, dat wil zeggen dat ze Nederlands kunnen 

spreken. Daarvoor wordt voor de middagtraining op 

de Toekomst les gegeven. We zien dat de meesten het 

snel oppikken en zich binnen een half jaar goed ver-

staanbaar kunnen maken’.

COLLEGE DE TOEKOMST
Voor buitenlandse spelers geldt hetzelfde als voor de 

Nederlandse spelers bij Ajax. Iedereen wordt indivi-  

dueel begeleid als het gaat om de sport en de studie-

prestaties. Ger Boer: ‘Het betekent dat we tegenwoor-

dig goede afspraken maken met onderwijsinstellin-

gen van universiteit tot middelbaar beroepsonderwijs 

en alles wat daar tussen zit. Spelers die het reguliere 

voortgezet onderwijs volgen hebben twee mentoren, 

één op school en één bij Ajax. Die overleggen met  

elkaar en bewaken de schoolprestaties. Dat werkt 

goed. Daarnaast heeft Ajax een eigen MBO 3 opleiding 

voor profvoetballers, ‘College de Toekomst’ noemen 

we het. Hier zitten de jongens iedere dag op school. 

Zij krijgen breed onderricht in, naast de talen, com-

municatie, performance training en veel andere prak-

tijkgerichte vakken en cursussen. Het doel is dat deze 

leerlingen hun MBO diploma halen en aan de kwali-

ficatie-eisen, die tegenwoordig binnen het onderwijs 

gesteld worden, voldoen’.

INVESTEREN
Dat er nog veel werk op de Toekomst ligt, brengt Ger 

Boer niet in paniek. Integendeel: ‘Ik hou van uitdagin-

gen. Ajax investeert fors in goed onderwijs voor spe-

lers van de jeugdopleiding. Straks komt er op Sport-

park de Toekomst een hypermodern schoolgebouw, 

waar wij onze ambities nog verder vorm en inhoud 

kunnen gaan geven. Ajax loopt met dit initiatief van 

een eigen school samen met FC Barcelona voorop. 

Andere Europese topclubs zijn nog niet zover. In het 

‘Plan Cruyff’ gaat het er om jongens op hun eigen  

niveau te laten acteren. Dat geldt niet alleen in het 

veld, ook in de schoolbanken. Wij staan met ons hele 

team van docenten, trainers en fysio’s klaar om de in-

dividuele begeleiding op het onderdeel studie van de 

Talentontwikkeling uit te voeren. Dan praat je toch al 

gauw over zo’n 50 collega’s. Geloof me: individuele  

begeleiding is teamwork. Ik ben er trots op om als 

medeverantwoordelijke binnen dit team werkzaam te 

zijn, dat is een hele mooie en dankbare taak’.Voor Ger Boer kwam het telefoontje van Ajax in april 

2010 als een complete verrassing. Ajax zocht een op-

volger voor Jur Ronner, die vanaf 2002 de professio-

nalisering van het onderwijs binnen de Ajax jeugdop-

leiding heeft geleid. Boer stond op dat moment voor 

de klas op het Mediacollege Amsterdam, waar hij ook 

een managementfunctie bekleedde. De toen 56-jarige 

zag een overstap naar de BVO Ajax wel zitten. In zijn 

bagage had, de als sportleraar begonnen, Boer veel 

onderwijservaring, een langdurige actieve voetbalach-

tergrond als trainer, bestuurder binnen verschillende 

clubs en affiniteit met management. Precies wat Ajax 

zocht voor de nieuwe manager Studiezaken en sociaal 

maatschappelijke begeleiding.

TRANSITIEPERIODE
Ger Boer: ‘Er is tussen toen ik kwam en nu, veel ver-

anderd en in feite zitten we nog midden in een tran-

sitieperiode. Het is nog steeds zo dat veel trainen en 

onderwijs elkaar bijten als het niet goed geregeld is. 

Binnen Ajax vinden we het heel belangrijk dat talen-

ten zich niet alleen op het veld, maar ook in de school-

banken goed ontwikkelen. Daar zijn al onze activitei-

ten op gericht. Praktisch komt het er op neer dat onze 

A1 tot en met D1 vier dagen in de week halverwege 

de middag naar de Toekomst komen om te trainen en 

daarnaast studiebegeleiding krijgen. De jeugdspelers 

beginnen hier met trainen of studiebegeleiding en 

halverwege wordt dat gewisseld. Voor de studiebege-

leiding hebben wij ervaren docenten in dienst, die in 

staat zijn de spelers individueel alle aandacht te geven 

die nodig is. Dat was zeg maar altijd de situatie, maar 

daar verandert wel het nodige in’.

PLAN CRUYFF
Sinds de invoering van het ‘Plan Cruyff’ in 2012 is, 

het accent meer op de individuele begeleiding komen 

te liggen. Daarvoor is binnen Ajax het programma 

Talentontwikkeling opgezet, dat onder leiding staat 

van Ruben Jongkind en Wim Jonk. Centraal daarin 

staat de zogeheten skillsbox. Van iedere speler zijn de 

‘skills’ in kaart gebracht. De speler wordt nauwlettend 

in zijn skill-ontwikkelingen gevolgd. Ger Boer: ‘Bij 

skills moet je denken aan: techniek, tactiek, mentale 

en fysieke kracht. Dat laatste, wat wij noemen de per-

formance, wordt steeds belangrijker in het topvoetbal. 

Daarnaast zijn er ook skills buiten het veld, denk aan: 

studie, voeding, gedrag en slapen bijvoorbeeld. Ook 

die elementen maken onderdeel uit van de skillsbox. 

Daarin worden spelers tegenwoordig vanuit de club 

individueel begeleid. Deze nieuwe aanpak is hard no-

dig, willen wij aansluiting kunnen blijven houden in 

het Europese topvoetbal en dat is altijd de ambitie van 

Ajax. Het betekent wel dat het uitgangspunt om voet-

‘Goed onderwijs een must’

Ajax hecht er aan dat voetbaltalenten uit de jeugdopleiding goed onder-

wijs volgen. Daarvoor biedt Sportpark de Toekomst alle faciliteiten en 

staat een heel team onder leiding van Ger Boer paraat om les te geven en 

te begeleiden. Afgelopen seizoen slaagden alle 32 jeugdspelers die hun 

schoolexamen aflegden. Een slagingspercentage van 100%. Dat zijn nog 

eens rapportcijfers waar je mee thuis kunt komen.

Ger Boer leidt transitie naar individuele studiebegeleiding

‘BINNEN AJAX VINDEN 
WE HET HEEL 

BELANGRIJK DAT 
TALENTEN ZICH NIET 

ALLEEN OP HET VELD, 
MAAR OOK IN DE 

SCHOOLBANKEN GOED 
ONTWIKKELEN.’

‘STRAKS KOMT ER  
OP SPORTPARK  
DE TOEKOMST EEN  
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VERDER VORM EN  
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