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Een brug
tussen twee
werelden

Park de Meer, waar ik woon, is hei-
lige grond voor verstokte Ajax-
supporters. Onze straat is ver-
noemd naar het stadion in Parijs
waar Ajax de roemruchte beslis-
singswedstrijd in de kwartfinale

van de Europa Cup met 3-0 van Benfica won. 
Ik woon op loopafstand van zowel het Amster-

dam University College (AUC) als voetbalclub
Zeeburgia. Hoewel ze op een steenworp afstand
van elkaar liggen, ontmoeten ze elkaar niet. Het
zijn buren, maar de studenten en de voetballers
leven in gescheiden werelden.

Het AUC is een opleiding van de Universiteit
van Amsterdam en heeft als motto ‘excellence
and diversity’. Dit motto past ook goed bij Zee-
burgia, een topamateurclub met een indruk-
wekkende geschiedenis – in 2019 bestaat de
club honderd jaar. 

Voor een groot deel van de jeugdvoetballers
van Zeeburgia betaalt het jeugdsportfonds van
de gemeente Amsterdam de contributie. Zee-
burgia is zo voor tientallen jeugdige voetballers
een springplank naar betaalde voetbalclubs als
Ajax, FC Utrecht en FC Twente. 

Om de twee werelden – die van Zeeburgia 
en die van het AUC – te verbinden start na de
winterstop het community-project Zeeburgia
AUC Studie Coaches. Het project wil allereerst
de studievaardigheden en onderwijskansen 
van de Zee burgia voetballers bevorderen. Een
ander belangrijk doel is het vergroten van het
sociaal kapitaal van de voetballers: het ontwik-
kelen van sociale competenties, het vergroten
van hun zelfvertrouwen, het bevorderen van
maatschappelijke oriëntatie en hun blik te
 verbreden.

Zeeburgiavoetballers krijgen gratis huiswerk-
begeleiding én ze leren vaardigheden die bij elk
vak van pas komen. Zoals plannen, samenvat-
ten, structureren en zelfstandig, geconcen-
treerd werken. Het is de bedoeling dat de stu-
diecoaches ook helpen bij het maken van
keuzen in de schoolcarrière. Voetballers van
Zeeburgia komen zo in contact met studenten
van de universiteit en leren gebruik te maken

van hun kennis, ervaringen en netwerken. Het
project heeft daarmee een vergelijkbaar doel als
de Amsterdamse IMC Weekendschool: jongeren
kennis laten maken met professionals, zorgen
dat hun horizon wordt verbreed, nieuwe erva-
ringen opdoen en een netwerk opbouwen. 

Niet alleen voor de voetballers van Zeeburgia,
maar ook voor de AUC-studenten heeft het pro-
ject meerwaarde. Het biedt hen mogelijkheden
hun professionele en sociale vaardigheden ook
buiten de universitaire gemeenschap te ontwik-
kelen.

Het verbinden van deze twee werelden kan zo
resulteren in een verrijking van beide.
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Voetballers van Zeeburgia leren
gebruik te maken van de kennis van
de studenten van de universiteit

O
nd

er
w

ijs


